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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране



11

INVENŢII                      MD - BOPI 10/2015

CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

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

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of refused patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

   Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

           Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей 

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

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

P

P

П 
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(21) a 2014 0041 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61B 5/06 (2006.01) 

A61B 17/68 (2006.01) 
B81B 7/04 (2006.01) 

(22) 2014.04.16 
(71) DG Traceries Ltd, BZ 
(72) MORARU Eugen, RO; NICOLAICIUC Oleg, 

MD; CALARAŞ Vitalie, RO 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Procedeu şi dispozitiv de localizare a mar-

cajelor ascunse în traumatologia chirurgi-
cală a membrelor cu ajutorul sistemului de 
navigare prin iner ţie 

(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, şi 
anume la dispozitivele şi procedeele de loca-
lizare a marcajelor ascunse folosite în trauma-
tologie şi ortopedie. 
Procedeul şi dispozitivul de localizare a mar-
cajelor ascunse în traumatologia chirurgicală 
a membrelor cu ajutorul sistemului de naviga-
re prin inerţie constau în aceea că în calitate 
de module de măsurare sunt utilizaţi doi sau 
mai mulţi senzori inerţiali similari, fiecare din 
ei conţinând accelerometru, giroscop şi sen-
zor magnetometric triaxiali, de la care se co-
lectează informaţia şi preventiv se prelucrea-
ză cu ajutorul unor algoritmi de navigare iner-
ţială în două noduri similare de senzori, care 
reprezintă nişte dispozitive cu microcontrolere 
cu periferie necesară, în care se produce o 
prelucrare algoritmică, care permite determi-
narea traiectoriei de mişcare şi a coordinate-
lor relative cu o precizie suficientă. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method and device for localization of hid-
den marks in traumatic surgery of extremi-
ties using the inertial navigation system  

(57) The invention relates to medical equipment, 
namely to devices and methods for localiza-
tion of hidden marks used in traumatology 
and orthopedics. 
The method and device for localization of hid-
den marks in traumatic surgery of extremities 
using the inertial navigation system consist in 
that as the measuring modules are used two 
or more identical inertial sensors, each of 
which contains a triaxial accelerometer, gyro-
scope and magnetometric sensor, from which 
information is collected and preliminarily pre-
processed using inertial navigation algorithms 
in two identical sensor units, which represent 
microcontroller devices with necessary pe-
riphery, in which the algorithmic processing is 
performed, which allows to determine the path 

of motion and the relative coordinates with 
sufficient accuracy. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство локализации 
скрытых меток в хирургической трав-
матологии конечностей с помощью 
инерционно-навигационной системы  

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, а именно к устройствам и спосо-
бам локализации скрытых меток использо-
ванных в травматологии и ортопедии. 
Способ и устройство локализации скрытых 
меток в хирургической травматологии ко-
нечностей с помощью инерционно-
навигационной системы заключаются в 
том, что в качестве измерительных моду-
лей используются два или более одинако-
вых инерционных датчиков, каждый из ко-
торых содержит трехосевые акселерометр, 
гироскоп и магнитометрический датчик, с 
которых собирается информация и пред-
варительно обрабатывается с помощью 
инерционно-навигационных алгоритмов в 
двух одинаковых узлах датчиков, которые 
представляют собой микроконтроллерные 
устройства с необходимой периферией, в 
которых производится алгоритмическая 
обработка, которая позволяет определить 
траекторию движения и относительные ко-
ординаты с достаточной точностью. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 
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(21) a 2015 0054 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/14 (2006.01) 

A61K 31/57 (2006.01) 
A61P 15/00 (2006.01) 
A61P 15/18 (2006.01) 
A61K 47/32 (2006.01) 

(22) 2013.11.07 
(31) 1260605 
(32) 2012.11.08 
(33) FR 
(85) 2015.06.08 
(86) PCT/FR2013/052671, 2013.11.07 
(87) WO 2014/072647 A1, 2014.05.15 
(71) LABORATOIRE HRA-PHARMA, FR 
(72) BATTUNG Florian, FR; JUVIN Pierre-Yves, 

FR; HECQ Jérôme, FR; COLIN Aude, FR 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Produs de comicronizare cu con ţinut de 

un modulator selectiv al receptorului de 
progesteron  

(57) Obiectul prezentei invenţii este un produs de 
comicronizare ce cuprinde: un ingredient activ 
selectat din grupul format din modulatori se-
lectivi ai receptorului de progesteron, metabo-
liţi ai acestora şi amestecuri de metaboliţi, şi 
un excipient polimeric în bază de N-vinil-2-
pirolidonă.  
Invenţia se referă, de asemenea, la o compo-
ziţie farmaceutică care cuprinde produsul de 
comicronizare menţionat şi la utilizările tera-
peutice ale acesteia. 

 
  Revendicări: 15 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Co-micronisation product comprising a 
selective progesterone-receptor modulator 

(57) The invention relates to a co-micronisation 
product comprising: an active principle select-
ed from the group containing selective pro-
gesterone-receptor modulators, metabolites 
thereof and mixtures of same and an N-vinyl-
2-pyrrolidone-based polymer vehicle. 
The invention also relates to a pharmaceutical 
composition comprising the co-micronisation 
product and to the therapeutic uses thereof. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Продукт со-микронизации, включающий 
селективный модулятор рецептора про-
гестерона 

(57) Предметом настоящего изобретения явля-
ется продукт сомикронизации включаю-
щий: действующее начало, выбранное из 

группы, состоящей из селективных моду-
ляторов рецептора прогестерона, их мета-
болитов и смесей метаболитов, и поли-
мерное вспомогательное вещество на ос-
нове N-винил-2-пирролидона. 
Изобретение также относится к фармацев-
тической композиции, включающей указан-
ный продукт сомикронизации, и к ее тера-
певтическим применениям. 

 
 П. формулы: 15 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2015 0031 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 39/008 (2006.01) 

C07K 1/113 (2006.01) 
C12N 15/62 (2006.01) 
A23L 3/015 (2006.01) 

(22) 2013.08.30 
(31) 61/694968; 61/830425 
(32) 2012.08.30; 2013.06.03 
(33) US; US 
(85) 2015.03.30 
(86) PCT/US2013/057426, 2013.08.30 
(87) WO 2014/036345 A2, 2014.03.06 
(71) MERIAL INC., US; TOP INDUSTRIE S.A.S., 

FR 
(72) CARBOULEC Nicolas Pierre Yves, FR; 

MERIAN Gildas, FR; LABATUT René, FR; 
GERENTES Lionel, FR 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv hiperbaric şi procedee de pro-

ducere a vaccinurilor inactivate şi protei-
nelor repliate/solubilizate  recombinante  

(57) Invenţia se referă la dispozitive hiperbarice 
pentru inactivarea microorganismelor şi viru-
surilor, în acelaşi timp păstrând imunogenita-
tea lor şi pentru obţinerea şi producerea pro-
teinelor solubile, dezagregate, repliate sau ac-
tive imunogenice sau terapeutice din incluzi-
uni produse de procariote sau eucariote. In-
venţia include procedee pentru inactivarea 
hiperbarică a organismelor patogene şi pro-
cedee pentru producerea compoziţiilor de 
vaccin utilizând agenţi patogeni inactivaţi. Mi-
croorganismele inactivate hiperbaric sunt mai 
sigure şi mai imunogenice decât microorga-
nismele inactivate chimic. În mod similar, pro-
teinele solubilizate au proprietăţi superioare 
comparativ cu proteinele intens agregate, in-
clusiv reacţii imune nespecifice reduse. 

 
  Revendicări: 45 
  Figuri: 33 

* 
*     * 
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(54) Hyperbaric device and methods for pro-
ducing inactivated vaccines and for refold-
ing/solubilizing recombinant proteins  

(57) The invention relates to hyperbaric devices for 
inactivating microorganisms and viruses while 
retaining their immunogenicity and for making 
and producing the soluble, disaggregated, re-
folded or active immunogenic or therapeutic 
proteins from inclusion bodies produced from 
prokaryotes or eukaryotes. The invention en-
compasses hyperbaric methods for inactivat-
ing pathogenic organisms and methods for 
producing vaccine compositions using the in-
activated pathogens. The hyperbarically inac-
tivated microorganisms are safer and more 
immunogenic than chemically inactivated mi-
croorganisms. Similarly, the solubilized pro-
teins have superior properties compared to 
more heavily aggregated proteins, including 
reduced non-specific immune reactions. 

 
  Claims: 45 
  Fig.: 33 

* 
*     * 

(54) Гипербарическое устройство и способы 
производства инактивированных вак-
цинн и повторно свернутых/солюбили-
зированных рекомбинантных белков  

(57) Изобретение относится к гипербарическим 
устройствам для инактивации микроорга-
низмов и вирусов, при этом сохраняя их 
иммуногенность и для создания и произ-
водства растворимых, дезагрегированных, 
повторно свернутых или активных иммуно-
генных или терапевтических белков из 
включений, полученных из прокариот или 
эукариот. Изобретение включает способы 
гипербарической инактивации патогенных 
организмов и способы получения вакцин-
ных композиций с использованием инакти-
вированных патогенных микроорганизмов. 
Инактивированные гипербарической обра-
боткой микроорганизмы являются более 
безопасными и более иммуногенными, чем 
химически инактивированные микроорга-
низмы. Аналогичным образом, солюбили-
зированные белки обладают превосходя-
щими свойствами по сравнению с более 
сильно агрегированными белками, вклю-
чая сниженные неспецифические иммун-
ные реакции. 

 
 П. формулы: 45 
 Фиг.: 33 
 

 
 

(21) a 2015 0053 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 47/20 (2006.01) 

A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 31/57 (2006.01) 
A61P 15/00 (2006.01) 
A61P 15/18 (2006.01) 

(22) 2013.11.07 
(31) 1260603 
(32) 2012.11.08 
(33) FR 
(85) 2015.06.08 
(86) PCT/FR2013/052670, 2013.11.07 
(87) WO 2014/072646 A1, 2014.05.15 
(71) LABORATOIRE HRA-PHARMA, FR 
(72) BATTUNG Florian, FR; JUVIN Pierre-Yves, 

FR; HECQ Jérôme, FR; COLIN Aude, FR 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Produs de comicronizare cu con ţinut de 

acetat de ulipristal  
(57) Invenţia se referă la un produs de co-

micronizare ce conţine un ingredient activ se-
lectat din grupul ce constă din acetat de uli-
pristal, un metabolit al acetatului de ulipristal 
şi amestecul acestora, şi un surfactant solid 
farmaceutic acceptabil.  
Invenţia de asemenea se referă la o com-
poziţie farmaceutică ce conţine produsul de 
comicronizare menţionat şi la utilizările tera-
peutice ale acesteia. 

 
  Revendicări: 16 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Co-micronisation product comprising 
ulipristal acetate  

(57) The invention relates to a co-micronisation 
product comprising an active principle select-
ed from the group containing ulipristal ace-
tate, a metabolite thereof and mixtures of 
same, and a pharmaceutically acceptable sol-
id surfactant. 
The invention also relates to a pharmaceutical 
composition comprising the co-micronisation 
product and to the therapeutic uses thereof. 

 
  Claims: 16 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Продукт сомикронизации, включающий 
ацетат улипристала 

(57) Изобретение относится к продукту со-
микронизации, включающий действующее 
вещество, выбранное из группы, состоя-
щей из ацетата улипристала, метаболита 
ацетата улипристала и их смесей, и фар-
мацевтически приемлемое твёрдое по-
верхностно-активное вещество. 
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Изобретение также относится к фармацев-
тической композиции, содержащей указан-
ный продукт сомикронизации, и к их тера-
певтическому применению. 

 
 П. формулы: 16 
 Фиг.: 4 
 

 
(21) a 2015 0060 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 47/10 (2006.01) 

A61K 47/32 (2006.01) 
A61K 31/57 (2006.01) 
A61K 9/10 (2006.01) 
A61K 9/20 (2006.01) 

(22) 2013.12.05 
(31) 1261721 
(32) 2012.12.06 
(33) FR 
(85) 2015.07.03 
(86) PCT/FR2013/052952, 2013.12.05 
(87) WO 2014/087106 A1, 2014.06.12 
(71) LABORATOIRE HRA-PHARMA, FR 
(72) BATTUNG Florian, FR; JUVIN Pierre-Yves, 

FR; HECQ Jérôme, FR; COLIN Aude, FR 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispersie solid ă a unui modulator selectiv 

al receptorului de progesteron  
(57) Obiectul prezentei invenţii este o dispersie 

solidă care cuprinde un ingredient activ, se-
lectat din grupa constând din modulatori se-
lectivi ai receptorului de progesteron, metabo-
liţi ai acestora, amestecuri de aceşti metabo-
liţi, şi un excipient polimeric farmaceutic ac-
ceptabil.  
Invenţia se referă, de asemenea, la o compo-
ziţie farmaceutică care cuprinde dispersia so-
lidă menţionată şi la utilizările terapeutice ale 
acesteia. 

 
  Revendicări: 15 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Solid dispersion of a selective modulator 
of the progesterone receptor 

(57) The subject matter of the present invention is 
a solid dispersion comprising an active ingre-
dient chosen from the group consisting of se-
lective modulators of the progesterone recep-
tor, metabolites thereof and mixtures thereof, 
and a pharmaceutically acceptable polymeric 
excipient. 

 
 
 

The invention also relates to a pharmaceutical 
composition comprising said solid dispersion 
and to the therapeutic uses thereof. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Твердая дисперсия селективного моду-
лятора рецептора прогестерона 

(57) Объектом настоящего изобретения явля-
ется твёрдая дисперсия, включающая 
активное начало, выбранное из группы, 
содержащей селективные модуляторы ре-
цептора прогестерона, их метаболиты, 
смеси этих метаболитов, и фармацевтиче-
ски приемлемое полимерное вспомога-
тельное вещество. 
Изобретение также относится к фармацев-
тической композиции, включающей упомя-
нутую твёрдую дисперсию, и к ее терапев-
тическим применениям. 

 
 П. формулы: 15 
 Фиг.: 4 
 

 
(21) a 2015 0035 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 401/04 (2006.01) 

A61K 31/4155 (2006.01) 
A61K 31/454 (2006.01) 
A61P 29/00 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(22) 2013.11.01 
(31) 61/721920; 61/772028 
(32) 2012.11.02; 2013.03.04 
(33) US; US 
(85) 2015.04.16 
(86) PCT/IB2013/059846, 2013.11.01 
(87) WO 2014/068527 A1, 2014.05.08 
(71) PFIZER INC., US 
(72) SPRINGER John Robert, US; DEVADAS 

Balekudru, US; GARLAND Danny James, US; 
GRAPPERHAUS Margaret Lanahan, US; 
HAN Seungil, US; HOCKERMAN Susan Lan-
dis, US; HUGHES Robert Owen, US; SAIAH 
Eddine, US; SCHNUTE Mark Edward, US; 
SELNESS Shaun Raj, US; WALKER Daniel 
Patrick, US; WAN Zhao-Kui, US; XING Li, US; 
ZAPF Christoph Wolfgang, US; MICHELLE 
ANN SCHMIDT, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54)     Inhibitori de tirozinkinaza Bruton 
(57) Invenţia se referă la compuşii cu formula (I):  
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(I) 
care formează legături covalente cu 
tirozinkinaza Bruton (BTK). Sunt dezvăluite 
procedee de preparare a compuşilor menţio-
naţi. De asemenea, sunt dezvăluite compoziţii 
farmaceutice care includ compuşii menţionaţi. 
Sunt dezvăluite metode de utilizare a inhibito-
rilor BTK, singuri sau în combinaţie cu alţi 
agenţi terapeutici, pentru tratamentul bolilor 
sau afecţiunilor autoimune, bolilor sau afecţi-
unilor heteroimune, cancerului, inclusiv limfo-
mului, şi bolilor sau afecţiunilor inflamatorii. 

 
  Revendicări: 28 

* 
*     * 

(54) Bruton's tyrosine kinase inhibitors 
(57) The invention relates to compounds of Formula 

(I): 

 
(I) 
that form covalent bonds with Bruton’s tyro-
sine kinase (BTK). Methods for the prepara-
tion of the compounds are disclosed. Also 
disclosed are pharmaceutical compositions 
that include the compounds. Methods of using 
the BTK inhibitors are disclosed, alone or in 
combination with other therapeutic agents, for 
the treatment of autoimmune diseases or 
conditions, heteroimmune diseases or condi-
tions, cancer, including lymphoma, and in-
flammatory diseases or conditions. 

 
  Claims: 28 

* 
*     * 

(54) Ингибиторы тирозинкиназы Брутона 
(57) Изобретение относится к соединениям 

формулы (I):  

 
(I) 
которые образуют ковалентные связи с ти-
розинкиназой Брутона (BTK). Раскрыты 
способы получения указанных соединений. 
Также раскрыты фармацевтические компо-
зиции, содержащие указанные соединения. 
Раскрыты методы применения ингибито-
ров BTK, по отдельности или в комбинации 
с другими терапевтическими агентами, для 
лечения аутоиммунных заболеваний или 
состояний, гетероиммунных заболеваний 
или состояний, рака, включая лимфому, и 
воспалительных заболеваний или состоя-
ний. 

 
 П. формулы: 28 
 

 
(21) a 2015 0048 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

C07D 519/00 (2006.01) 
A61K 31/53 (2006.01) 
A61P 11/00 (2006.01) 
A61P 9/00 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(22) 2013.10.15 
(31) 12382399.9; 61/718782 
(32) 2012.10.16; 2012.10.26 
(33) EP; US 
(85) 2015.05.12 
(86) PCT/EP2013/071551, 2013.10.15 
(87) WO 2014/060432 A1, 2014.04.24 
(71) ALMIRALL S.A., ES 
(72) ERRA SOLA Montserrat, ES; CARRASCAL 

RIERA Marta, ES; TALTAVULL MOLL Joan, 
ES; CATURLA JAVALOYES Juan Francisco, 
ES; BERNAL ANCHUELA Francisco Javier, 
ES; PAGES SANTACANA Lluis Miquel, ES; 
MIR CEPEDA Marta, ES; CASALS COLL 
Gaspar, ES; HERNANDEZ OLASAGARRE 
Maria Begoña, ES 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Deriva ţi ai pirolotriazinonei în calitate de 

inhibitori ai PI3K  
(57) Invenţia se referă la derivaţi noi ai pirolo-

triazinonei, care au structura chimică conform 
formulei (I): 
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(I) 

De asemenea, invenţia se referă la procedeul 
de preparare a lor, la compoziţii farmaceutice 
care îi conţin şi la utilizarea acestor derivaţi în 
terapie în calitate de inhibitori ai fosfoinozitida 
3-kinazelor (PI3K). 

 
  Revendicări: 25 

* 
*     * 

(54) Pyrrolotriazinone derivatives as PI3K in-
hibitors 

(57) The invention relates to new pyrrolotriazinone 
derivatives having the chemical structure of 
formula (I): 

                     
(I) 

The invention also relates to a process for 
their preparation, pharmaceutical composi-
tions comprising them and their use in therapy 
as inhibitors of Phosphoinositide 3-Kinases 
(PI3Ks). 

 

  Claims: 25 
* 

*     * 
(54) Производные пиролотриазинона в ка-

честве ингибиторов PI3K 
(57) Изобретение относится к новым произво-

дным пиролотриазинона, имеющим хими-
ческую структуру согласно формуле (I): 
 

             (I) 
 
 

Изобретение относится также к способу их 
получения, фармацевтическим компози-
циям их включающим и к применению этих 
производных в терапии в качестве инги-
биторов фосфоинозитида 3-киназ (PI3K). 

 
 П. формулы: 25 
 

 
(21) a 2012 0057 (13) A3 
(51) Int. Cl.: C10G 27/04 (2006.01) 

C10G 27/10 (2006.01) 
B01J 10/00 (2006.01) 
B01J 31/16 (2006.01) 
B01J 31/18 (2006.01) 

(22) 2012.06.26 
(71) ÎM "MATRICON" SRL, MD 
(72) BIŞIR Anatolie, MD; LESNIC Ivan, MD; 

CERNÂŞIOV Serghei, RU; *** ; *** 
(74) BABAC Alexandru 
(54)  Aplicarea componentelor grele întunecate 

ale petrolului în calitate de catalizator la 
purificarea  oxidativ ă de hidrogen sulfurat 
şi mercaptani u şori a compozi ţiilor de hi-
drocarburi, catalizator pe baz ă de compo-
nente grele întunecate ale petrolului şi 
procedeu de purificare oxidativ ă de hidro-
gen sulfurat şi mercaptani u şori a compo-
ziţiilor de hidrocarburi  

(57) Invenţia se referă la purificarea oxidativă de 
hidrogen sulfurat şi mercaptani uşori a com-
poziţiilor de hidrocarburi în prezenţa cataliza-
torului şi poate fi utilizată în industria de petrol 
şi gaze, de prelucrare a petrolului, petro-
chimică şi în alte domenii ale industriei. 
Se propune aplicarea componentelor grele în-
tunecate ale petrolului în calitate de cataliza-
tor la purificarea oxidativă de hidrogen sulfu-
rat şi mercaptani uşori a compoziţiilor de hi-
drocarburi. Catalizatorul reprezintă reziduul 
obţinut la distilarea din petrol a fracţiilor cu o 
temperatură de fierbere de până la 350°C şi 
care conţin cupru şi/sau vanadiu în cantitate 
de cel puţin 0,005% mas. 
Procedeul de purificare de hidrogen sulfurat şi 
mercaptani uşori a compoziţiilor de hidrocar-
buri prevede oxidarea compuşilor de sulf cu 
oxigenul din aer sau cu gaz cu conţinut de 
oxigen la temperaturi de la 55°C pân ă la 
135°C în prezen ţa catalizatorului menţionat. 

 
  Revendicări: 12 
  Figuri: 1 

* 
*     * 
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(54) Use of dark heavy oil components as a 
catalyst in the oxidative purification of 
hydrocarbonic compositions from hydro-
gen sulphide and light mercaptans, cata-
lyst based on dark heavy oil components 
and process for oxidative purification of 
hydrocarbonic compositions from hydro-
gen sulphide and light mercaptans  

(57) The invention relates to the oxidative purifica-
tion of hydrocarbonic compositions from hy-
drogen sulphide and light mercaptans in the 
presence of a catalyst and may be used in oil-
and-gas, oil-refining, petrochemical industry 
and other branches of industry. 
The use of dark heavy oil components is pro-
posed as a catalyst in the oxidative purifica-
tion of hydrocarbonic compositions from hy-
drogen sulphide and light mercaptans. The 
catalyst is a residue obtained upon distillation 
from oil of fractions at a boiling temperature of 
up to 350°C and containing copper and/or va-
nadium in an amount of at least 0.005 mass %. 
The process for purification of hydrocarbonic 
compositions from hydrogen sulphide and 
light mercaptans provides for the oxidation of 
sulphur-containing compounds with oxygen 
from the air or oxygen-containing gas at tem-
peratures from 55°C to 135°C in the presence 
of the above catalyst. 

 
  Claims: 12 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Применение тяжелых темных компо-
нентов нефти в качестве катализатора 
при окислительной очистке углеводо-
родных композиций от сероводорода и 
легких меркаптанов, катализатор на ба-
зе тяжелых темных компонентов нефти 
и способ окислительной очистки угле-
водородных композиций от сероводо-
рода и легких меркаптанов 

(57) Изобретение относится к окислительной 
очистке углеводородных композиций от 
сероводорода и легких меркаптанов в при-
сутствии катализатора и может быть ис-
пользовано в нефтегазовой, нефтеперера-
батывающей, нефтехимической и других 
отраслях промышленности.  
Предлагается применение тяжелых тем-
ных компонентов нефти в качестве катали-
затора при окислительной очистке углево-
дородных композиций от сероводорода и 
легких меркаптанов. Катализатор пред-
ставляет остаток, получаемый при отгонки 
из нефти фракций, выкипающих до 350°С и 
содержащих медь и/или ванадий в количе-

стве не менее 0,005 масс. %.  
Способ очистки углеводородных компози-
ций от сероводорода и легких меркаптанов 
предусматривает окисление серосодер-
жащих соединений кислородом из воздуха 
или кислород-содержащим газом при тем-
пературах от 55°С до 135°С в присутствии 
вышеупомянутого катализатора. 

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 1 
 

 
(21) a 2015 0040 (13) A2 
(51) Int. Cl.: D21J 1/00 (2006.01) 

D21J 3/00 (2006.01) 
(22) 2013.09.27 
(31) P.400981 
(32) 2012.09.28 
(33) PL 
(85) 2015.04.28 
(86) PCT/PL2013/000123, 2013.09.27 
(87) WO 2014/051447 A1, 2014.04.03 
(71) ASTON INVESTMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
PL 

(72) WYSOCKI  Jerzy, PL 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Procedeu de fabricare a obiectelor turnate 

biodegradabile, în special a veselei şi 
ambalajelor  

(57) Procedeul de fabricare a obiectelor turnate 
biodegradabile, în special a vaselor şi amba-
lajelor, cu aplicarea presiunii vaporilor de apă 
in interiorul formei de presare, constă în 
amestecarea tărâţelor friabile, de preferinţă 
tărâţe de grâu, cu granulare de 0,01…2,80 
mm, în cantitate de 95…100% de masă, con-
ţinând 14% de apă legată structural sub formă 
de umiditate, în caz de necesitate, în formă 
uscată cu un amestec de substanţe adiţionale 
în cantitate de până la 5% de masă în total, 
cantitatea măsurată de materie uscată obţinu-
tă în acest mod se amplasează într-o parte a 
formei compuse din mai multe părţi, apoi for-
ma se închide şi amestecul se supune tratării 
simultane cu temperatură şi presiune în limite-
le 1…10 MPa. Forma de presare se încălzeş-
te până la temperatura de 120°C, apoi se în-
chide şi se depresurizează, astfel formând un 
gol între marginile formei de presare cu o lă-
ţime de cel mult 0,5 mm, apoi, dacă este ne-
cesar, forma se închide din nou şi ciclul de 
depresurizare se repetă. După ultimul ciclu 
forma se deschide, numărul de depresurizări 
este cel puţin 1, întregul proces de depresuri-
zare şi închidere a formei durează câteva se-
cunde şi se termină în conformitate cu pro-
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gramul echipamentului, care controlează digi-
tal mişcarea formei de presare în funcţie de 
parametrii preconizaţi ai produsului final. 

   
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for manufacturing biodegradable 
mouldings, in particular tableware and 
packages  

(57) Method for manufacturing biodegradable 
mouldings, in particular tableware and pack-
ages, with application of the method of evok-
ing the water vapour pressure inside the form, 
involves that loose bran, in particular the 
wheat one, of granulation from 0.01 up to 2.80 
mm, in the amount of 95-100% of weight, con-
taining 14% of water structurally bound in the 
form of moisture, if the need be, is mixed in 
the dry form with additional substances in the 
volume of up to 5% of weight in total and the 
measured amount of dry material obtained in 
that way is placed in one of the parts of multi-
part form, then the form is closed and the mix-
ture is subject to the simultaneous operation 
of temperature and pressure of the scope 
1…10 MPa. The form is heated up to temper-
ature above 120°C, then the form is closed 
and then depressurised forming the crack be-
tween the edges of the form not wider than 
0.5 mm and then the form, if the need be, is 
closed again and the depressurisation cycles 
are repeated. After the last cycle the form is 
opened and the number of depressurisations 
is minimum 1 and the entire process of de-
pressurization and closing the form takes few 
seconds and is completed according to the 
programme of the machinery digitally control-
ling the form movement depending on the ex-
pected parameters of the final product. 

 
  Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ изготовления биоразлагаемых 
формованных изделий, в частности 
столовой посуды и упаковок 

(57) Способ изготовления биоразлагаемых 
формованных изделий, в частности столо-
вой посуды и упаковок, с применением  
давления водяного пара внутри пресс-
формы заключается в том, что рассыпча-
тые отруби, предпочтительно отруби пше-
ницы, со степенью гранулирования 
0,01…2,80 мм, в количестве 95…100% ве-
са, содержащие 14% структурно связанной 
воды в виде влаги, при необходимости, 
смешивают в сухой форме с дополнитель-
ными веществами в количестве до 5% об 
общего веса, измеренное количество сухо-
го материала, полученного таким спосо-
бом, помещают в одну из частей составной 
пресс-формы, затем пресс-форму закры-
вают и смесь подвергают одновременной 
обработке температурой и давлением в 
диапазоне 1…10 МПа. Пресс-форму на-
гревают до температуры выше 120°С, за-
тем ее закрывают и снижают давление, 
тем самым образуя промежуток между 
краями пресс-формы шириной не более 
0,5 мм, затем пресс-форму, при необходи-
мости, снова закрывают, и снижение дав-
ление циклически повторяется. После по-
следнего цикла пресс-форму открывают, 
число снижений давления составляет по 
меньшей мере 1, весь процесс снижения 
давления и закрытия пресс-формы зани-
мает несколько секунд и его завершают со-
гласно программе оборудования, которое в 
цифровом режиме управляет движением 
пресс-формы в зависимости от ожидаемых 
параметров конечного продукта. 

 
 П. формулы: 1 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4373 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60S 1/02 (2006.01) 

H05B 3/84 (2006.01) 
H05B 6/00 (2006.01) 

(21) a 2015 0032 
(22) 2015.04.06 
(71)(73) VALCOV Victor, MD; BUTNARU Vlad, MD 
(72)  VALCOV Victor, MD 
(54) Sistem de înc ălzire cu radia ţie infraro şie a 

şterg ătorului de parbriz 
(57) Invenţia se referă la sisteme de încălzire a 

ştergătoarelor de parbriz, destinate pentru a 
evita îngheţarea ştergătoarelor de parbriz la 
formarea blocărilor de gheaţă sau zăpadă la 
temperaturi scăzute, ninsori abundente sau 
alte condiţii climaterice nefavorabile.   
Sistemul de încălzire cu radiaţie infraroşie a 
ştergătorului de parbriz constă dintr-un ele-
ment de încălzire cu radiaţie infraroşie, am-
plasat longitudinal în corpul cav al ştergăto-
rului de parbriz (7), spaţiul rămas liber al 
căruia este completat de un material elastic. 
Elementul de încălzire este executat dintr-o 
bară flexibilă din masă plastică, pe care este 
fixat uniform un strat rezistiv emiţător de raze 
infraroşii, acoperit cu un strat din masă plas-
tică termostabilă, la capetele căruia sunt fix-
ate nişte dopuri ermetice din cauciuc, prin 
orificiile cărora trece câte un fir electric, care 
prin conexiunea unei mufe (5) uneşte ele-
mentul de încălzire cu reţeaua echipamen-
tului electric al automobilului. Sistemul de 
încălzire este dotat cu un releu de tempera-
tură (1) amplasat sub capota automobilului şi 
cu un buton de declanşare manuală (16) a 
elementului de încălzire de la reţeaua echi-
pamentului electric al automobilului. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Windscreen wiper infrared-radiation heat-
ing system   

(57) The invention relates to heating systems 
intended for preventing freezing of wind-
screen wipers upon formation of icy or snowy 
blockings at low temperatures, heavy snow 
or other adverse weather conditions. 
The windscreen wiper infrared-radiation 
heating system comprises an infrared-
radiation heating element, placed longitudi-
nally in the hollow body of the windscreen 
wiper (7), the remaining free space of which 
is filled with an elastic material. The heating 
element is made of a plastic flexible rod, on 
which is uniformly fixed a resistive infrared-

ray emitting layer, covered with a thermo-
stable plastic layer, at the ends of which are 
secured airtight rubber stoppers, through the 
holes of which passes an electrical wire, 
which through the connection of a coupling 
(5) connects the heating element to the elec-
trical equipment system of the car. The heat-
ing system is equipped with a temperature 
limit switch (1), placed under the hood of the 
car and a knob for manual disconnection (16) 
of the heating element from the electrical 
equipment system of the car. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Система обогрева инфракрасным из-
лучением стеклоочистителя 

(57) Изобретение относится к системам обог-
рева стеклоочистителей, предназначен-
ных для предотвращения замерзания 
стеклоочистителей при создании ледяных 
или снежных застопориваний при низкой 
температуре, обильном снеге или других 
неблагоприятных климатических условий. 
Система обогрева инфракрасным излуче-
нием стеклоочистителя состоит из нагре-
вательного инфракрасным излучением 
элемента, размещенного продольно в по-
лом корпусе стеклоочистителя (7), остав-
шееся свободное пространство которого 
заполнено эластичным материалом. На-
гревательный элемент выполнен из пла-
стмассового гибкого прутка, на котором 
равномерно закреплен резистивный излу-
чающий инфракрасные лучи слой, накры-
тый термостабильным пластмассовым 
слоем, на концах которого закреплены 
герметичные резиновые пробки, через от-
верстия которых проходит по одному 
электрическому проводу, который через 
соединение муфты (5) соединяет нагрева-
тельный элемент с системой электрообо-
рудования автомобиля. Система обогрева 
снабжена реле температуры (1), разме-
щенным под капотом автомобиля и кноп-
кой ручного отключения (16) нагреватель-
ного элемента от системы электрообору-
дования автомобиля. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 6 
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(11) 4374 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 3/30 (2006.01) 

C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 3/08 (2006.01) 
C02F 9/14 (2006.01) 

(21) a 2014 0036 
(22) 2014.04.08 
(71)(72)(73) MISCU Vera, MD; UNGUREANU 

Dumitru, MD 
(54) Instala ţie şi procedeu de epurare 

avansat ă a apelor uzate  
(57) Invenţia se referă la epurarea avansată a 

apelor uzate menajere şi industriale, şi anu-
me la instalaţiile şi procedeele de epurare 
avansată a apelor uzate, iar apele uzate 
epurate pot fi utilizate la întreprinderi în cali-
tate de ape industriale în procesele tehno-
logice, cum ar fi răcirea utilajului, sau în agri-
cultură pentru irigări. 
Instalaţia şi procedeul de epurare avansată a 
apelor uzate conţin un rezervor (1) mono-
bloc, divizat prin pereţi despărţitori în patru 
compartimente − un decantor primar (I) pen-
tru epurarea mecanică a apei uzate, bio-
reactoare anaerob-anoxic (II) şi aerob (III) 
pentru epurarea biologică combinată anae-
rob-anoxică-aerobă a apei uzate, şi un 
decantor secundar (IV) pentru epurarea me-
canică a apei uzate epurate. Decantorul 
primar (I) este format din două pachete 
lamelare sau tubulare (3, 3') înclinate, un 
fermentator anaerob (4) şi un separator (5). 
Bioreactoarele (II, III) sunt executate din 
două părţi divizate printr-o şicană (9, 14) şi în 
care sunt amplasate o umplutură rigidă (11, 
11') pentru fixarea microflorei şi o umplutură 
flotantă (15, 15') pentru fixarea microorga-
nismelor heterotrofe. În partea inferioară a 
bioreactorului (III) este amplasat un sistem 
de aerare pneumatic. Decantorul secundar 
(IV) este format din plăci ondulate sau tuburi 
subţiri (19) din masă plastică înclinate şi un 
canal vertical (21) pentru evacuarea apei 
uzate epurate. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Installation and process for deep treat-
ment of sewage water   

(57) The invention relates to the deep treatment 
of household and industrial sewage water, 
namely to installations and processes for 
deep treatment of sewage water, and treated 
sewage water can be used at enterprises as 
production water in industrial processes such 
as cooling of equipment, or in agriculture for 
irrigation. 
The installation and process for deep treat-
ment of sewage water comprise a monoblock 
tank (1), divided by partitions into four com-
partments – a primary settler (I) for mechani-
cal treatment of sewage water, anaerobic-
anoxic (II) and aerobic (III) bioreactors for 
combined biological anaerobic-anoxic-aero-
bic treatment of sewage water, and a sec-
ondary settler (IV) for mechanical treatment 
of treated sewage water. The primary settler 
(I) consists of two plate or tubular inclined 
packages (3, 3'), an anaerobic fermenter (4) 
and a separator (5). Bioreactors (II, III) are 
made of two parts divided by a partition (9, 
14) and in which are placed a rigid filler (11, 
11') for the fixation of microflora and a float-
ing filler (15, 15') for the fixation of hetero-
trophic microorganisms. In the lower part of 
the bioreactor (III) is placed a pneumatic 
aeration system. The secondary settler (IV) 
consists of inclined plastic corrugated plates 
or thin tubes (19) and a vertical channel (21) 
for discharge of treated sewage water. 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Установка и способ для глубокой очи-
стки сточных вод 

(57) Изобретение относится к глубокой очистке 
бытовых и промышленных сточных вод, а 
именно к установкам и способам для глу-
бокой очистки сточных вод, а очищенные 
сточные воды могут быть использованы 
на предприятиях в качестве производст-
венных вод в технологических процессах, 
таких как охлаждение оборудования, или 
в сельском хозяйстве для орошения. 
Установка и способ для глубокой очистки 
сточных вод содержат моноблочный танк 
(1), разделенный перегородками на четы-
ре отсека − первичный отстойник (I) для 
механической очистки сточных вод, ана-
эробно-бескислородный (II) и аэробный 
(III) биореакторы для комбинированной 
биологической анаэробно-бескислородно-
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аэробной очистки сточных вод, и вторич-
ный отстойник (IV) для механической очи-
стки очищенной сточной воды. Первичный 
отстойник (I) состоит из двух пластинча-
тых или трубчатых наклонных пакетов (3, 
3'), анаэробного ферментера (4) и сепара-
тора (5). Биореакторы (II, III) выполнены 
из двух частей, разделенных перегород-
кой (9, 14) и в которых расположены  же-
сткий наполнитель (11, 11') для прикреп-
ления микрофлоры и плавающий напол-
нитель (15, 15') для прикрепления гетеро-
трофных микроорганизмов. В нижней час-
ти биореактора (III) расположена пневма-
тическая система аэрации. Вторичный от-
стойник (IV) состоит из наклонных пласт-
массовых гофрированных пластинок или 
тонких трубок (19) и вертикального канала 
(21) для отвода очищенной сточной воды. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 4375 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 269/04 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 
C12P 41/00 (2006.01) 

(21) a 2013 0045 
(22) 2013.07.09 
(31) 1256913 
(32) 2012.07.17 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  PEDRAGOSA MOREAU Sandrine, FR; 

LEFOULON François, FR; MORÍS VARAS 
Francisco, ES; GONZÁLEZ SABÍN Javier, 
ES 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
 
 
 

(54) Procedeu de sintez ă enzimatic ă a (7S)-1-
(3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-
7-il)-N-metil-metanaminei şi aplicarea în 
sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale  

(57) Invenţia se referă la un procedeu de sinteză 
enzimatică a (7S)-1-(3,4-dimetoxibici-
clo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-il)-N-metil-meta-
naminei cu formula (I):  

 

 
şi la aplicarea acesteia în sinteza ivabradinei 
şi a sărurilor sale de adiţie cu un acid 
farmaceutic acceptabil. 

 
  Revendicări: 11 

* 
*     * 

(54) Process for the enzymatic synthesis of 
(7S)-1-(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-
1,3,5-trien-7-yl)-N-methyl-methanamine 
and application in the synthesis of 
ivabradine and salts thereof  

(57) The invention relates to a process for the 
enzymatic synthesis of (7S)-1-(3,4-dimetho-
xybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)-N-
methyl-methanamine of formula (I): 
 

 
 
and its application in the synthesis of 
ivabradine and addition salts thereof with a 
pharmaceutically acceptable acid. 

 
  Claims: 11 

* 
*     * 

(54) Способ ферментативного синтеза (7S)-
1-(3,4-диметоксибицикло[4.2.0]окта-
1,3,5-триен-7-ил)-N-метил-метанамина и 
применение в синтезе ивабрадина и 
его солей 

(57) Изобретение относится к способу фер-
ментативного синтеза (7S)-1-(3,4-димето-
ксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил)-N-
метил-метанамина формулы (I): 
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и к его применению в синтезе ивабрадина 
и его аддитивных солей с фармацевтиче-
ски приемлемой кислотой. 

 
 П. формулы: 11 
 

 
(11) 4376 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12P 5/02 (2006.01) 

C25B 1/02 (2006.01) 
C25B 1/04 (2006.01) 
C25B 1/10 (2006.01) 
C25B 1/12 (2006.01) 
C25B 11/03 (2006.01) 
C01G 15/00 (2006.01) 
C01G 53/09 (2006.01) 

(21) a 2014 0088 
(22) 2014.08.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, 

MD; UNGUREANU Dumitru, MD 
(54) Reactor combinat de presiune înalt ă 

pentru ob ţinerea biogazului  
(57) Invenţia se referă la instalaţii pentru obţinerea 

biometanului în componenţa biogazului şi 
poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii 
şi în industria de prelucrare pentru epurarea 
apelor reziduale şi obţinerea biogazului.  
Reactorul combinat de presiune înaltă pentru 
obţinerea biogazului include un corp cilindric 
cu fund conic (1), unit cu o conductă de 
alimentare (3) cu lichid cu un ventil electro-
magnetic (31), şi o conductă de evacuare (4) 
a lichidului, dotată cu un sifon (5) şi un ventil 
electromagnetic (32), un capac (6), partea 
superioară a căruia este dotată cu un sistem 
de evacuare a biogazului, care conţine un 
închizător hidraulic cu clopot (7), un ventil 
electromagnetic (33) şi un senzor (9) de 
monitorizare a conţinutului de CO2 în biogaz, 
instalat pe un ştuţ (8) de evacuare a bio-
gazului, totodată pe partea superioară a 
capacului (6) este instalat un manometru 
(10) cu contacte electrice. În interiorul 
corpului (1) sunt amplasate o încărcătură (2), 
un sistem de recirculare a lichidului, care 
conţine un tub vertical (11), amplasat în 
centrul corpului (1), şi pe care sunt fixaţi nişte 
turbulatori perforaţi (13) de formă conică, 
nişte plăci de centrare (35), care cu un capăt 
sunt fixate rigid de suprafaţa interioară a 
corpului (1), iar cu celălalt prin intermediul 

unor role (12) sprijină tubul (11), totodată 
partea inferioară a tubului (11) este exe-
cutată în formă de pâlnie (14) răsturnată, iar 
partea superioară comunică cu nişte con-
ducte de repartizare (15), care prin inter-
mediul unor tije (16) şi garnituri de etanşare 
(17) sunt unite cu un dispozitiv de acţionare 
(18) cu transmisie cu bielă-manivelă, ampla-
sat în partea exterioară a corpului (1), toto-
dată în partea inferioară a corpului (1) este 
amplasată o conductă (19), dotată cu un 
sifon (20), pe care este instalat un manome-
tru (21) cu contacte electrice, şi cu un ventil 
electromagnetic (34). Reactorul mai include 
un electrolizor de hidrogen (22), care comu-
nică cu conducta (19) pentru alimentarea în 
zona pâlniei (14) cu hidrogen, şi care conţine 
un catod volumic poros (25) şi un anod inert 
(27), separaţi printr-o diafragmă (26), totoda-
tă catodul (25) este conectat la polul negativ 
al unui redresor (28), iar anodul (27) - la polul 
pozitiv al  redresorului (28), care este dotat 
cu un stabilizator de tensiune (29), un rezer-
vor auxiliar (23), care comunică cu electro-
lizorul (22) prin intermediul unui sistem de 
conducte şi al unei pompe (24). De aseme-
nea reactorul conţine un bloc de comandă 
(30) pentru dirijarea automată a procesului 
de obţinere a hidrogenului de electroliză, la 
care sunt unite ventilele (31, 32, 33, 34), 
senzorul (9), manometrele (10, 21), stabiliza-
torul de tensiune (29) şi pompa (24). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Combined high-pressure biogas produc-
tion reactor   

(57) The invention relates to plants for producing 
biomethane in biogas composition and can 
be used in various sectors of agriculture and 
processing industry for wastewater treatment 
and biogas production. 
The combined high-pressure biogas produc-
tion reactor comprises a cylindrical housing 
with a tapered bottom (1), connected to a liq-
uid supply pipeline (3) with an electromag-
netic valve (31) and a liquid drainage pipeline 
(4) provided with a siphon (5) and an elec-
tromagnetic valve ( 32), a cover (6), the up-
per part of which is provided with a biogas 
discharge system, which contains a hydraulic 
cap lock (7), an electromagnetic valve (33) 
and a sensor (9) monitoring the CO2 content 
in biogas, installed on a biogas discharge 
nipple (8), at the same time on the upper part 
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of the cover (6) is installed a manometer (10) 
with electrical contacts. Inside the housing 
(1) are placed a charge (2), a liquid recircula-
tion system, which comprises a vertical pipe 
(11), placed in the center of the housing (1) 
and on which are fixed perforated turbulators 
(13) of conical shape, centering bars (35), 
which have one end rigidly fixed to the inner 
surface of the housing (1), and the other end, 
by means of rollers (12), supports the pipe 
(11), wherein the lower part of the pipe (11) 
is made in the form of an inverted funnel 
(14), and the upper part communicates with 
distributing pipelines (15), which by means of 
levers (16) and seals (17) are connected to a 
drive device (18) with a rod-crank drive, 
placed on the outside of the housing (1), 
wherein in the lower part of the housing (1) is 
placed a pipeline (19) provided with a siphon 
(20), on which is installed a manometer (21) 
with electrical contacts, and an electromag-
netic valve (34). The reactor also comprises 
a hydrogen electrolyzer (22), which com-
municates with the pipeline (19) for hydrogen 
delivery into the zone of the funnel (14), and 
which comprises a bulk porous cathode (25) 
and an inert anode (27), separated by a dia-
phragm (26), wherein the cathode (25) is 
connected to the negative pole of a rectifier 
(28), and the anode (27) – to the positive 
pole of the rectifier (28), which is provided 
with a voltage stabilizer (29), an auxiliary 
tank (23), which communicates with the 
electrolyzer (22) by means of a piping sys-
tem and a pump (24). Also, the reactor com-
prises a control unit (30) for automatic control 
of the electrolysis hydrogen production pro-
cess, to which are connected the valves (31, 
32, 33, 34), the sensor (9), the manometers 
(10, 21), the voltage stabilizer (29) and the 
pump (24). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Комбинированный реактор повышен-
ного давления для получения биогаза 

(57) Изобретение относится к установкам для 
получения биометана в составе биогаза и 
может быть использовано в различных 
отраслях сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности для очистки 
сточных вод и получения биогаза. 
Комбинированный реактор повышенного 
давления для получения биогаза включа-
ет цилиндрический корпус с коническим  

днищем (1), соединенный с трубопрово-
дом для подачи жидкости (3) с электро-
магнитным вентилем (31), и трубопрово-
дом для отвода жидкости (4) снабженным 
сифоном (5) и электромагнитным венти-
лем (32), крышку (6), верхняя часть кото-
рой снабжена системой для отвода биога-
за, которая содержит колпачковый гидро-
затвор (7),  электромагнитный вентиль 
(33) и датчик (9) контроля содержания 
CO2 в биогазе, установленный на штуцере 
(8) для отвода биогаза, при этом на верх-
ней части крышки (6) установлен мано-
метр (10) с электрическими контактами. 
Внутри  корпуса (1) расположены загрузка 
(2), система рециркуляции жидкости, ко-
торая содержит вертикальную трубу (11) 
размещенную в центре корпуса (1), и на 
которой закреплены перфорированные 
турбулизаторы (13) конической формы, 
центрирующие планки (35), которые од-
ним концом жестко прикреплены к внут-
ренней поверхности корпуса (1), а другим, 
посредством роликов (12), поддерживают 
трубу (11), при этом нижняя часть трубы 
(11) выполнена в виде опрокинутой во-
ронки (14), а верхняя часть сообщена с 
распределяющими трубопроводами (15), 
которые посредством рычагов (16) и уп-
лотнителей (17) соединены с приводным 
устройством (18) с шатунно-кривошипным 
приводом, расположенным с внешней 
стороны корпуса (1), при этом в нижней 
части корпуса (1) размещен трубопровод 
(19) снабженный сифоном (20), на кото-
ром установлен манометр (21) с электри-
ческими контактами, и электромагнитным 
вентилем (34). Реактор включает и водо-
родный электролизер (22), который сооб-
щается с трубопроводом (19) для подачи 
в зону воронки (14) водорода, и который 
содержит объемный пористый катод (25) и 
инертный анод (27), разделенные диа-
фрагмой (26), при этом катод (25) подклю-
чен к отрицательному полюсу выпрямите-
ля (28), а анод (27) - к положительному 
полюсу выпрямителя (28), который снаб-
жен стабилизатором напряжения (29), 
вспомогательный резервуар (23), который 
сообщается с электролизером (22) по-
средством системы трубопроводов и на-
соса (24). Также реактор содержит блок  
управления (30) для автоматического 
управления процессом электролизного 
получения водорода, к которому соедине-
ны вентиля (31, 32, 33, 34), датчик (9), ма-
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нометры (10, 21), стабилизатор напряже-
ния (29) и насос (24). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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Alexandru, MD 

(54) Convertor fotovoltaic semiconductor şi 
procedeu de fabricare a acestuia  

(57) Invenţia se referă la tehnica de conversie a 
energiei radiaţiei solare în energie electrică, 
în particular, la construcţia contactelor şi la 
compoziţia chimică a materialelor, utilizate la 
fabricarea elementelor conducătoare de cu-
rent şi semiconductoare ale convertorului 
fotovoltaic. 
Convertorul fotovoltaic semiconductor conţine 
un strat semiconductor, pe suprafaţa frontală 
a căruia sunt aplicate contacte metalice co-
lectoare de curent şi un strat de adeziv 
organosilicic, iar pe suprafaţa opusă a stra-
tului semiconductor este aplicat un strat de 
aliaj de lipit. Stratul semiconductor este exe-
cutat din nanocristale de siliciu, planele cris-

talografice ale cărora sunt orientate într-o 
direcţie. Aliajul de lipit pe bază de cositor 
conţine stibiu în cantitate de 3...4% din masa 
aliajului. Contactele colectoare de curent 
sunt confecţionate din aliaj galvanic de fier-
cobalt sau de fier-cadmiu, iar stratul de pro-
tecţie din adeziv organosilicic cu grosimea de 
0,17…0,2 mm este aplicat pe toate supra-
feţele convertorului. 
Procedeul de fabricare a convertorului foto-
voltaic semiconductor constă în aceea că se 
orientează nanocristalele de siliciu prin roti-
rea unei surse de câmp electrostatic exterior 
în jurul stratului semiconductor şi se deter-
mină experimental unghiul sub care se fixea-
ză sursa de câmp electrostatic exterior. Se 
topeşte pelicula din aliaj de lipit pe bază de 
cositor aliat cu stibiu, se depun în aliaj nano-
cristalele de siliciu orientate cu alierea con-
comitentă a unei părţi de nanocristale cu 
stibiu şi se răceşte aliajul. Placa obţinută se 
cufundă într-o baie galvanică cu electrolit şi 
se efectuează tratarea anodică a suprafeţei 
frontale a stratului semiconductor în decurs 
de 25 s la densitatea de amplitudine a 
curentului de 55...60 A/dm2. Se fixează un 
şablon de suprafaţa frontală curăţită de oxizi 
şi de impurităţi a plăcii obţinute, se conec-
tează placa cu catodul la o sursă de curent 
periodic cu impuls de retur reglabil după 
amplitudine şi după durată, şi la raportul 
amplitudinilor impulsului catodic şi celui an-
odic de curent egal cu 6:1, în decurs de 3 
min se măreşte densitatea impulsului direct 
de la 0 până la 40 A/dm2 şi se depune aliajul 
galvanic în decurs de 12...20 min la raportul 
stabilit al curenţilor. Convertorul fotovoltaic 
obţinut se spală cu apă distilată la tempera-
tura de ~330K, se usucă, se cufundă în ade-
ziv organosilicic, se înlătură din vasul cu 
adeziv şi se usucă în dulapul de uscat la 
temperatura de 360K timp de 10 min. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Semiconductor photoelectric converter 
and method for manufacturing thereof  

(57) The invention relates to solar radiation-to-
electric energy conversion technique, in par-
ticular to the design of contacts and the 
chemical composition of materials used in 
the manufacture of conductive and semicon-
ductor elements of the photoelectric converter. 
The semiconductor photoelectric converter 
comprises a semiconductor layer, on the 
front surface of which are applied metal cur-
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rent-collecting contacts and a layer of 
organosilicon adhesive, and on the back sur-
face is applied a solder layer. The semicon-
ductor layer is made of silicon nanocrystals, 
the crystallographic planes of which are ori-
ented in one direction. The tin-lead solder 
comprises antimony in an amount of 3…4% 
of the alloy weight. The current-collecting 
contacts are made of iron-cobalt or iron-
cadmium galvanic alloy, and the protective 
coating of organosilicon adhesive of a thick-
ness of 0.17…0.2 mm is applied on all sur-
faces of the converter. 
The method for manufacturing the semicon-
ductor photoelectric converter consists in that 
silicon nanocrystals are oriented by rotating 
an external electrostatic field source around 
the semiconductor layer and is experimental-
ly determined the angle under which is fixed 
the external electrostatic field source. It is 
melt the film of tin-lead solder, doped with 
antimony, are deposited the solder oriented 
silicon nanocrystals while concomitantly al-
loying one part of nanocrystals with antimony 
and the solder is cooled. The obtained plate 
is immersed in a plating bath with electrolyte 
and is carried out the anodic treatment of the 
front surface of the semiconductor layer for 
25 s at a current density amplitude of 55…60 
A/dm2. It is fixed a stencil to the cleaned from 
oxides and impurities front surface of the ob-
tained plate, is cathodically connected the 
plate to a periodic current source with re-
verse amplitude and width adjustable pulse 
and at a ratio of the cathode and anode cur-
rent pulse amplitudes equal to 6:1, for 3 min 
is increased the density of the direct pulse 
from 0 to 40 A/dm2 and is deposited the gal-
vanic alloy during 12…20 min at the pre-
scribed current ratio. The resulting photoe-
lectric converter is washed with distilled wa-
ter at a temperature of ~330K, dried, im-
mersed in organosilicon adhesive, removed 
from the container with the adhesive and 
dried for 10 minutes in a drying room at a 
temperature of 360K. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 

(54) Полупроводниковый фотоэлектриче-
ский преобразователь и способ его из-
готовления 

(57) Изобретение относится к технике преоб-
разования энергии солнечного излучения  
в электрическую, в частности, к конструк-
ции контактов и химическому составу ма-
териалов, применяемых при изготовлении 
токопроводящих и полупроводниковых 
элементов фотоэлектрического преобра-
зователя. 
Полупроводниковый фотоэлектрический 
преобразователь содержит полупровод-
никовый слой, на лицевую поверхность 
которого нанесены металлические токо-
съемные контакты и слой кремнийоргани-
ческого клея, а на обратную поверхность 
нанесен слой припоя. Полупроводниковый 
слой выполнен из нанокристаллов крем-
ния, кристаллографические плоскости ко-
торых ориентированы в одном направле-
нии. Оловянно-свинцовый припой содер-
жит сурьму в количестве 3…4% от массы 
сплава. Токосъемные контакты выполне-
ны из железо-кобальтого или железо-
кадмиего гальванического сплава, а за-
щитное покрытие из кремнийорганическо-
го клея толщиной 0,17…0,2 мм нанесено 
на все поверхности преобразователя.  
Способ изготовления полупроводникового 
фотоэлектрического преобразователя со-
стоит в том, что ориентируют нанокри-
сталлы кремния путем вращения источни-
ка внешнего электростатического поля во-
круг полупроводникового слоя и экспери-
ментально определяют угол под которым 
закрепляют источник внешнего электро-
статического поля. Расплавляют пленку 
из оловянно-свинцового припоя, легиро-
ванного сурьмой, осаждают в припой ори-
ентированные нанокристаллы кремния с 
одновременным легированием части на-
нокристаллов сурьмой и охлаждают при-
пой. Погружают полученную пластину в 
гальваническую ванну с электролитом и 
производят анодную обработку лицевой 
поверхности полупроводникового слоя в 
течение 25 с при амплитудной плотности  
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тока 55…60 А/дм2. Прикрепляют трафарет 
к очищенной от окислов и загрязнений ли-
цевой поверхности полученной пластины, 
подключают пластину катодно к источнику 
периодического тока с обратным регули-
руемым по амплитуде и длительности им-
пульсом и при соотношении амплитуд ка-
тодного и анодного импульсов тока равно-
го 6:1, в течение 3 мин увеличивают плот-
ность прямого импульса от 0 до 40 А/дм2 и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осаждают гальванический сплав в тече-
ние 12…20 мин при установленном соот-
ношении токов. Полученный фотоэлек-
трический преобразователь промывают 
дистиллированной водой при температуре 
~330К, сушат, погружают в кремнийорга-
нический клей, выгружают из емкости с 
клеем и сушат 10 мин в сушильной камере 
при температуре 360К. 

 
 П. формулы: 2 
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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) 957 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01) 

A01N 43/08 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0068 
(22) 2015.05.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  MASCENCO Natalia, MD; GUREV Angela, 
MD; COZAR Elena, RU; CRIVENCOV Leo-
nid, RU; BESPALCO Lesia, RU; BALAŞOVA 
Irina, RU; CHIRILOV Eleonora, MD 

(54) Procedeu de tratare a seminţelor de 
salată verde 

(57) Invenţia se referă la legumicultură, şi anume la 
un procedeu de tratare a seminţelor de salată 
verde Lactuca sativa L. înainte de semănat. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în înmu-
ierea seminţelor de salată verde Lactuca sa-
tiva L. înainte de semănat timp de 2 ore într-
o soluţie apoasă de 0,0005…0,1% de 
glicozide feniletanoidice, obţinute din plante 
Veronica chamaedrys L. prin extragere la 
fierbere cu alcool butilic saturat cu apă, con-
centrare, purificare şi uscare în vid a extrac-
tului obţinut. 
Rezultatul constă în reducerea acumulării 
metalelor grele cadmiu şi plumb în frunzele 
plantelor de salată verde. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)  Process for treating lettuce seeds 
(57) The invention relates to vegetable growing, 

in particular to a process for treating seeds of 
lettuce Lactuca sativa L. before sowing. 
The process, according to the invention, 
consists in soaking seeds of lettuce Lactuca 
sativa L. before sowing for 2 hours in 
0.0005…0.1% aqueous solution of phenyl-
ethanoid glycosides, derived from plants Ve-
ronica chamaedrys L. by extraction upon 
boiling with butyl alcohol saturated with wa-
ter, concentrating, purifying and drying in 
vacuo the obtained extract. 
The result consists in reducing the accumula-
tion of heavy metals lead and cadmium in the 
leaves of lettuce plants. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Способ обработки семян салата посев-
ного 

(57) Изобретение относится к овощеводству, а 
именно к способу обработки семян салата 
посевного Lactuca sativa L. перед посевом. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
замачивании семян салата посевного 
Lactuca sativa L. перед посевом в течение 
2 часов в 0,0005…0,1% водном растворе 
фенилэтаноидных гликозидов, получен-
ных из растений Veronica chamaedrys L. 
путем экстрагирования при кипячении бу-
тиловым спиртом насыщенным водой, 
концентрирования, очистки и сушки в ва-
кууме полученного экстракта. 
Результат состоит в снижении накопления 
тяжелых металлов кадмий и свинец в ли-
стьях растений салата посевного. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 958 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01) 
(21) s 2015 0014 
(22) 2015.02.06 
(71)(72)(73) DORUC Andrei, MD; ŢÂBÂRNĂ 

Gheorghe, MD; CLIPCA Andrian, MD; 
DORUC Serghei, MD; ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD 

(54) Metodă de tratament al cancerului limbii 
cu suplinirea defectului cu lambou 
nazogenian 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul cancerului limbii cu suplinirea defec-
tului cu lambou nazogenian. 
Metoda constă în aceea că din partea cores-
punzătoare a gâtului se efectuează incizii în 
regiunea staţiilor ganglionare ale nivelelor I, 
II şi III cu înlăturarea lor, se efectuează 
rezecţia în limite oncologice a tumorii limbii 
sau a planşeului bucal, se prepară lamboul 
nazogenian, care începe cu o incizie paralelă 
cu marginea bazilară a mandibulei şi cu 
1…1,5 cm mai sus de ea, incizia se efectu-
ează în sus pe obraz formând un lambou cu 
mărimea corespunzătoare mărimii defectului. 
Incizia în profunzime se efectuează până la 
ţesutul subcutanat, prin care trec vasele faci-
ale, marginile inciziei paralele cu mandibula 
se separă de ţesutul subcutanat pe o dis-
tanţă de 1 cm, păstrând integritatea vaselor 
la acest nivel cu obţinerea unui lambou ce  
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cuprinde segmentul a ce conţine toate stratu-
rile, segmentele tegumentare b şi c şi seg-
mentul subcutanat bI-cI. Apoi lamboul se 
îndoaie cu suprafaţa cutanată spre plagă, iar 
capătul lui se introduce printr-o breşă forma-
tă sub linia oblică externă în apropierea şi în 
jurul marginii bazilare a mandibulei. Se apro-
pie de mandibulă spre cavitatea bucală 
printr-o breşă formată prin dezinserţia muş-
chiului milohioidian după evidarea lojei sub-
mandibulare. După amplasarea lamboului 
acesta se suturează în două straturi, şi 
anume segmentul c rămâne extraoral în regi-
unea geniană inferioară. Segmentul bI-cI cu 
pediculele vasculare se dispune în jurul mar-
ginii bazilare şi al feţei interne a mandibulei, 
segmentul b se amplasează deasupra cres-
tei milohioidiene spre marginea plăgii de pe 
creasta alveolară sau din vestibul, înlocuind 
mucoasa fixă a crestei alveolare, care a fost 
înlăturată cu tumoarea în bloc şi totodată se 
restabileşte şanţul paralingual sau vestibular, 
iar segmentul a se amplasează de-a lungul 
axului longitudinal al limbii. După aceasta 
plaga se suturează pe straturi, iar segmentul 
c se secţionează în formă triunghiulară şi se 
suturează în formă de Y în regiunea geniană. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for treating tongue cancer with 
defect replacement by nasobuccal flap 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to oncology and can be used to treat tongue 
cancer with defect replacement by 
nasobuccal flap. 
The method consists in the fact that on the 
corresponding part of the neck are performed 
incisions in the region of lymph node clusters 
of the I-st, II-nd and III-rd levels with their 
removal, is performed the resection in onco-
logic limits of the tongue or oral cavity floor 
tumor, is prepared the  nasobuccal flap, 
which begins with an incision parallel to the 
basilar edge of mandible and 1…1.5 cm 
above it, the incision is performed upwards 
on the cheek forming a flap of a size corre-
sponding to the size of the defect. The depth-
incision is performed up to the subcutaneous 
tissue, through which the facial vessels pass, 
the incision edges parallel to mandible are 
separated from the subcutaneous tissue at a 
distance of 1 cm, while maintaining the integ-
rity of the vessels at the given level to obtain 
a flap covering the segment a containing all 

the layers, the skin segments b and c and 
the subcutaneous segment bI-cI. Then the 
flap is folded with the cutaneous surface to-
wards the wound, and its end is introduced 
through a hole made under the external 
oblique line near and around the basilar edge 
of mandible. It is brought to the mandible to-
wards the oral cavity through a hole, made 
by disinsertion of mylohyoid muscle after 
scraping the submandibular bed. After plac-
ing the flap it is sutured in two layers, namely 
segment c remains on the outside in the infe-
rior buccal region. Segment bI-cI with the 
vascular pedicles is placed around the basi-
lar edge and the inner surface of mandible, 
segment b is placed above the mylohyoid 
process towards the edge of the wound of 
the alveolar process or from the vestibule, 
replacing the fixed mucosa of the alveolar 
process, which was removed in a bloc with 
the tumor and at the same time is restored 
the paralingual or vestibular sulcus, and 
segment a is placed along the longitudinal 
axis of the tongue. Thereafter, the wound is 
sutured in layers, and segment c is dissected 
in the form of a triangle and sutured in the 
form of Y in the buccal region. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Метод лечения рака языка с замещени-
ем дефекта носощечным лоскутом 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологии и может быть исполь-
зовано для лечения рака языка с замеще-
нием дефекта носощечным лоскутом. 

 Метод состоит в том, что с соответствую-
щей стороны шеи выполняют разрезы в 
области скоплений лимфатических узлов 
I-го, II-го и III-го уровней с их удалением, 
выполняют резекцию опухоли языка или 
дна полости рта в онкологических преде-
лах, препарируют носощечный лоскут, ко-
торый начинается с разреза параллельно 
краю основания нижней челюсти и на 
1…1,5 см выше него, разрез выполняют 
вверх по щеке формируя лоскут размером 
в соответствии с размером дефекта. Раз-
рез в глубину выполняют до подкожной 
клетчатки, через которую проходят лице-
вые сосуды, края разреза параллельные 
нижней челюсти сепарируют от подкожной 
клетчатки на расстоянии 1 см, сохраняя 
целостность сосудов на данном уровне с 
получением лоскута включающего сег-
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мент а, содержащий все слои, кожные 
сегменты b и с и сегмент подкожной клет-
чатки  bI-cI. Затем лоскут сгибают кожной 
поверхностью в сторону раны, а его конец 
вводят через отверстие, выполненное под 
наружной косой линией близко и вокруг 
края основания нижней челюсти. Подво-
дят к нижней челюсти в сторону ротовой 
полости через отверстие, выполненное 
путем дезинсерции челюстно-
подъязычной мышцы после соскаблива-
ния подчелюстной ложи. После размеще-
ния лоскута его двухслойно ушивают, а 
именно сегмент c остается снаружи в 
нижней щечной области. Сегмент bI-cI c 
сосудистыми ножками размещают вокруг 
края основания и внутренней поверхности 
нижней челюсти, сегмент b располагают 
над челюстно-подъязычным отростком в 
сторону края раны альвеолярного отрост-
ка или из преддверия, замещая фиксиро-
ванную слизистую оболочку альвеолярно-
го отростка, которая была удалена в бло-
ке с опухолью и также восстанавливают 
околоязычную борозду или борозду пред-
дверия, а сегмент a размещают вдоль 
продольной оси языка. После этого  рану 
ушивают послойно, а сегмент  c рассека-
ют в виде треугольника и ушивают  в виде 
Y в щечной области. 
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 
 
 

(11) 959 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 5/04 (2010.01) 

A61G 5/04 (2010.01) 
A61G 7/00 (2010.01) 
A61G 7/10 (2010.01) 
A61G 7/16 (2010.01) 

(21) s 2014 0159 
(22) 2014.12.17 
(71)(73) ARABADJI Vasilii, MD 
(72)  ARABADJI Vasilii, MD; CAPROŞ Nicolae, 

MD; STUPAC Ion, MD; UNGUREANU Victor, 
MD 

(54)  Fotoliu-pat verticalizator 
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în 

special la fotolii-pat verticalizatoare, şi poate 
fi utilizată pentru întreţinerea pacienţilor grav 
bolnavi, precum şi a celor paralizaţi parţial 
sau complet. 
Fotoliul-pat verticalizator conţine o bază (1), 
executată în formă de cadru cu suspensie, 
dotată cu roţi din faţă (2) cu frâne (41), roţi 
de ghidare (3), care conţin furci (4) şi 
rulmenţi de susţinere (5), şi cu mâner (18), 
fixat rigid cu baza (1) din partea roţilor de 
ghidare (3). Fotoliul-pat verticalizator conţine 
de asemenea un suport (6), montat rigid pe 
baza (1) din partea roţilor din faţă (2), pe 
care prin articulaţii (26) este fixat un cric (7), 
pe care este instalat un scaun (24), unit prin 
articulaţii (32) cu un suport pentru picioare 
(33) în formă de L cu un limitator detaşabil 
(34), pe care este fixat un braţ (31), care cu 
ajutorul articulaţiilor (30) şi consolelor (29) 
este unit cu un regulator de înclinare (28) a 
suportului pentru picioare (33) şi cu un motor 
electric (27), amplasat sub scaun (24). 
Fotoliul-pat verticalizator conţine de aseme-
nea o spetează (17), unită prin articulaţii (19) 
cu scaunul (24), totodată pe spetează (17) 
este instalat un regulator de înclinare (16) a 
spetezei (17), care conţine un motor electric 
(15), unit prin console (12) şi articulaţii (13) 
cu un braţ (14) al suportului (6), instalat sub 
scaun (24). Fotoliul-pat verticalizator conţine 
de asemenea un motor electric (25) cu fixator 
(11), instalat sub scaun (24), pe care prin 
susţinători (9), (10) sunt fixaţi un suport pentru 
şerveţele (8) şi un vas igienic (23) cores-
punzător. În scaun (24) şi în spetează (17), din 
părţile laterale, sunt executate locaşuri (20), în 
care sunt amplasate zăvoare (21) cu mânere 
(22), totodată scaunul (24) şi speteaza (17) 
sunt executate din lamele (40). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54)  Verticalizer convertible armchair  
(57) The invention relates to medical engineering, 

in particular to verticalizer convertible arm-
chairs, and can be used for medical service 
of seriously ill patients, as well as partially or 
completely paralyzed. 
The verticalizer convertible armchair com-
prises a base (1), made in the form of frame 
with a suspension arm, provided with front 
wheels (2) with brakes (41), steering wheels 
(3), comprising forks (4) and journal bearings 
(5), and a handle (18), rigidly fixed to the 
base (1) from the end of the steering wheels 
(3). The verticalizer convertible armchair fur-
ther comprises a rest (6), rigidly mounted on 
the base (1) from the end of the front wheels 
(2), on which by means of hinges (26) is 
fixed a jack (7), on which is installed a seat 
(24), connected by hinges (32) to a T-shaped 
foot rest (33) with a removable stop (34), on 
which is fixed an arm (31), which by means 
of hinges (30) and consoles (29) is connect-
ed to a tilt controller (28) of the foot rest (33) 
and an electric motor (27), placed under the 
seat (24). The verticalizer convertible arm-
chair further comprises a back (17), connect-
ed by hinges (19) to the seat (24), at the 
same time on the back (17) is installed a tilt 
regulator (16) of the back (17), comprising an 
electric motor (15), connected by means of 
consoles (12) and hinges (13) to an arm (14) 
of the rest (6), installed under the seat (24). 
The verticalizer convertible armchair further 
comprises an electric motor (25) with a locat-
ing fixture (11), installed under the seat (24), 
on which by means of holders (9), (10) are 
fixed a serviette stand (8) and a hygienic 
vessel (23) correspondingly. In the seat (24) 
and the back (17), on the lateral sides, are 
made sockets (20), in which are placed shut-
ters (21) with handles (22), at the same time 
the seat (24) and the back (17) are made of 
lamellae (40). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54)  Кресло-кровать вертикализатор 
(57) Изобретение относится к медицинской 

технике, в частности к креслам-кроватям 
вертикализаторам, и может быть исполь-
зовано для обслуживания тяжело боль-
ных пациентов, а также частично или пол-
ностью парализованных. 
Кресло-кровать вертикализатор содержит 
основание (1), выполненное в виде рамы 

с подвеской, снабженное передними ко-
лесами (2) с тормозами (41), рулевыми 
колесами (3), содержащими вилки (4) и 
опорные подшипники (5), и ручкой (18), 
жестко соединенной с основанием (1) со 
стороны рулевых колес (3). Кресло-
кровать вертикализатор также содержит 
подставку (6), жестко смонтированную на 
основании (1) со стороны передних колес 
(2), на которой посредством шарниров 
(26) закреплен домкрат (7), на котором ус-
тановлено сиденье (24), соединенное по-
средством шарниров (32) с Г-образной 
опорой для ног (33) со съемным упором 
(34), на которой закреплен кронштейн 
(31), который при помощи шарниров (30) и 
консолей (29) соединен с регулятором на-
клона (28) опоры для ног (33) и электро-
двигателем (27), размещенным под си-
деньем (24). Кресло-кровать вертикализа-
тор также содержит спинку (17), соеди-
ненную посредством шарниров (19) с си-
деньем (24), при этом на спинке (17) уста-
новлен регулятор наклона (16) спинки 
(17), содержащий электродвигатель (15), 
соединенный посредством консолей (12) и 
шарниров (13) с установленным под си-
деньем (24) кронштейном (14) подставки 
(6). Кресло-кровать вертикализатор также 
содержит установленный под сиденьем 
(24) электродвигатель (25) с фиксатором 
(11), на котором посредством держателей 
(9), (10) закреплены подставка для сал-
феток (8) и гигиеническое судно (23) соот-
ветственно. В сиденье (24) и спинке (17), с 
боковых сторон, выполнены гнезда (20), в 
которых размещены задвижки (21) с руко-
ятками (22), при этом сиденье (24) и спин-
ка (17) выполнены из пластинок (40). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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(11) 960 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B44C 5/00 (2006.01) 

B44C 5/02 (2006.01) 
G09F 3/04 (2006.01) 

(21) s 2015 0027 
(22) 2015.03.02 
(71)(72)(73) SAMOILA Maria, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Procedeu de fabricare din furnir a unui  

purtător decorativ de informaţie 
(57) Invenţia se referă la industria prelucrării 

lemnului, in special la tehnologia de prelu-
crare a furnirului, şi poate fi utilizată la fabri-
carea purtătorilor de informaţie text şi/sau 
grafică, panourilor decorative etc. 
Procedeul de fabricare din furnir a unui pur-
tător decorativ de informaţie include şlefuirea 
uneia din părţile furnirului, croirea în 
semifabricate separate, umezirea semifabri-
catului prin scufundarea în soluţie de apă cu 
sare gemă de 5…10% pe 5…20 s, clătirea 
semifabricatului în apă de mare timp de 
20…30 s, formarea imaginii spaţiale, care in-
clude presarea în presă a semifabricatului 
între plăci încălzite până la temperatura de 
200°…250°С timp de 0,5…2,5 min, aplicarea 
pe suprafaţa şlefuită a elementelor de text 
şi/sau de imagini prin metoda tipăririi tipo-
grafice, prelucrarea produsului finit cu mor-
dant, şi uscarea. După uscare poate fi aplicat 
un strat de protecţie transparent. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for manufacturing a decorative 
veneer information carrier  

(57) The invention relates to the woodworking 
industry, in particular to the veneer working 
technology, and can be used for the manu-
facture of textual and/or graphical information 
carriers, decorative panels, etc. 
The process for manufacturing a decorative 
veneer information carrier comprises grinding 
one side of the veneer, cutting into separate 
workpieces, wetting the workpiece by immer-
sion in 5…10% aqueous solution of rock salt 
for 5..20 s, rinsing the workpiece in sea water 
for 20…30 s, forming the three-dimensional 
image, which comprises compressing the 
workpiece in the press between the plates 
heated to a temperature of 200…250°C for 
0.5…2.5 min, applying on the ground surface 
of the textual and/or figurative elements by 
the typographic printing method, working the 
final product with mordant, and drying. After 

drying, it may be applied a transparent pro-
tective layer. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления декоративного 
носителя информации из шпона 

(57) Изобретение относится к деревообраба-
тывающей промышленности, в частности 
к технологии обработки шпона, и может 
быть использовано для изготовления но-
сителей текстовой и/или графической ин-
формации, декоративных панно и т.п. 
Способ изготовления декоративного носи-
теля информации из шпона включает 
шлифование одной из сторон шпона, рас-
крой на отдельные заготовки, увлажнение 
заготовки путем погружения в 5…10% 
водный раствор каменной соли на 5…20 
с, промывание заготовки в морской воде в 
течение 20…30 с, формирование объем-
ного изображения, которое включает 
прессование заготовки в прессе между 
плитами, нагреваемыми до температуры 
200°…250°С в течение 0,5…2,5 мин, на-
несение на шлифованную поверхность 
текстовых и/или изобразительных эле-
ментов методом типографской печати, 
обработку конечного продукта морилкой, и 
сушку. После сушки может быть нанесен 
защитный прозрачный слой. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 961 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C08B 37/00 (2006.01) 

C08B 37/18 (2006.01) 
A23L 1/09 (2006.01) 

(21) s 2015 0003 
(22) 2012.04.12 
(31) 2011114593 
(32) 2011.04.13 
(33) RU 
(67)* a 2013 0067, 2015.01.21 
(85) 2013.09.24 
(86) PCT/RU2012/000280, 2012.04.12 
(87) WO 2012/141617 A1, 2012.10.18 
(71) (72) (73) ARTEMYEV Vladimir Dmitrievich, RU; 

VASILIEVA Yulia Pavlovna, RU 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Procedeu de obţinere a inulinei şi a altor 

produse cu conţinut de fructan din 
topinambur 

(57) Invenţia se referă la nanotehnologia de obţi-
nere a substanţelor biologic active, şi anume 
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la un procedeu de obţinere a soluţiei cu 
conţinut de inulină din topinambur şi la 
procedee de obţinere a inulinei, a siropului 
de fructoză-glucoză şi a fructooligozahari-
delor pe baza acesteia.  
Procedeul de obţinere a soluţiei cu conţinut 
de inulină din topinambur include spălarea 
tuberculilor de topinambur, tăierea în felii în 
formă de chipsuri, uscarea şi mărunţirea 
acestora, amestecarea cu apă cu obţinerea 
unei suspensii. Apoi se extrag fructozanele 
din suspensie, după care prin filtrare se se-
pară pulpa, iar soluţia obţinută se limpezeşte 
şi se  concentrează până la un conţinut de 
substanţe uscate de 42…45%. Procedeul de 
obţinere a inulinei prevede filtrarea soluţiei 
concentrate cu conţinut de inulină prin nano-
filtre cu pragul de retenţie de 5000 Da, apoi 
filtratul obţinut se filtrează prin nanofiltre cu 
pragul de retenţie de 6000 Da şi se separă 
soluţia cu conţinut de inulină, cu masa mole-
culară de 5000…6000 Da, care ulterior se 
cristalizează. Din soluţiile cu conţinut de 
fructooligozaharide cu masa moleculară  mai 
mică de 5000 Da şi mai mare de 6000 Da se 
obţin fructooligozaharide. De asemenea din 
soluţia concentrată cu conţinut de inulină prin 
hidroliză şi evaporare se obţine sirop de 
fructoză-glucoză. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Method for producing inulin and other 
fructan-containing products from Jerusa-
lem artichoke 

(57) The invention relates to nanotechnology for 
the production of biologically active sub-
stances, namely a method for production of 
an inulin-containing solution from Jerusalem 
artichoke and to methods for producing inu-
lin, fructose-glucose syrup and fructo-
oligosaccharides on base thereof. 
The method for production of an inulin-
containing solution from Jerusalem artichoke 
comprises washing the Jerusalem artichoke 
tubers, cutting into chip-shaped slices, drying 
and grinding thereof, mixing with water to 
produce a suspension. Then fructosans are 
extracted from the suspension, after which 
the pulp is separated by filtration, and the re-
sulting solution is clarified and boiled-down to 
a content of drying substances of 42…45%. 
The method for producing inulin provides fil-
tering the boiled-down inulin-containing solu-
tion through nanofilters with a retention 
threshold of 5000 Da, then the resulting fil-

trate is filtered through nanofilters with a re-
tention threshold of 6000 Da and is separat-
ed the inulin-containing solution with a mo-
lecular mass of 5000…6000 Da, which sub-
sequently is crystallized. The solutions con-
taining fructo-oligosaccharides with a molec-
ular mass of less than 5000 and more than 
6000 Da are used to produce fructo-
oligosaccharides. A fructose-glucose syrup is 
also produced from the boiled-down inulin-
containing solution by hydrolysis and evapo-
ration. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Способ получения инулина и других 
фруктаносодержащих продуктов из то-
пинамбура 

(57) Изобретение относится к нанотехнологии  
получения биологически активных ве-
ществ, а именно к способу получения 
инулинсодержащего раствора из топи-
намбура, а также к способам получения 
инулина, фруктозно-глюкозного сиропа и 
фруктоолигосахаридов на его основе.  
Способ получения инулинсодержащего 
раствора из топинамбура включает мойку 
клубней топинамбура, резку на пластины  
в виде чипсов, их сушку и измельчение, 
смешивание с водой с получением сус-
пензии. Затем экстрагируют фруктозаны 
из суспензии, после чего путем фильтра-
ции отделяется мезга, а полученный рас-
твор осветляется и концентрируется до 
содержания сухих веществ 42…45%. Спо-
соб получения инулина предусматривает 
фильтрацию концентрированного инулин-
содержащего раствора через нанофильт-
ры с порогом задержания 5000 Да, затем 
полученный фильтрат фильтруется через 
нанофильтры с порогом задержания 6000 
Да и отделяется инулинсодержащий рас-
твор с молекулярной массой 5000…6000 
Да, который в последствии кристаллизу-
ется. Из растворов, содержащих фрукто-
олигосахариды с молекулярной массой 
менее 5000 и более 6000 Да получают 
фруктоолигосахариды. Также из концен-
трированного инулинсодержащего рас-
твора гидролизом и упариванием получа-
ют фруктозно-глюкозный сироп. 

 
 П. формулы: 4 
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(11) 962 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F24J 2/16 (2015.01) 

H01L 31/046 (2015.01) 
(21) s 2015 0051 
(22) 2015.04.10 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD; SRL "VISBURG", MD 

(72)  BURCIU Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; 
ŞIT Mihail, MD; TÎRŞU Mihai, MD; BURCIU 
Andrei, MD 

(54) Instalaţie solară pentru producerea 
energiei 

(57)  Invenţia se referă la instalaţiile solare, şi anu-
me la instalaţiile cu colectori solari pentru 
transformarea energiei solare în energie 
electrică şi/sau termică. 
Instalaţia solară pentru producerea energiei in-
clude un arbore vertical cav (1), partea de jos 
a căruia este fixată într-o carcasă metalică (2), 
amplasată în pământ, prin intermediul unor rul-
menţi de sprijin (9, 9*), iar pe capătul de sus 
este instalat un suport. Instalaţia mai include 
nişte arbori orizontali (3), care străpung arbo-
rele vertical (1), şi sunt fixaţi prin intermediul 
unor rulmenţi (10) de pereţii arborelui vertical 
(1), distanţat unul faţă de altul, iar la capetele 
libere ale arborilor orizontali (3) sunt fixate 
nişte bucşe cu rulmenţi (12), unite între ele şi 
cu suportul arborelui vertical (1) prin inter-
mediul unor cabluri (13), nişte platforme (4), pe 
care sunt montaţi nişte colectori solari sau 
panouri solare (5), fixate rigid de arborii (3). De 
asemenea instalaţia include un mecanism (6) 
de schimbare în timp a rotaţiei azimutale a 
arborelui (1) în raport cu rotaţia pământului, 
care conţine un motor electric (16) şi nişte roţi 
dinţate (17, 18), mecanisme (7) de schimbare 
în timp a rotaţiei zenitale a platformelor (4), 
care conţin câte un motor electric şi nişte roţi 
dinţate, fixate pe nişte platforme (11) în 
interiorul arborelui (1), şi nişte inele cu rulmenţi 
(15), amplasate distanţat pe arborele vertical 
(1), pentru fixarea lui, prin intermediul unor 
cabluri (14), de pământ. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54)  Solar energy-production plant  
(57) The invention relates to solar plants, namely 

to plants with solar collectors for solar ener-
gy-to-electrical energy conversion. 
The solar energy-production plant includes a 
hollow vertical shaft (1), whose lower part is 
fixed in a metal frame (2), placed in the 

ground, by means of support bearings (9, 
9*), and on the upper end is installed a sup-
port. The plant also includes horizontal shafts 
(3), which penetrate the vertical shaft (1), 
and are fixed by means of bearings (10) to 
the walls of the vertical shaft (1), at a dis-
tance from each other, and at the free ends 
of the horizontal shafts (3) are fixed bushes 
with bearings (12), connected between them 
and to the support of the vertical shaft (1) by 
cables (13), platforms (4), on which are 
mounted solar collectors or solar panels (5), 
rigidly fixed onto the shafts (3). The plant al-
so includes a mechanism (6) for variation in 
time of azimuthal rotation of the shaft (1) rel-
ative to the Earth rotation, which comprises 
an electric motor (16) and gear wheels (17, 
18), mechanisms (7) for the variation in time 
of zenithal rotation of the platforms (4), which 
comprise an electric motor and gear wheels, 
mounted on platforms (11) inside the shaft 
(1), and rings with bearings (15), placed at a 
distance on the vertical shaft (1), for its fixa-
tion, by means of cables (14). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Солнечная установка для производст-
ва энергии 

(57)  Изобретение относится к солнечным ус-
тановкам, а именно к установкам с сол-
нечными коллекторами для преобразова-
ния солнечной энергии в электрическую 
и/или термическую энергию.  
Солнечная установка для производства 
энергии включает полый вертикальный вал 
(1), нижняя часть которого закреплена в 
металлическом каркасе (2), расположен-
ном в земле, посредством опорных под-
шипников (9, 9*), а на верхнем конце уста-
новлена опора. Установка также включает 
горизонтальные валы (3), которые прони-
зывают вертикальный вал (1), и прикреп-
лены посредством подшипников (10) к 
стенам вертикального вала (1), на рас-
стоянии друг от друга, а на свободных 
концах горизонтальных валов (3) закреп-
лены втулки с подшипниками (12), соеди-
ненные между собой и с опорой верти-
кального вала (1) посредством кабелей 
(13), платформы (4), на которых смонтиро-
ваны солнечные коллекторы или солнеч-
ные панели (5), жестко закрепленные на 
валах (3). Также установка включает меха-
низм (6) для изменения во времени азиму-
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тального поворота вала (1) относительно 
вращения земли, который содержит элек-
трический двигатель (16) и зубчатые коле-
са (17, 18), механизмы (7) для изменения 
во времени зенитального поворота плат-
форм (4), которые содержат по одному 
электрическому двигателю и зубчатые ко-
леса, закрепленные на платформах (11) 
внутри вала (1), и кольца с подшипниками 
(15), расположенные на расстоянии на 
вертикальном валу (1), для его крепления, 
посредством кабелей (14), за землю. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 963 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01N 33/52 (2006.01) 
(21) s 2015 0021 
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LOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD 
(72)  GHINDA Serghei, MD; ABABII Ion, MD; 

DANILOV Lucian, MD; CHIROŞCA 
Valentina, MD; LESNIC Evelina, MD; 
CARAIANI Olga, MD; GUILA Angela, MD 

(54) Metodă de determinare a gradului de 
intoxicaţie endogenă la copiii cu 
amigdalită cronică 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
imunologie şi poate fi utilizată pentru deter-
minarea gradului de intoxicaţie endogenă la 
copiii cu amigdalită cronică.  
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că se colectează sânge, se separă serul 
sangvin şi se introduc câte 50 µl de ser în 
trei eprubete, la care se adaugă câte 100 µl 
de soluţie tampon boric şi soluţie de 
polietilenglicol (PEG) de 2,5%, 4,2% şi 8,0%, 
iar în a patra eprubetă de control se introduc 

50 µl de ser şi 100 µl de soluţie tampon bo-
ric, apoi eprubetele se incubează pentru 15 
min la temperatura camerei, după care se 
determină densitatea optică la lungimea de 
undă de 340 nm, iar concentraţia comple-
xelor imune circulante (CIC) în fiecare epru-
betă se determină conform formulei: 
CIC = DOEDS-DOEDC × 1000, 
unde:  
DOEDS − densitatea optică în eprubeta de 
studiu, în UC; 
DOEDC −  densitatea optică în eprubeta de 
control, în UC, 
în cazul în care în eprubeta cu concentraţia 
PEG 2,5% CIC este mai mare de 10 UC, cu 
concentraţia PEG 4,2% CIC este mai mare 
de 40 UC şi cu concentraţia PEG 8,0% CIC 
este mai mare de 240 UC se diagnostichea-
ză un grad înalt de intoxicaţie endogenă, în 
cazul în care în eprubeta cu concentraţia 
PEG 2,5% CIC este mai mic de 10 UC, cu 
concentraţia PEG 4,2% CIC este mai mic de 
40 UC şi cu concentraţia PEG 8,0% CIC este 
mai mic de 240 UC − un grad mediu de 
intoxicaţie endogenă, iar în cazul în care în 
eprubeta cu concentraţia PEG 2,5% CIC es-
te mai mare de 10 UC, cu concentraţia PEG 
4,2%, CIC este mai mic de 40 UC şi cu 
concentraţia PEG 8,0% CIC este mai mic de 
240 UC − un grad minim de intoxicaţie 
endogenă. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for determining the degree of en-

dogenous intoxication in children with 
chronic tonsillitis 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to immunology and can be used to determine 
the degree of endogenous intoxication in 
children with chronic tonsillitis. 
According to the invention, the method con-
sists in that blood is taken, serum is separat-
ed and are introduced 50 µl of serum into 
three tubes, to which are added 100 µl of bo-
rate buffer and 2.5%, 4.2% and 8.0% poly-
ethylene glycol (PEG) solution, and into the 
fourth control tube are introduced 50 µl of se-
rum and 100 µl of borate buffer, then the 
tubes are incubated for 15 min at room tem-
perature, after which is determined the opti-
cal density at the wavelength of 340 nm, and 
the concentration of circulating immune 
complexes (CIC) in each tube is determined 
according to the formula: 
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CIC = ODTT – ODCT x 1000, 
where: 
ODTT – optical density of the test tube, in 
CU; 
ODCT – optical density of the control tube, in 
CU, 
if in the tube with the PEG concentration of 
2.5% the content of CIC is more than 10 CU, 
with the PEG concentration of 4.2% the con-
tent of CIC is more than 40 CU and with the 
PEG concentration of 8.0% the content of 
CIC is more than 240 CU is diagnosed a high 
degree of endogenous intoxication, if in the 
tube  with the PEG concentration of 2.5% the 
content of CIC is less than 10 CU, with the 
PEG concentration of 4.2% the content of 
CIC is less than 40 CU, with the PEG con-
centration of 8.0% the content of CIC is less 
than 240 CU – an average degree of endog-
enous intoxication, and if in the tube with the 
PEG concentration of 2.5% the content of 
CIC is more than 10 CU, with the PEG con-
centration of 4.2% the content of CIC is less 
than 40 CU and with the PEG concentration 
of 8.0% the content of CIC is less than 240 
CU – a minimum degree of endogenous in-
toxication. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения степени эндоген-
ной интоксикации у детей с хрониче-
ским тонзилитом 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к иммунологии и может быть ис-
пользовано для определения степени эн-
догенной интоксикации у детей с хрониче-
ским тонзиллитом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно изобретению, метод состоит в 
том, что забирают кровь, отделяют сыво-
ротку и вводят по 50 µl сыворотки в три 
пробирки, в которые добавляют по 100 µl 
боратного буфера и раствор полиэти-
ленгликоля (ПЭГ) 2,5%, 4,2% и 8,0% а в 
четвертую контрольную пробирку вводят  
50 µl сыворотки и 100 µl боратного буфе-
ра,  затем пробирки инкубируют 15 мин 
при комнатной температуре, после чего 
определяют оптическую плотность при 
длине волны 340 нм, а концентрацию цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
определяют согласно формуле: 
ЦИК =  ОПОП − ОПКП х 1000, 
где: 
ОПОП - оптическая плотность опытной 
пробирки в УЕ; 
ОПКП - оптическая плотность контроль-
ной пробирки в УЕ, 
в случае если в пробирке  с концентраци-
ей ПЭГ 2,5% содержание ЦИК более 10 
УЕ, с концентрацией ПЭГ 4,2% содержа-
ние ЦИК более 40 УЕ и с концентрацией 
ПЭГ 8,0% содержание ЦИК более 240 УЕ 
то диагностируют высокую степень эндо-
генной интоксикации, в случае если в 
пробирке с концентрацией ПЭГ 2,5% со-
держание ЦИК менее 10 УЕ, с концентра-
цией ПЭГ 4,2% содержание ЦИК менее 40 
УЕ и с концентрацией ПЭГ 8,0% содержа-
ние ЦИК менее 240 УЕ − среднюю степень 
эндогенной интоксикации, и в случае если 
в пробирке с концентрацией ПЭГ 2,5% со-
держание ЦИК более 10 УЕ, с концентра-
цией ПЭГ 4,2% содержание ЦИК менее 40 
УЕ и с концентрацией ПЭГ 8,0% менее 
240 УЕ диагностируют минимальную сте-
пень эндогенной интоксикации. 

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

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4334 C1 A01H 13/00 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 

a 2014 0012 2014.02.03 3/2015 

2 FR 4335 C1 C07C 253/30 (2006.01) 
C07C 255/37 (2006.01) 
C07C 25/02 (2006.01) 
C07D 223/16 (2006.01) 

a 2013 0071 2013.10.08 3/2015 

3 FR 4336 C1 C07D 223/16 (2006.01) 
C07C 209/26 (2006.01) 
C07C 13/44 (2006.01) 
C07C 211/11 (2006.01) 
B01J 31/12 (2006.01) 
B01J 31/20 (2006.01) 

a 2012 0094 2012.10.31 3/2015 

4 MD 4337 C1 E04B 1/00 (2006.01) 
E04B 1/16 (2006.01) 
E04B 2/84 (2006.01) 
E04B 5/16 (2006.01) 
E04B 5/32 (2006.01) 
E04H 9/02 (2006.01) 

a 2014 0006 2014.01.21 3/2015 

5 MD 4338 C1 F04D 13/10 (2006.01) 
H02K 9/19 (2006.01) 
F04D 3/02 (2006.01) 
F04D 13/06 (2006.01) 
F04D 13/08 (2006.01) 

a 2013 0031 2013.05.21 3/2015 

 
 
 

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

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 863 Z A01C 7/02 (2006.01) 
A01C 7/04 (2006.01) 

s 2014 0076 2014.05.29 1/2015 

2 MD 890 Z A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

s 2014 0077 2014.05.30 3/2015 

3 MD 891 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61F 2/08 (2006.01) 

s 2014 0162 2014.12.29 3/2015 

4 MD 892 Z B01D 3/00 (2006.01) 
B01D 3/08 (2006.01) 
B01D 3/30 (2006.01) 
B04B 5/12 (2006.01) 

s 2014 0141 2014.05.26 3/2015 

 

 



1
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă 
a soiului 

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 2015 0016 /  
  2015.07.21 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUIUCLI Petru, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD 

TRITICALE 
(Triticosecale Witt.) 
 
Triticale 
(Triticosecale Witt.) 
 
Тритикале 
(Triticosecale Witt.) 

Ingen 40 2015.10.31 

2 v 2015 0017 /  
  2015.07.21 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUIUCLI Petru, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum Desf.) 
 
Wheat 
(Triticum aestivum Desf.) 
 
Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum Desf.) 

Moldova 77 2015.10.31 

3 v 2015 0018 /  
  2015.07.21 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUIUCLI Petru, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
GORE Andrei, MD 

GRÂU DURUM 
(Tiriticum durum Desf.) 
 
Durum wheat 
(Tiriticum durum Desf.) 
 
Пшеница твердая 
(Tiriticum durum Desf.) 

Hordeiforme 340 2015.10.31 

 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 037222 
(220) 2015.06.19 
(310) CTM 013593132 
(320) 2014.12.19 
(330) GB 
(730) ASOS plc, GB  

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

(540)  
 
 

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

culturale; academii (educaţie); organizare şi 
coordonare de concerte; organizare de se-
minare şi conferinţe; organizare şi conducere 
de workshop-uri; organizare de concursuri de 
frumuseţe; informaţii în materie de educaţie; 
servicii de consultanţă privind publicarea 
revistelor; microeditare; servicii de animatori; 
informaţii în materie de divertisment; produc-
ţii de filme, altele decât filmele publicitare; 
jocuri on-line printr-o reţea de calculatoare; 
instruire cu privire la înfrumuseţare şi îndru-
mare pentru compararea modei, ideilor, pon-
turilor şi informaţiilor despre stil, modă, fru-
museţe şi cosmetice; rapoarte de ştiri; cluburi 
de noapte; exploatarea de publicaţii electro-
nice on-line; organizarea competiţiilor; orga-
nizarea prezentărilor de modă; organizarea 
petrecerilor, festivalurilor şi evenimentelor de 
divertisment; servicii de fotografiere; reporta-
je foto şi jurnalism fotografic; prezentări de 
spectacole în direct; producţie de programe 
radiofonice şi de televiziune; furnizare de 
publicaţii electronice care nu pot fi descărca-
te; furnizare de instalaţii de recreare; publica-
re on-line de carte şi reviste electronice; ser-
vicii de publicare referitoare la reviste elec-
tronice; publicare de reviste web; publicare 
de carte, reviste, ziare, texte şi alte materiale 
tipărite; servicii de biblioteci on-line, şi anume 
furnizare de servicii de bibliotecă electronică 
care conţine ziare, reviste, fotografii şi ima-
gini prin reţele de calculatoare on-line; servi-
cii de bibliotecă cu privire la date stocate şi 
recuperate prin mijloace electronice; punerea 
la dispoziţie a blogurilor on-line; publicare de 
texte, altele decât textele publicitare; diver-
tisment radiofonic; editare, montaj şi produc-
ţie de programe audio TV; informaţii în mate-
rie de recreare; furnizare de ştiri; servicii de 
producţie de televiziune, servicii de programe 
de televiziune; servicii de producţie TV şi de 

programe de televiziune oferite prin difuzare 
pe Internet, servicii de cluburi de divertis-
ment; servicii oferite de discoteci; prezentări 
de spectacole în direct; servicii educative în 
domeniul modei; instruire în domeniul modei; 
servicii de agenţii de modele; furnizarea de 
modele; predare, formare şi instruire pentru 
modele; furnizare de studiouri de modeling; 
servicii de producţie şi distribuţie în domeniul 
înregistrărilor şi divertismentului audio şi/sau 
vizual; servicii de editare de muzică; servicii 
de impresariat; servicii prestate de studiouri 
de înregistrare; jocuri electronice furnizate pe 
Internet (nedescărcabile); prezentare de fil-
me cinematografice şi filme video; regizare şi 
prezentare de filme, înregistrări cu sunet şi 
video prin reţele de calculatoare, Internet, 
reţele de comunicaţii fără fir, DSL, reţele de 
cablu, descărcare digitală, difuzare digitală, 
serviciu video la cerere, serviciu video la 
cerere în apropiere, televiziune, satelit, pod-
cast-uri, vodcast-uri, telefon, telefon mobil, 
transfer de date electronice sau radio; con-
ţinut on-line în reţele de calculatoare, Inter-
net, reţele de comunicaţii fără fir, DSL, reţele 
de cablu, descărcare digitală, difuzare digita-
lă, serviciu video la cerere, televiziune, sate-
lit, podcast-uri, vodcast-uri, telefon, telefon 
mobil, transfer de date electronice sau radio; 
producţie de podcast-uri şi vodcast-uri; distri-
buţie on-line şi furnizare de filme la cerere, 
emisiuni de televiziune şi de alt conţinut vi-
deo în reţele de calculatoare publice şi pri-
vate; rezervări pentru spectacole de diver-
tisment; organizare de competiţii, concursuri, 
premiere şi activităţi culturale; organizare de 
cere-monii de decernare de premii; servicii 
de informare, asistenţă şi consultanţă cu 
privire la cele menţionate anterior; toate 
serviciile sus-menţionate, cu excepţia servi-
ciilor referitoare la ciclism şi la îmbrăcămin-
tea specială pentru ciclism. 

 

 

 
 
(210) 037240 
(220) 2015.06.22 
(730) Apple Inc., US  

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

(540)  
 
 

 
 
 



MD - BOPI 10/2015        TRADEMARKS 
 

 54

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

brichete pentru fumători; ţigarete electronice. 
 

 

 
 
(210) 037294 
(220) 2015.07.10 
(730) BALAN Valentin, MD  

Str. I. Nistor nr. 26, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12. 
 

 
 
 

(210) 037301 
(220) 2015.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă. 
 

 

 
 
(210) 037302 
(220) 2015.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă. 
 

 

 
 
(210) 037303 
(220) 2015.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

 

 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 10/2015 

 55

(210) 037304 
(220) 2015.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 037305 
(220) 2015.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037311 
(220) 2015.07.14 
(730) GHEREG Victor, MD  

Drumul Viilor nr. 30, bloc 2, ap. 54,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

administrare comerciala; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 037314 
(220) 2015.07.13 
(730) BOCANCEA  Andrei, MD  

Drumul Viilor nr. 43, bloc 1, ap. 25,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 037354 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 
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(210) 037355 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 

 
 
(210) 037356 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 

 

(210) 037357 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 

 
 
(210) 037358 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 
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210) 037359 
(220) 2015.07.20 
(730) CIPLA Ltd., IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 

 
 
(210) 037368 
(220) 2015.07.22 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

(591) Culori revendicate: maro de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, verde de diferite 
nuanţe, alb. 

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 
05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.18; 25.07.22; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037369 
(220) 2015.07.22 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 
05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.18; 27.05.10; 
29.01.13. 
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(210) 037370 
(220) 2015.07.22 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe, alb. 

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 05.01.03; 05.01.05; 
05.01.11; 05.01.16; 05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 
25.01.18; 25.12.01; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037371 
(220) 2015.07.22 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe, alb. 

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 05.01.03; 05.01.05; 
05.01.11; 05.01.16; 05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 
25.01.18; 25.12.01; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037372 
(220) 2015.07.22 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe, alb. 

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 
05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.18; 25.07.22; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037380 
(220) 2015.07.24 
(730) DOROŞ Artiom, MD  

Str. Costiujeni nr. 14, bloc 1, ap. 9, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

ben, violet, roşu, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea 
mărfurilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 05.07.10; 05.07.15; 05.07.16; 
05.07.25; 25.01.13; 26.01.15; 27.05.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037381 
(220) 2015.07.27 
(730) Alpargatas S.A., BR  

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 
Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, Brazilia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - etuiuri pentru telefoane mobile; rame de 

ochelari; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; tocuri 
pentru ochelari fără braţe; lentile pentru 
ochelari; ochelari antireflex; ochelari de soa-
re; articole pentru protecţia ochilor în sport; 
ochelari (optică); ochelari de vedere, ochelari 
fără braţe. 

 

 

 
 
(210) 037382 
(220) 2015.07.27 
(730) Alpargatas S.A., BR  

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 
Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, Brazilia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - etuiuri pentru telefoane mobile; rame de 

ochelari; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; tocuri 
pentru ochelari fără braţe; lentile pentru 
ochelari; ochelari antireflex; ochelari de soa-
re; articole pentru protecţia ochilor în sport; 
ochelari (optică); ochelari de vedere, ochelari 
fără braţe. 

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 25.01.13; 25.01.25; 26.11.13; 
26.13.25. 

 

 
 
(210) 037383 
(220) 2015.07.27 
(730) Alpargatas S.A., BR  

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 
Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, Brazilia 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
09   - etuiuri pentru telefoane mobile; rame de 

ochelari; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; tocuri 
pentru ochelari fără braţe; lentile pentru 
ochelari; ochelari antireflex; ochelari de soa-
re; articole pentru protecţia ochilor în sport; 
ochelari (optică); ochelari de vedere, ochelari 
fără braţe. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 25.07.01; 25.07.06; 25.07.25. 
 

 
 
(210) 037386 
(220) 2015.07.28 
(730) BOLOHAN Natalia, MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 16, ap. 15,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet. 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.22; 29.01.05. 
 

 
 
(210) 037393 
(220) 2015.07.29 
(730) PINCIUC Stepan, MD  

Str. Ginta Latină nr. 17, bloc 1, ap. 73,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 037396 
(220) 2015.07.30 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 

 
 
(210) 037397 
(220) 2015.07.30 
(730) AXN Network, Inc., corpora ţie din statul 

New York, US  
10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, Statele Unite ale 
Americii 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
38   - telecomunicaţii, inclusiv difuzare radio şi te-

leviziune; difuzare audio şi video; difuzare de 
programe pe Internet; transmisie continuă 
(streaming) de materiale audio şi video prin 
reţele de bandă largă şi pe Internet; servicii 
de difuzare de programe de  televiziune, 
televiziune prin satelit, televiziune prin cablu 
şi Internet prestate prin intermediul sisteme-
lor de difuzare terestre, sateliţilor şi Internetu-
lui; transmitere de materiale audio, video şi 
date către dispozitive de comunicaţii cu şi 
fără fir, calculatoare, calculatoare portabile, 
asistenţi personali digitali şi telefoane mobile 
şi celulare; transmisie electronică de date, 
documente, mesaje, texte, sunete, imagini, 
grafice şi conţinut media de divertisment  prin 
intermediul unei reţele globale de calculatoa-
re; servicii de transmisie video la cerere; 
servicii de transmisie de programe de tele-
viziune în sistem pay-per-view (plată per 
vizionare); transmisie de podcasturi şi web-
casturi; servicii media şi de divertisment mo-
bile sub formă de transmisie electronică a 
conţinutului media de divertisment; furniza-
rea de buletine informative electronice şi 
camere de chat online pentru transmiterea 
de mesaje între utilizatorii de calculatoare pe 
teme de interes general. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.15.07; 27.03.12; 27.05.19. 
 

 
 
(210) 037401 
(220) 2015.07.31 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
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(210) 037402 
(220) 2015.07.31 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037404 
(220) 2015.07.31 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, argintiu, oranj 

de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice de uz uman; alimente şi 

substanţe dietetice adaptate pentru uz medical; 
suplimente alimentare pentru oameni. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.20; 28.05.00; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037412 
(220) 2015.08.03 
(730) MOŞNOI Vitalie, MD  

Str. Prieteniei nr. 7, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe alb. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - lubrifianţi de uz personal; 
 

10   - prezervative. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037421 
(220) 2015.08.06 
(730) NESTEROV Andrei, MD  

Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 14,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 037423 
(220) 2015.08.06 
(730) MIGDAL-P S.A., MD  

Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037428 
(220) 2015.08.05 
(730) Smith & Nephew plc, GB  

15 Adam Street, London, WC2N 6LA, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii; 

creme pentru piele; creme de protecţie hidra-
tante; loţiuni pentru piele; 

 

05   - pansamente şi bandaje chirurgicale şi medi-
cale pentru răni; geluri, unguente şi pudre 
pentru tratarea rănilor; pansamente pentru 
răni utilizate cu dispozitive pentru terapia 
rănilor cu presiune negativă; bandaje şi benzi 
adezive de uz medical; tifon pentru pansa-
mente; preparate medicamentoase pentru 
îngrijirea pielii; produse farmaceutice pentru 
tratarea rănilor; şerveţele, tampoane şi beţi-
şoare de bumbac medicamentoase de uz 
medical; produse medicale pentru îmbunătă-
ţirea aspectului cosmetic al pielii; produse 
medicale destinate utilizării la tratarea cica-
tricelor; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale şi medi-
cale; aparate şi instrumente chirurgicale des-
tinate utilizării în chirurgia ortopedică şi en-
doscopică; implanturi şi proteze ortopedice; 
dispozitive interne şi externe pentru fixarea 
oaselor; dispozitive pentru terapia rănilor cu 
presiune negativă; material de sutură; apara-
te şi instrumente destinate utilizării în chirur-
gia refacerii articulaţiilor; bandaje pentru arti-
culaţii; aparate şi instrumente chirurgicale  
 
 
 

destinate utilizării în chirurgia otorinolaringo-
logică. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037429 
(220) 2015.08.05 
(730) LRC Products Limited, GB  

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
Regatul Unit 

(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; un-
guente; preparate nemedicamentoase pentru 
îngrijirea picioarelor, mâinilor, unghiilor, cor-
pului şi pielii, creme, geluri, loţiuni, uleiuri, 
balsamuri, pudre, pudre de talc şi aerosoli de 
talc pentru utilizarea pe picioare, mâini, un-
ghii, corp şi piele, preparate nemedicamen-
toase pentru tratamentul, îngrijirea, curăţa-
rea, calmarea, revitalizarea şi relaxarea pi-
cioarelor, mâinilor, unghiilor, corpului şi pielii, 
preparate nemedicamentoase pentru baie 
sub formă de săruri, uleiuri şi preparate pen-
tru înmuiere, preparate pentru înmuiere sub 
formă de tablete, preparate nemedicamen-
toase de toaletă, deodorante, creme, geluri, 
loţiuni, pudre deodorizante, deodorante im-
pregnate în branţuri, deodorante pentru 
picioare; 

 

05   - preparate şi produse farmaceutice, medicina-
le, veterinare şi igienice; preparate igienice 
pentru uz medical; preparate medicamentoa-
se pentru îngrijirea picioarelor, corpului şi 
pielii; creme hidratante (medicamentoase); 
creme hidratante (farmaceutice); geluri hidra-
tante (farmaceutice); loţiuni hidratante (far-
maceutice); loţiuni hidratante pentru corp 
(farmaceutice); loţiuni hidratante pentru piele 
(farmaceutice); creme hidratante pentru piele 
(farmaceutice); creme, geluri, loţiuni, uleiuri, 
balsamuri, pudre, pudre şi aerosoli de talc 
medicamentoase pentru utilizarea picioare-
lor, corpului şi pielii; preparate medicamen- 
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toase, igienice sau dezinfectante pentru tra-
tamentul picioarelor, corpului şi pielii; aditivi 
medicinali şi preparate terapeutice pentru 
baie sub formă de săruri, uleiuri şi preparate 
de înmuiere; preparate de înmuiere medi-
camentoase sau dezinfectante sub formă de 
tablete; preparate de înmuiere medicamen-
toase sau farmaceutice împotriva transpi-
raţiei; lichide medicinale pentru masaj; pre-
parate medicamentoase de toaletă; produse 
medicamentoase sau farmaceutice pentru 
bătături şi degerături; tampoane şi perniţe 
incluse în clasa 05 pentru prevenirea infla-
maţiei degetelor de la picioare şi îngroşării 
calusurilor de piele; preparate medicamen-
toase pentru vindecarea unghiilor încarnate 
ale degetelor picioarelor; tampoane medici-
nale; materiale pentru pansamente; plasturi; 
inele gipsate; inele pentru bătături; plasturi 
adezive; materiale pentru bandaj; bandaje; 
preparate dezinfectante; produse antiseptice; 
substanţe antifungice; tampoane şi perniţe 
medicinale incluse în clasa 05 pentru preve-
nirea inflamaţiei degetelor de la picioare şi 
îngroşării calusurilor de piele; straturi, tam-
poane şi perniţe pentru picioare impregnate 
cu, sau care conţin, substanţe antifungice; 
bandaje pentru răni; fungicide, erbicide; 

 

08   - scule şi instrumente de uz casnic acţionate 
manual toate pentru manichiură sau pedi-
chiură; instrumente de mână pentru îndepăr-
tarea pielii întărite; instrumente de mână 
pentru exfolierea pielii; pile cu role de şlefuit 
pentru picioare pentru înlăturarea pielii întări-
te; pile cu role de şlefuit pentru picioare pen-
tru exfolierea pielii; instrumente pentru tăie-
rea unghiilor; pile pentru picioare; pile pentru 
unghii; foarfece; pensete; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

 

10   - aparate şi instrumente medicale; aparate şi 
instrumente pentru protezare, ortopedice, 
pentru îngrijirea şi igiena picioarelor; materia-
le de sutură; instrumente, echipamente şi 
aparate pentru tratarea şi îngrijirea picioare-
lor şi a pielii; perniţe pentru îngrijirea picioa-
relor; accesorii pentru corecţia formei picioa-
relor, inclusiv suporturi pentru arcada picio-
rului; aparate pentru separarea şi îndrepta-
rea degetelor de la picioare; aparate de 
protecţie împotriva întăririi zonelor calusurilor 
de piele şi a inflamaţiei degetelor de la 
picioare; dispozitive electronice utilizate pen-
tru eliminarea pielii întărite; dispozitive  
 
 
 

electronice utilizate pentru exfolierea pielii; 
pile electronice de şlefuit pentru picioare; pile 
electronice pentru unghii; capete cu role 
pentru pile electronice de şlefuit pentru pi-
cioare; capete cu role schimbabile pentru pile 
electronice de şlefuit pentru picioare; capete 
cu role pentru pile electronice pentru unghii; 
capete cu role schimbabile pentru pile 
electronice pentru unghii; perniţe pentru 
călcâie şi talonete; dispozitive de protecţie 
pentru burelete metatarsiene; inserţii pentru 
încălţăminte, inele pentru picioare şi supor-
turi pentru picioare; branţuri pentru încălţă-
minte, branţuri ortopedice, branţuri de unică 
folosinţă, branţuri deodorizate pentru încălţă-
minte ortopedică; ciorapi de compresie; 
ciorapi de compresie cu grad de densitate 
diferit; ciorapi medicali de susţinere; ciorapi 
ortopedici şi terapeutici; ciorapi pentru sco-
puri medicale, chirurgicale şi/sau profilactice; 
şosete medicale şi chirurgicale; ciorapi pen-
tru dilataţia varicoasă a venelor; aparate 
pentru exercitarea picioarelor; articole orto-
pedice; instrumente şi aparate pentru ampla-
sarea bandajelor; aparate pentru fixarea 
degetelor de la mâini şi a degetelor de la 
picioare; bandaje elastice pentru articulaţii, 
ghetre elastice, bandaje elastice pentru 
articulaţiile genunchilor, bandaje elastice, 
bandaje pentru talie, bandaje pentru scopuri 
ortopedice; aparate pentru măsurarea, exa-
minarea şi luarea amprentelor picioarelor; 
aparate de masaj pentru corp; aparate de 
masaj acţionate electric; aparate de masaj 
pentru picioare; aparate şi dispozitive terape-
utice pentru masaj şi/sau baie; piese şi acce-
sorii pentru toate produsele sus-menţionate; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; accesorii pen-
tru încălţăminte, încălţăminte igienică, inclu-
siv pantofi, papuci, cizme, sandale, saboţi; 
ciorapi lungi şi scurţi; tălpi; branţuri pentru 
încălţăminte; branţuri cu pernuţe pentru în-
călţăminte; articole din tricot; şosete. 

 

 

 
 
(210) 037437 
(220) 2015.08.11 
(730) JT International SA, CH  

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 
Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 19.03.03; 
19.03.24; 25.07.01; 25.07.08; 25.07.25. 

 

 
 
(210) 037448 
(220) 2015.08.12 
(730) DABUR INDIA LIMITED, IN  

8/3, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002, India 
(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, cremă pen-
tru păr; ulei pentru păr, loţiune pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 

pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 037449 
(220) 2015.08.12 
(730) DABUR INDIA LIMITED, IN  

8/3, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002, India 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - ulei pentru păr, cremă pentru păr, produse şi 

preparate cosmetice pentru îngrijirea părului. 
 

 

 
 
(210) 037450 
(220) 2015.08.12 
(730) DABUR INDIA LIMITED, IN  

8/3, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002, India 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, ulei 

pentru păr, cremă pentru păr, loţiuni pentru 
păr, preparate cosmetice pentru îngrijirea 
pielii, loţiuni şi preparate cosmetice pentru 
piele. 

 

 

 
 
(210) 037451 
(220) 2015.08.12 
(730) DABUR INDIA LIMITED, IN  

8/3, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002, India 
(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor, inclusiv 

pastă de dinţi, praf de dinţi şi apă de gură, nu 
pentru uz medical. 

 

 

 
 
(210) 037460 
(220) 2015.08.12 
(730) The Coca-Cola Company, US  

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 037474 
(220) 2015.08.14 
(730) BASF PLC, GB  

Earl Road, Cheadle Hulme, Cheshire, SK8 
6QG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 

dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 037479 
(220) 2015.08.19 
(730) DABUR INDIA LIMITED, IN  

8/3, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002, India 
(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
03   - ulei pentru păr, creme de păr, produse şi 

preparate cosmetice pentru îngrijirea părului. 
 

 

 
 
(210) 037481 
(220) 2015.08.14 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, bleu, roşu, 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articolele 
pentru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi 
pentru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente 
de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumie-
re, pipe, dispozitive de buzunar pentru rula-
rea ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15; 
24.01.18; 24.01.19; 24.09.01; 25.07.20; 26.11.13; 
29.01.15. 
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(210) 037485 
(220) 2015.08.17 
(730) IACUBAŞ Igor, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 297,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de 
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi 
instalaţii sanitare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 037503 
(220) 2015.08.20 
(730) TOMAŞ Galina, MD  

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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) 037509 
(220) 2015.08.24 
(730) ALEXA Constantin, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 14, ap. 33, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCAN Alexandru, MD  
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 21, bloc 5, 
ap. 52, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, galben, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 13.01.06; 13.01.20; 13.01.25; 26.04.18; 
27.03.15; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037510 
(220) 2015.08.24 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY,  

a Delaware corporation, US  
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - băuturi nealcoolice; bere. 
 

(531) CFE(5) 03.06.03; 03.07.19; 26.11.07; 26.11.13; 
26.11.25; 26.13.25; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 037514 
(220) 2015.08.25 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

carne; produse din fructe de mare şi fructe 
de mare; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; păsări gătite; păsări 
congelate; sosuri de fructe; salate; uleiuri 
pentru gătit; murături; produse din carne; 
produse avicole; gustări pe bază de cartofi; 
chipsuri de cartofi; blinele de cartofi; supe; 
iaurt; brânzeturi; untură pentru gătit; sosuri; 
carne de pasăre gătită, carne de pasăre 
congelată, carne de pasăre prăjită, carne de 
pasăre la cuptor, carne de pasăre la grătar, 
carne de pasăre friptă, salată de carne de 
pasăre; biftec, cârnaţi, bacon, hamburgeri; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie; rulade, 
biscuiţi, checuri; cofetărie; miere, sirop de 
melasă; drojdie; praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii şi con-
dimente; gheaţă; sosuri pentru salate; sosuri; 
produse alimentare gătite şi congelate, toate 
conţinând carne de pasăre; sandvişuri cu 
carne de pasăre; plăcinte cu carne de pasăre 
la cuptor; sandvişuri; chifle; caramel (bom-
boane); pudinguri; plăcinte; prăjituri de orez; 
pizza; paste; snack-uri; chipsuri de porumb, 
tortilla chipsuri, chipsuri de orez, biscuiţi-
crackers, covrigei, floricele de porumb; chips-
uri prăjiţi sau copţi constând din orez, 
porumb sau făină; grissini; îngheţată; brioşe; 
maioneză; ketchup; ierburi uscate; hot dog; 

 

43   - restaurante, snack-baruri, cafenele, cafeterii, 
cantine, restaurante cu autoservire şi fast-
food; servicii de furnizare de produse alimen-
tare şi băuturi; servicii asociate cu vânzarea  
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şi distribuirea de produse alimentare şi bău-
turi răcoritoare; servicii de catering; servicii 
de furnizare de produse alimentare la co-
mandă printr-o reţea de calculatoare în regim 
de timp real. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 02.01.15; 26.04.14; 
27.05.24; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037525 
(220) 2015.09.01 
(730) DIUŢA Iuri, MD  

Str. Leningradscaia nr. 60, ap. 55,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.07.23; 05.09.23; 26.01.15; 
26.01.20; 27.03.11. 

 

 
 

(210) 037534 
(220) 2015.09.04 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - produse de cofetărie. 
 

 

 
 
(210) 037539 
(220) 2015.09.04 
(730) TOBACCO UNIVERSAL LTD, GB  

Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, London, 
EC2R 8AY, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "RICH", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben. 
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(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.09.12; 09.03.13; 09.07.01; 
09.07.25; 26.04.14; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.15; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037545 
(220) 2015.09.08 
(730) BRIDGESTONE CORPORATION, JP  

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - automobile şi piese şi accesorii pentru aces-

tea; anvelope pentru autoturisme; anvelope 
pentru camioane; anvelope pentru autobuze; 
anvelope pentru automobile de curse; anve-
lope pentru automobile; anvelope reşapate 
pentru autoturisme; anvelope reşapate pen-
tru camioane; anvelope reşapate pentru au-
tobuze; anvelope reşapate pentru automobile 
de curse; anvelope reşapate pentru automo-
bile; camere de aer pentru autoturisme; 
camere de aer pentru camioane; camere de 
aer pentru autobuze; camere de aer pentru 
automobile de curse; camere de aer pentru 
automobile; roţi şi jante pentru autoturisme; 
roţi şi jante pentru camioane; roţi şi jante 
pentru autobuze; roţi şi jante pentru automo-
bile de curse; roţi şi jante pentru automobile; 
benzi de rulare din cauciuc pentru reşaparea 
pneurilor pentru vehiculele menţionate; vehi-
cule pe două roţi cu motor şi piese şi acceso-
rii pentru acestea; anvelope pentru vehicule 
pe două roţi cu motor; camere de aer pentru 
vehicule pe două roţi cu motor; roţi şi jante 
pentru vehicule pe două roţi cu motor; bici-
clete, piese şi accesorii pentru acestea; an-
velope pentru biciclete; camere de aer pentru 
biciclete; roţi şi jante pentru biciclete; benzi 
de rulare din cauciuc pentru reşaparea pneu-
rilor pentru vehicule pe două roţi cu motor 
sau biciclete; aeronave, piese şi accesorii 
pentru acestea; anvelope şi camere de aer 
pentru aeronave; benzi de rulare din cauciuc 
pentru reşaparea pneurilor pentru aeronave; 
petice adezive de cauciuc pentru repararea 
camerelor de aer sau anvelopelor; amorti-
zoare (pentru vehicule terestre); amortizoare 

pneumatice (arcuri pneumatice pentru vehi-
cule terestre); mufe de cuplare sau conectori 
(pentru vehicule terestre); aripi laterale pen-
tru nave (bărci secundare de protecţie); per-
ne pentru scaune de vehicule. 

 

 

 
 
(210) 037546 
(220) 2015.09.09 
(730) DIAL & CO S.R.L., MD  

Str. Socoleni nr. 10, ap. 95,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, sur, galben de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 03.07.05; 03.07.24; 11.03.04; 26.01.15; 
26.01.21; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037551 
(220) 2015.09.09 
(730) STRATAN Constantin, MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 61/3, ap. 114,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

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

 

 
 
(210) 037554 
(220) 2015.09.09 
(730) SANDU Ghenadie, MD  

MD-5622, Hiliuţi, Rîşcani, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.11; 01.03.13; 08.05.25; 
08.07.25; 11.01.01; 11.01.06; 27.05.15; 28.03.00; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037555 
(220) 2015.09.09 
(730) GODOROJA Vasile, MD  

Str. Dumbrăvii nr. 3,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.11; 05.07.02; 05.07.03; 
09.01.10; 24.09.01; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 037556 
(220) 2015.09.11 
(730) PLASTLAND S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 75/A-C,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, vernil, negru. 
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(511) NCL(10-2015) 
06   - metale comune şi aliajele acestora; materiale 

de construcţii metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi 
metalice; produse metalice necuprinse în alte 
clase; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale, care nu sunt 
incluse în alte clase; materiale plastice ex-
trudate; materiale de etanşare, de umplutură, 
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente (cu excepţia celor 
din metal); 

 

37   - construcţii; reparaţii; instalaţii; 
 

40   - prelucrarea materialelor. 
 

(531) CFE(5) 07.03.02; 26.04.09; 27.05.24; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037557 
(220) 2015.09.10 
(730) REZNIC Iurie, MD  

Str. Iu. Gagarin nr. 56,  
MD-3420, Cărpineni, Hînceşti, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 26.03.05; 26.03.06; 26.03.18; 
27.05.10. 

 

 
 

(210) 037558 
(220) 2015.09.10 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037559 
(220) 2015.09.10 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037560 
(220) 2015.09.11 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

S.A., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037561 
(220) 2015.09.11 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

S.A., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037565 
(220) 2015.09.03 
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US  

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale, produse 

de cofetărie din zahăr şi bomboane. 
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(210) 037577 
(220) 2015.09.15 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037578 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 
 
 
(210) 037579 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 
 
 
(210) 037580 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
32   - limonade. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.14; 05.05.21; 
27.05.07. 

 

 
 
(210) 037581 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 037582 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 24.17.02; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037583 
(220) 2015.09.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037589 
(220) 2015.09.14 
(730) CONOVALOV Nichita, MD  

Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 15,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
CONOVALOV Dumitru, MD  
Direcţii generale Ostasgenko nr. 73,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037595 
(220) 2015.09.14 
(730) ROGATCHINA Natalia, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 11 A,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru  
 
 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.15; 17.05.21; 27.03.03; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 037596 
(220) 2015.09.14 
(730) ARMAN-PLANT S.R.L., MD  

Str. Ion Creangă nr. 9, MD-4720,  
Corjeuţi, Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 05.13.01; 
26.01.15; 26.15.01; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 037597 
(220) 2015.09.14 
(730) RIHPANGALFARMA S.R.L., întreprindere 

mixt ă moldo-ungar ă, MD 
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 36,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.19; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037598 
(220) 2015.09.14 
(730) COZOVEACHIN Gheorghi, MD  

Str-la Aron Pumnul nr. 140,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
CUZNEŢOV Iurie, MD  
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 

 
 
(210) 037599 
(220) 2015.09.15 
(730) BUJOR SPORT S.R.L., MD  

Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 112,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor incluse în clasa 
25, servicii de comercializare pentru terţi 
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prestate de magazine de firmă, vânzarea 
angro şi cu amănuntul. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.10; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 037600 
(220) 2015.09.10 
(730) DELACO DISTRIBUTION SA, RO  

Str. Târgului nr. 6, 505100, Judeţul Braşov, 
Coldea, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, verde de 

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comesti-
bile; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comerţ intern, servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de lanţuri de magazine,  
import-export. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037601 
(220) 2015.09.16 
(730) CORTEN-VIN COMPANIE S.R.L., MD  

Str. Mihail Kogălniceanu nr.  87, et. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037602 
(220) 2015.09.17 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin,  
fabric ă de vinuri şi divinuri, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037607 
(220) 2015.09.18 
(730) ILCOTEX-PRIM S.R.L., MD  

Str. Alecu Russo nr. 18/3,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
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tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 037608 
(220) 2015.09.15 
(730) GLADCOV Serghei, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.25; 25.07.25. 
 

 
 
(210) 037609 
(220) 2015.09.15 
(730) GLADCOV Serghei, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie; îngheţată, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, 
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 08.07.03; 25.01.25; 25.07.25. 
 
 
 
(210) 037610 
(220) 2015.09.17 
(730) COSTIUC Vasile, MD  

Str. Caucaz nr. 70, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 26.01.13; 
26.01.20; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 037611 
(220) 2015.07.28 
(730) ŞEREMET Nelea, MD 

Str. Vasile Coroban nr. 22/1, ap. 40,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

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

 

 
 
(210) 037616 
(220) 2015.09.17 
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, fabric ă de vinuri  
şi coniacuri, MD  
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale, cu excep-
ţia cuvântului "Stolichnaya" şi a executării 
grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 25.01.15; 26.04.07; 
26.04.16; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 037623 
(220) 2015.09.21 
(730) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, HK  

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, 
WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY, 
17 CANTON RD TST KLN, HONG KONG 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - telefoane mobile; acumulatoare electrice; 

încărcătoare pentru acumulatoare electrice; 
cutii pentru difuzoare; dispozitive mâini libere 
pentru telefoane; racorduri de linii electrice;  
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dispozitive de memorie pentru computere; 
căşti audio; ecrane video; aparate de foto-
grafiat; indicatoare de cantitate; inductoare 
electrice; instalaţii electrice pentru controlul 
de la distanţă al operaţiunilor industriale; 
panouri de semnalizare luminoasă sau me-
canică; plăci pentru circuitele integrate. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037625 
(220) 2015.09.22 
(730) ICAR, Asocia ţie Obşteasc ă, MD 

Str. Ip. Soroceanu nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb, galben de diferite nuanţe, negru, bej, 
verde, roz de diferite nuanţe. 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.07; 01.15.24; 02.09.14; 
26.01.14; 26.01.19; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037626 
(220) 2015.09.22 
(730) ICAR, Asocia ţie Obşteasc ă, MD 

Str. Ip. Soroceanu nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

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

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.22; 02.03.22; 02.09.01; 04.01.03; 
24.03.12; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.21; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037628 
(220) 2015.09.22 
(730) JEAN-LOUIS DURAND, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 7, ap. 9,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037629 
(220) 2015.09.14 
(730) BOTNARIUC Nicolai, MD  

Str. Mirceşti nr. 22, bl. 1,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 
 
 



MD - BOPI 10/2015        TRADEMARKS 
 

 82

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.01.12; 27.05.22; 
29.01.03. 

 

 
 
(210) 037630 
(220) 2015.09.22 
(730) NGUYES SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

 

 
 
(210) 037631 
(220) 2015.09.22 
(730) VICTORIA ASIGURĂRI S.A.,  

companie de asigur ări, MD  
Str. Romană nr. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 24.15.07; 24.15.21; 27.03.01; 
27.03.12; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 037632 
(220) 2015.09.22 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
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(210) 037633 
(220) 2015.09.23 
(730) YASELNIY GENNADIY, UA  

Str. Vavilova 5b/30, Odessa, Ucraina 
(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; 

 

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

 
 
 
(210) 037634 
(220) 2015.09.23 
(730) UNTILA Constantin, MD  

MD-7727, Răzeni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 037635 
(220) 2015.09.21 
(730) GM-REST S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81/2, ap. 41,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.13; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 037636 
(220) 2015.09.24 
(730) TODICA Andrei, MD  

Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037640 
(220) 2015.09.23 
(730) China Tobacco Guangdong Industrial Co., 

Ltd., CN  
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, 
Tianhe, Guangzhou, China 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigarete; tutun; ţigarete electronice; tutun de 

mestecat; tabachere pentru ţigarete; ţigări de 
foi; ţigarete conţinând înlocuitori de tutun, cu 
excepţia celor pentru uz medical; brichete 
pentru fumători; cigarillos (tip de trabuc de 
dimensiuni reduse); plante pentru fumat; 
capete de ţigarete; scrumiere; chibrituri; foiţe 
pentru ţigarete; filtre pentru ţigarete. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16; 05.11.01; 
27.05.11; 28.03.00. 

 

 
 
(210) 037642 
(220) 2015.09.24 
(730) BACIOI Vadim, MD  

Str. Eugen Coca nr. 15, ap. 1002,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037645 
(220) 2015.09.29 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

 

 
 
(210) 037646 
(220) 2015.09.28 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 35, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037648 
(220) 2015.09.24 
(730) SCUTARU VICTOR, gospod ărie ţărănească, 

MD 
Str. B. Glavan nr. 33,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.22; 05.07.23; 27.03.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 037649 
(220) 2015.09.24 
(730) Monster Energy Company, a Delaware 

corporation, US  
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - băuturi nealcoolice; bere. 
 

 

 
 
(210) 037653 
(220) 2015.09.25 
(730) MACARIA Constantin, MD  

Str. Gheorghe Madan nr. 87, bl. 2, ap. 29, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
CHIRA Igor, MD  
MD-6423, Ciuteşti, Nisporeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, 
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din 
materiale plastice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 17.05.01; 17.05.07; 24.15.02; 24.15.11; 
24.15.17; 26.04.16; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037656 
(220) 2015.09.23 
(730) CBS-AXA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 19/8, ap. 79,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: azuriu-închis, albastru 

aprins/intens, roşu-gri deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
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  
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industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.07; 26.13.25; 27.01.05; 
27.05.19; 27.05.22; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037659 
(220) 2015.09.25 
(730) OPREA Dumitru, MD  

Str. Independenţei nr. 14, bloc 2, ap. 61,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.11; 05.03.20; 05.11.13; 
08.05.25; 08.07.25; 11.01.01; 11.01.06; 11.03.09; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037660 
(220) 2015.09.28 
(730) MEREUŢĂ Ion, MD  

Str. Sfîntul Gheorghe  nr. 12, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice (substanţe biologice 

active); 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

(210) 037664 
(220) 2015.09.29 
(730) ESPLAN-LUX S.R.L., MD  

Str. Mihai Viteazu nr. 6, et. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037670 
(220) 2015.10.02 
(730) STAR LEGAL CONSULTING S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.14; 24.17.25; 26.01.12; 26.01.16; 
26.13.25; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037672 
(220) 2015.10.05 
(730) MITRA-GRUP S.A., MD  

Str. A. Şciusev nr. 48-1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben,  albastru, bordo. 
(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.20; 25.07.21; 25.07.22; 25.07.23; 
27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037673 
(220) 2015.09.16 
(730) Necdet Demir, TR  

Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragip 
Paşa Caddesi, İkbal Sokak, No:7/A-7/B 
LALELİ, FATİH/İSTANBUL, Turcia 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037674 
(220) 2015.09.16 
(730) Necdet Demir, TR  

Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragip 
Paşa Caddesi, İkbal Sokak, No:7/A-7/B 
LALELİ, FATİH/İSTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 26.04.12; 26.11.13; 
26.11.21; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037677 
(220) 2015.09.30 
(730) CRAVEŢ Nina, MD  

Str. Montană nr. 21, bloc 1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037678 
(220) 2015.09.30 
(730) GROSSU Vladimir, MD  

Str. Şoimari nr. 12,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
GROSSU Eugen, MD  
Str. Şoimari nr. 12, 
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.04; 01.01.09; 02.09.10; 
27.05.10. 

 

 
 
 

(210) 037681 
(220) 2015.10.01 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - detergenţi de rufe; preparate şi substanţe 

pentru spălare; preparate de condiţionare 
pentru ţesături, emolienţi pentru ţesături; 
înălbitor pentru rufe; preparate pentru înde-
părtarea petelor; săpunuri pentru redarea 
strălucirii textilelor; preparate pentru spălarea 
manuală a îmbrăcămintei şi textilelor; apret. 

 
 
 
(210) 037683 
(220) 2015.10.01 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, galben, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - detergenţi de rufe; preparate şi substanţe 

pentru spălare; preparate de condiţionare 
pentru ţesături, emolienţi pentru ţesături; 
înălbitor pentru rufe; preparate pentru 
îndepărtarea petelor; săpunuri pentru 
redarea strălucirii textilelor; preparate pentru 
spălarea manuală a îmbrăcămintei şi 
textilelor; apret. 

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.07; 29.01.13. 
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(210) 037684 
(220) 2015.10.01 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - detergenţi de rufe; preparate şi substanţe 

pentru spălare; preparate de condiţionare 
pentru ţesături, emolienţi pentru ţesături; 
înălbitor pentru rufe; preparate pentru înde-
părtarea petelor; săpunuri pentru redarea 
strălucirii textilelor; preparate pentru spălarea 
manuală a îmbrăcămintei şi textilelor; apret; 

 

28   - jocuri, jucării, jucării umplute, păpuşi, articole 
de joacă. 

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 04.05.02; 04.05.05; 21.01.25; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037685 
(220) 2015.10.06 
(730) AROMCOM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 38/1, ap. 88,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru curăţare şi odorizare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.05; 04.05.21; 05.03.07; 
05.05.22; 24.03.07; 24.03.14; 27.01.06; 27.03.15. 

 

(210) 037686 
(220) 2015.10.06 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, 
MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037687 
(220) 2015.10.06 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, 
MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037688 
(220) 2015.10.06 
(730) VERIX-GRUP S.R.L., MD 

Str. Solnecinaia nr. 37,  
MD-3102, Bălţi, Republica Moldova 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037689 
(220) 2015.10.05 
(730) BYLINA Machal, MD  

Str. Potîrnicii nr. 3, 
MD-2019, Codru, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 037690 
(220) 2015.10.02 
(730) Babylon Leasing and Development  

Company S.R.L., întreprindere  
cu capital str ăin, MD  
Str. Nicolai Dimo nr. 21, ap. 115,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Babylon Leasing & Development 
Company", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, sur de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(10-2015) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.26; 07.15.01; 
27.05.11; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037695 
(220) 2015.10.05 
(730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., FR  

33 Avenue Hoche, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - produse de parfumerie, parfumuri particulare, 

apă de toaletă, apă de colonie, uleiuri esen-
ţiale, produse cosmetice, produse cosmetice 
în special pentru îngrijirea feţei şi corpului, şi 
anume creme, seruri, uleiuri; produse de 
machiaj, produse de machiaj în special pen-
tru buze, ochi, faţă; deodorant pentru uz per-
sonal; geluri parfumate şi lapte de corp, pen-
tru baie şi duş; săpunuri; preparate pentru 
bărbierit. 
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(210) 037697 
(220) 2015.10.01 
(730) Huntsman Advanced Materials  

(Switzerland) GmbH, CH  
Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, Elveţia 

(540)  
 
 

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

artificiale, adezivi puternici, adezivi; 
 

02   - vopsele, acoperiri (vopsele), firnisuri, lacuri, 
emailuri (firnisuri), substanţe de protecţie 
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materii colorante pentru îmbrăcăminte; colo-
ranţi; răşini naturale în stare brută; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, cuprinse în clasa 16; materiale de impri-
merie; articole pentru legătorie; adezivi pen-
tru hârtie şi papetărie sau menaj; materiale 
plastice pentru ambalaj; 

 

17   - produse din materiale plastice semiprelucra-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; conducte flexibile nemetalice. 

 
 
 
(210) 037698 
(220) 2015.10.06 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cu-
plaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă. 

 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.17; 03.07.24; 26.04.15; 
27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037699 
(220) 2015.10.06 
(730) GHILAŞ Alexandru, MD  

Str. Schinoasa Vale nr. 14, bloc A,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27357 
(151) 2015.07.23 
(181) 2024.01.17 
(210) 034515 
(220) 2014.01.17 
(730) TOPALO Arcadie, MD  

Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor, cu excepţia aparatelor de transmi-
tere a informaţiilor pentru vehicule (cu excep-
ţia autobuzelor), destinate în particular che-
mărilor de intervenţie în caz de salvări şi în 
caz de urgenţă, asistenţă medicală, asistenţă 
mecanică şi rutieră în general, sau în legătu-
ră cu poziţionarea şi orientarea în vederea 
ghidării, informaţiilor privitor la traficul rutier, 
informaţiilor despre datele meteorologice şi 
despre servicii publice; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a 
datelor; mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţi-
ei, calculatoare; software de calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială, cu excepţia servicii-
lor de creare şi gestionare a bazelor de date 
pentru terţi şi serviciilor de gestionare a ac-
cesării lor, în particular în sectorul topografiei  
 
 
 

şi a hărţilor rutiere, serviciilor de prestare a 
informaţiilor despre trafic, informaţiilor despre 
servicii (medicale, mecanice şi altele) dispo-
nibile, despre hoteluri, despre activităţi co-
merciale, despre servicii publice; serviciilor 
informaţionale prin conexiune despre activi-
tăţi comerciale; lucrări de birou; servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de su-
permarketuri, hipermarketuri, buticuri, maga-
zine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 16.01.11; 26.01.06; 27.05.01; 
27.05.21. 

 

 
 
(111) 27360 
(151) 2015.07.24 
(181) 2024.03.14 
(210) 034757 
(220) 2014.03.14 
(730) Centrul pentru Informare şi Comunicare  

în Sănătate, asocia ţie obşteasc ă, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 137A, bir. 104,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, alb. 
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(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia publicării produselor 
de imprimerie, şi anume a revistelor; 

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii personale şi sociale 
oferite de către terţi destinate să satisfacă 
nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 17.01.19; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 27363 
(151) 2015.07.26 
(181) 2024.09.22 
(210) 035813 
(220) 2014.09.22 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD  

Str. Jubileului nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(111) 27365 
(151) 2015.07.24 
(181) 2024.10.13 
(210) 035933 
(220) 2014.10.13 
(730) HARUZ-GRUP S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, ap. 3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile. 

 

 

 
 
(111) 27367 
(151) 2015.07.28 
(181) 2024.04.04 
(210) 034884 
(220) 2014.04.04 
(730) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD., KY  

106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY 1-1102, Insulele Caimane 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Himalaya", 
"WELLNESS", "SINCE", "1930", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
03   - cosmetice, inclusiv preparate cosmetice pen-

tru slăbire; loţiuni de uz cosmetic; creme de 
uz cosmetic; uleiuri eterice de uz cosmetic; 
şampoane şi loţiuni de păr, săpunuri; 

 

05   - medicamente; preparate farmaceutice; pre-
parate veterinare; substanţe dietetice; supli-
mente nutritive de uz medical; 

 

16   - articole de papetărie; hârtie; carton; materia-
le de ambalaj din plastic; pungi de hârtie sau 
din plastic; produse de imprimerie; 

 

30   - miere; cafea şi ceai. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.02; 27.05.09; 
27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27378 
(151) 2015.07.29 
(181) 2024.10.01 
(210) 035880 
(220) 2014.10.01 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia "BOND STREET", "BOND", 
"W1" şi a executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb, 
negru, roşu, cafeniu, galben, verde. 

(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; sub-
stituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medi-
cale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie 
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţi-
garete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar 
pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.09; 06.07.05; 06.07.25; 
07.01.06; 19.03.03; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.15; 
26.11.13; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 27382 
(151) 2015.08.03 
(181) 2023.08.05 
(210) 033581 
(220) 2013.08.05 
(730) GÎRBU Ilie, MD  

MD-3616, Buşila, Ungheni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire. 

 

 

 
 
 

(111) 27392 
(151) 2015.08.04 
(181) 2024.09.09 
(210) 035742 
(220) 2014.09.09 
(730) STUCALOV Alexandr, MD  

Bd. Decebal nr. 23, ap. 135,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
PARINOV Alexandr, MD  
Str. Ismail nr. 84, ap. 105,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Coffee House", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne de firmă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 07.01.24; 11.03.01; 11.03.03; 
11.03.04; 27.05.08. 

 

 
 
(111) 27398 
(151) 2015.08.06 
(181) 2024.06.02 
(210) 035225 
(220) 2014.06.02 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstandard 

- Tomskhimpharm", RU  
Pr. Lenina, d. 211, 634009, g. Tomsk,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente alimentare biologic active. 
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(111) 27399 
(151) 2015.08.06 
(181) 2024.06.30 
(210) 035364 
(220) 2014.06.30 
(310) 86/157,118 
(320) 2014.01.03 
(330) US 
 (730) Supreme Protein, LLC  

(societate cu r ăspundere limitat ă  
din Statul Delaware), US  
13737 North Stemmons Freeway, Dallas, 
Texas 75234, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SUPREME", ”PROTEIN”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente alimentare şi dietetice care conţin 

proteine din clasa 05. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.19. 
 

 
 
(111) 27401 
(151) 2015.08.04 
(181) 2021.10.12 
(210) 037417 
(220) 2011.10.1230 
(310) 2011730849 
(320) 2011.09.20 
(330) RU 
(580) 2015.08.04 
(800) 1101251, 2011.10.12, RU 
(730) Public Joint-stock Company "Arnest", RU  

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

(540)  

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ДИХЛОФОС”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, galben. 
(511) NCL(9) 
05   - Insecticide. 
 
 

(531) CFE(5) 03.13.02; 03.13.07; 03.13.11; 03.13.16; 
03.13.17; 19.03.01; 19.07.01; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 27402 
(151) 2015.08.06 
(181) 2024.05.06 
(210) 035059 
(220) 2014.05.06 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Dent". 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
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21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase. 

 
 
 
(111) 27410 
(151) 2015.08.12 
(181) 2024.07.16 
(210) 035473 
(220) 2014.07.16 
(730) TIHON Veaceslav, MD  

Str. C. Pahomi nr. 11, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”EXPRES CAFE”, 
”SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL CAFELEI”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste, 
pliante, cataloage, tipărituri; 

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale, inclusiv toate serviciile 
sus-menţionate furnizate prin intermediul 
Internetului; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 17.05.21; 24.15.21; 26.01.05; 26.01.21; 
26.01.24; 26.04.10; 26.04.24. 

 

 
 
(111) 27411 
(151) 2015.08.12 
(181) 2024.07.16 
(210) 035474 
(220) 2014.07.16 
(730) TIHON Veaceslav, MD  

Str. C. Pahomi nr. 11, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "TENDERE", "achiziţii", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: sur, albastru, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

 

16   - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste, 
pliante, cataloage, tipărituri; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; servicii de difuzare de Inter-
net incluse în clasa 38; 

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale, inclusiv toate serviciile 
sus-menţionate furnizate prin intermediul 
Internetului; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 20.05.13; 26.04.09; 27.03.15; 27.05.09; 
27.05.22; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 27413 
(151) 2015.08.05 
(181) 2024.09.08 
(210) 035725 
(220) 2014.09.08 
(730) 47th PARALLEL S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Nr1", "НОМЕР ОДИН", 
"Ingrediente", "Ingredients", "Ингредиенты", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de 
vânzări cu amănuntul a produselor alimenta-
re prin magazine (inclusiv servicii de comer-
cializare pentru terţi prestate de magazine 
on-line); vânzări cu amănuntul a produselor 
alimentare integrale, inclusiv a produselor 
lactate şi a produselor din carne; vânzări cu 
amănuntul a produselor integrale de panifica-
ţie, de patiserie şi de cofetărie; vânzări cu 
amănuntul a produselor de culinărie prepara-
te din produse organice; vânzări cu amănun-
tul a băuturilor; comercializarea fructelor şi 
legumelor ecologice; servicii de comercializa-
re pentru terţi prestate de magazine speciali-
zate, supermarketuri, hipermarketuri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 27.07.11; 27.07.21; 28.05.00. 
 
 
 
(111) 27457 
(151) 2015.08.31 
(181) 2023.10.18 
(210) 033868 
(220) 2013.10.18 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

 

 

 
(111) 27458 
(151) 2015.08.31 
(181) 2023.11.11 
(210) 034005 
(220) 2013.11.11 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "STYLE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 03.07.05; 19.07.02; 25.01.13; 25.01.15; 
27.05.07. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  

eliberate în septembrie 2015  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 035697 2014.08.29 27330 2015.07.08 33 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

11/2014  

2 035475 2014.07.11 27348 2015.07.17 41 ZELINSCHI Valeriu, MD 10/2014  

3 035941 2014.10.15 27355 2015.07.21 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

11/2014  

4 034809 2014.03.21 27356 2015.07.22 16,25,26, 
35,41 

GOJIN Irina, MD 5/2014  

5 034515 2014.01.17 27357 2015.07.23 09,35,36, 
37,38 

TOPALO Arcadie, MD 5/2014 10/2015 

6 036255 2014.12.15 27358 2015.07.24 35,37,38, 
39,41,42 

FISCSERVINFORM,  
întreprindere de stat, MD 

1/2015  

7 036297 2014.12.23 27359 2015.07.24 05 WORLD MEDICINE ILAÇ SANAYI 
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
TR 

1/2015  

8 034757 2014.03.14 27360 2015.07.24 41,44,45 Centrul pentru Informare  
şi Comunicare în Sănătate,  
asociaţie obştească, MD 

6/2014 10/2015 

9 035995 2014.10.23 27361 2015.07.23 09,11 EFTODI Vladimir, MD 11/2014  

10 035189 2014.05.29 27362 2015.07.23 03,35 TARRAGO BRANDS, S.L., ES 7/2014  

11 035813 2014.09.22 27363 2015.07.26 03 TAROL-DD S.R.L., MD 10/2014 10/2015 

12 036040 2014.11.03 27364 2015.07.24 11,22,25,28 TRICOLUX S.R.L., MD 12/2014  

13 035933 2014.10.13 27365 2015.07.24 29 HARUZ-GRUP S.R.L., MD 11/2014 10/2015 

14 034884 2014.04.04 27367 2015.07.28 03,05,16,30 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD., KY 

6/2014 10/2015 

15 035882 2014.10.01 27368 2015.07.27 10 Abbott Products Operations AG, 
CH 

1/2015  

16 035883 2014.10.01 27369 2015.07.27 10 Abbott Products Operations AG, 
CH 

1/2015  

17 035962 2014.10.15 27370 2015.07.27 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

11/2014  

18 036012 2014.10.24 27371 2015.07.27 25 Cluett, Peabody & Co., Inc., US 12/2014  

19 035807 2014.09.19 27372 2015.07.29 25 SVITIC Igor, MD 12/2014  

20 034462 2014.01.10 27373 2015.07.29 30,35,43 MASER-AUTO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2/2014  

21 036283 2014.12.22 27374 2015.07.29 38,41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie  
de caritate pentru copii, MD 

1/2015  

22 036286 2014.12.22 27375 2015.07.29 38,41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie  
de caritate pentru copii, MD 

1/2015  

23 036288 2014.12.22 27376 2015.07.29 38,41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie  
de caritate pentru copii, MD 

1/2015  

24 036289 2014.12.22 27377 2015.07.29 41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie  
de caritate pentru copii, MD 

1/2015  

25 035880 2014.10.01 27378 2015.07.29 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 1/2015 10/2015 

26 035938 2014.10.13 27379 2015.07.30 09,35 RUSU Adrian, MD 11/2014  

27 034001 2013.11.08 27381 2015.08.03 35,38,44 SMÎNTÎNĂ Alexandru, MD 2/2014  

28 033581 2013.08.05 27382 2015.08.03 03 GÎRBU Ilie, MD 12/2013 10/2015 

29 035758 2014.09.04 27383 2015.08.03 09 Western Digital Technologies, Inc., 
US 

12/2014  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 035832 2014.09.23 27384 2015.08.03 33 Diageo North America, Inc., corpo-
raţie din statul Connecticut, US 

12/2014  

31 035840 2014.09.24 27385 2015.08.03 14,18,25, 
28,36,41 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company,  
corporaţie din statul Washington, 
US 

12/2014  

32 035852 2014.09.26 27386 2015.08.03 29,30 SCURTU Valentin, MD 12/2014  

33 035865 2014.09.29 27387 2015.08.03 29 ELEMENTOS TRADE LIMITED, 
CY 

12/2014  

34 035950 2014.10.15 27390 2015.08.04 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 11/2014  

35 035951 2014.10.15 27391 2015.08.04 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 11/2014  

36 035742 2014.09.09 27392 2015.08.04 35,43 STUCALOV Alexandr, MD 
PARINOV Alexandr, MD 

10/2014 10/2015 

37 036141 2014.11.18 27393 2015.08.04 29,30 BRF S.A., BR 12/2014  

38 036142 2014.11.18 27394 2015.08.04 29,30 BRF S.A., BR 12/2014  

39 035877 2014.09.30 27395 2015.08.05 08 The Gillette Company, US 12/2014  

40 036013 2014.10.28 27396 2015.08.05 25,35 MAŢCHEVICI I.A.,  
întreprindere individuală, MD 

12/2014  

41 036244 2014.12.11 27397 2015.08.05 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 1/2015  

42 035225 2014.06.02 27398 2015.08.06 05 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard - 
Tomskhimpharm", RU 

9/2014 10/2015 

43 035364 2014.06.30 27399 2015.08.06 05 Supreme Protein, LLC  
(societate cu răspundere limitată 
din Statul Delaware), US 

11/2014 10/2015 

44 034894 2014.04.10 27400 2015.08.07 25,35 CODRINAD S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2014  

45 037417 2011.10.12 27401 2015.08.04 05 Public Joint-stock Company 
"Arnest", RU 

 10/2015 

46 035059 2014.05.06 27402 2015.08.06 03,21 CEPOI Victor, MD 8/2014 10/2015 

47 036002 2014.10.27 27403 2015.08.06 09 CEPOI Victor, MD 1/2015  

48 036010 2014.10.27 27404 2015.08.06 35,43 NESTEROV Andrei, MD 1/2015  

49 036027 2014.10.29 27406 2015.08.07 05 Celgene Corporation, US 1/2015  

50 036064 2014.11.07 27407 2015.08.07 09,16 Shenzhen Chengrun 
Communication Equipment CO., 
Ltd, CN 

1/2015  

51 036025 2014.10.29 27408 2015.08.10 29 OIL IMPEX BUSINESS  
CORPORATION, VG 

12/2014  

52 035946 2014.10.14 27409 2015.08.10 07,08 TRUPER, S.A. DE C.V., MX 11/2014  

53 035473 2014.07.16 27410 2015.08.12 09,16,30,32, 
35,37,39,41, 

42,43,45 

TIHON Veaceslav, MD 10/2014 10/2015 

54 035474 2014.07.16 27411 2015.08.12 09,16,35,38, 
39,41,42,45 

TIHON Veaceslav, MD 10/2014 10/2015 

55 035725 2014.09.08 27413 2015.08.05 35 47th PARALLEL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

11/2014 10/2015 

56 035844 2014.09.24 27414 2015.08.13 33 TOVARISTVO Z OBMEJENOIU 
VIDPOVIDALINISTIU "PERŞA 
VINOKURNA KOMPANIA", UA 

12/2014  

57 035851 2014.09.26 27415 2015.08.13 29,30 DIANATUS MANAGEMENT  
LIMITED, CY 

12/2014  

58 035981 2014.10.21 27416 2015.08.12 33,35 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

11/2014  

59 035957 2014.10.17 27428 2015.08.17 34 IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 11/2014  

60 036162 2014.11.19 27438 2015.08.20 05 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

12/2014  

61 033868 2013.10.18 27457 2015.08.31 30 CASTEL MIMI S.R.L., MD 12/2013 10/2015 

62 034005 2013.11.11 27458 2015.08.31 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 2/2014 10/2015 

63 034689 2014.02.21 27495 2015.09.02 41 BERDAN Diana, MD 4/2014  
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Lista m ărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului de 
reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 4240 2025.06.13 07,12 SCANIA CV AB, SE 
151 87 SÖDERTÄLJE, Suedia 

7/1996 1/1997 

2 2R 4270 2025.07.10 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/1996 1/1997 

3 2R 4462 2025.07.03 34 BATMARK LIMITED, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of England and Wales, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R  
2PG, Regatul Unit 

9/1996 3/1997 

4 2R 4470 2025.09.28 03,25 WURZBURG HOLDING S.A., LU 
134, Boulevard de la Petrusse, L-2330,  
Luxembourg 

10/1996 3/1997 

5 2R 4491 2025.01.23 33 Combinatul de vinuri din Taraclia S.A., MD 
Str. Gării nr. 74, 
MD-7400, Taraclia, Republica Moldova 

5/1996 3/1997 

6 2R 4497 2025.07.18 07 KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., LU 
1, rue des Glacis, L-1628, Luxemburg 

9/1996 3/1997 

7 2R 4500 2025.10.05 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)  
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R  
2PG, Anglia 

10/1996 4/1997 

8 2R 4590 2025.07.10 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

12/1996 5/1997 

9 2R 4640 2025.07.25 16,41 The Gideons International, a corporation of the  
state of Illinois, US 
50 Century Boulevard, Nashville, Tennessee  
37214, Statele Unite ale Americii 

11/1996 5/1997 

10 2R 4677 2025.10.20 09,16,35,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2-B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

12/1996 6/1997 

11 2R 4735 2025.11.02 34 "BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG 
ul. "Graf Ignatiev", 62, Sofia, Bulgaria 

1/1997 7/1997 

12 2R 4802 2025.01.25 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 49,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

9/1996 8/1997 

13 2R 4881 2025.01.25 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 49,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

4/1997 9/1997 

14 2R 4914 2025.08.25 34 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R  
2PG, Regatul Unit 

12/1996 9/1997 

15 2R 5348 2025.07.07 07,09,11 LG Corp., KR 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

9/1997 2/1998 

16 2R 5349 2025.07.07 07,09,11 LG Corp., KR 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

9/1997 2/1998 

17 R 13623 2025.03.04 33,35,39 VINĂRIA PURCARI S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

1/2006 6/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 R 13687 2025.11.21 05,35 REAZANOVA Elena, MD 
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova  

1/2006 6/2006 

19 R 13909 2025.04.12 33,35 MOLD-NORD S.A.,  
fabrică de vinuri din Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

4/2006 9/2006 

20 R 14090 2025.02.09 30 SOLTAN Mihail, MD 
Str. Igor Vieru nr. 14, ap. 47,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

4/2006 11/2006 

21 R 14148 2025.03.09 20,41,43 Creator-Iu. Borş S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 91, MD-2069,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

22 R 14180 2025.06.08 05 Mission Pharmacal Company, US  
10999 IH 10 West, Suite 1000, San Antonio, 
Texas 78230, Statele Unite ale Americii 

6/2006 11/2006 

23 R 14182 2025.06.08 05,10 Mission Pharmacal Company, US  
10999 IH 10 West, Suite 1000, San Antonio, 
Texas 78230, Statele Unite ale Americii 

6/2006 11/2006 

24 R 14230 2025.06.27 12 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State  
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale  
Americii 

6/2006 11/2006 

25 R 14231 2025.06.27 25 MORMAII INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., BR 
Rodovia SC 434, Km 3 - Palhocinha - 88495-
000, City of Garopaba - State of Santa 
Catarina, Brazilia 

6/2006 11/2006 

26 R 14241 2025.07.12 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
Statele Unite ale Americii 

6/2006 11/2006 

27 R 14277 2025.06.27 16,35,36,43 MURZAC Marin, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

28 R 14280 2025.06.28 09,35,38,42 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC 
LIMITED COMPANY, GB 
81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,  
Regatul Unit  

7/2006 12/2006 

29 R 14288 2025.07.04 29,30,32 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

7/2006 12/2006 

30 R 14289 2025.07.04 29,30 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

7/2006 12/2006 

31 R 14291 2025.07.04 29 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

7/2006 12/2006 

32 R 14294 2025.07.04 29,30,32 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

7/2006 12/2006 

33 R 14317 2025.07.21 06,11,19 IMPEXCERA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 21, ap. 92,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

34 R 14325 2025.07.14 01,02,17,19 ARDEX GmbH, DE 
Friedrich-Ebert-Strasse 45, 58453 Witten, 
Germania 

7/2006 12/2006 
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35 R 14328 2025.07.25 06,07,12, 
35,37,40 

BASS Oleg, MD 
Bd. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 284,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

36 R 14393 2025.08.17 05 NOVARTIS AG, CH 
4002 Basel, Elveţia 

8/2006 1/2007 

37 R 14402 2025.08.17 39,43 Emirates, AE 
Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

8/2006 1/2007 

38 R 14403 2025.08.17 39 Emirates, AE 
Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

8/2006 1/2007 

39 R 14404 2025.08.17 39,42,43 DNATA, AE 
Dnata Travel Center, P.O. Box 1515, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

8/2006 1/2007 

40 R 14407 2025.08.17 39 Emirates, AE 
Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

8/2006 1/2007 

41 R 14426 2025.09.09 29,30,32 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

8/2006 1/2007 

42 R 14427 2025.08.02 02,03,06,07, 
09,11,17,19, 

21,35 

EXPROTEH S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8/2006 1/2007 

43 R 14432 2025.08.04 09 Phenomenon Agents Limited, VG 
P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

8/2006 1/2007 

44 R 14481 2025.09.01 33 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/2006 2/2007 

45 R 14518 2025.09.15 04,07,28, 
35,36,37, 
39,41,42 

ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,  
also trading as ISUZU MOTORS LIMITED, JP 
26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japonia 

9/2006 2/2007 

46 R 14527 2025.09.01 03,05,16 Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR 
Çobançeşme Sanayi Cad. No: 16, Yenibosna, 
Istanbul, Turcia 

9/2006 2/2007 

47 R 14530 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

48 R 14531 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

49 R 14533 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

50 R 14534 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

51 R 14535 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

52 R 14536 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

53 R 14537 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

9/2006 2/2007 

54 R 14544 2025.08.08 32 Private Enterprise "Svitle", UA 
1, Bogatyrska St., 04655, Kyiv, Ucraina 

9/2006 2/2007 

55 R 14559 2025.07.12 35,37,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 2/2007 
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56 R 14583 2025.06.27 16,35,36,43 MURZAC Marin, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica  
Moldova 

10/2006 3/2007 

57 R 14592 2025.09.26 35,37,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

58 R 14593 2025.09.28 04 SK Holdings Co., Ltd., KR 
99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, Republica  
Coreea 

10/2006 3/2007 

59 R 14602 2025.10.04 34 INTER-TABAC S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

60 R 14603 2025.10.04 34 INTER-TABAC S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

61 R 14604 2025.10.04 34 INTER-TABAC S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

62 R 14619 2025.10.24 25 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington,  
Delaware 19810, Statele Unite ale Americii 

10/2006 3/2007 

63 R 14620 2025.10.24 25 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington,  
Delaware 19810, Statele Unite ale Americii 

10/2006 3/2007 

64 R 14654 2025.07.04 29,30,32 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

11/2006 4/2007 

65 R 14689 2025.12.14 01,02,17, 
19,37 

Saint-Gobain Byggprodukter AB, SE 
Box 415, SE-191 24 SOLLENTUNA, Suedia 

11/2006 4/2007 

66 R 14690 2025.12.14 01,02,17, 
19,37 

Saint-Gobain Byggprodukter AB, SE 
Box 415, SE-191 24 SOLLENTUNA, Suedia 

11/2006 4/2007 

67 R 14692 2025.08.01 03,05,16 Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR 
Çobançeşme Sanayi Cad. No: 16, Yenibosna, 
Istanbul, Turcia 

11/2006 4/2007 

68 R 14699 2025.12.02 25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street,  
San Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

69 R 14700 2025.12.02 18,25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street,  
San Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

70 R 14701 2025.12.02 18,25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street,  
San Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

71 R 14715 2025.11.01 35,36 PAN-COM S.A., MD 
Str. Kiev nr. 16/1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

72 R 14755 2025.06.16 29,30,35 AIUDAG S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 604 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 4/2007 

73 R 14756 2025.08.01 29,35 AIUDAG S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 604 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

8/2006 4/2007 
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74 R 14761 2025.12.02 18,25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street,  
San Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

75 R 14769 2025.07.01 29,30,31,32 FEREX-GB S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2006 4/2007 

76 R 14774 2025.12.02 25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San  
Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

77 R 14793 2025.07.12 25,32,33,35, 
38,39,41,43 

SOHO-CLUB S.R.L., MD 
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 18,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova  

12/2006 5/2007 

78 R 14973 2025.09.14 29,30,43 OLENTINA S.R.L., MD 
Str. Maria Drăgan nr. 28, bloc 4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 6/2007 

79 R 14983 2025.12.02 25 Levi Strauss & Co.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San  
Francisco, California 94111,  
Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

80 R 15008 2025.09.13 35,37,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

81 R 15072 2025.07.25 05,35 Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, DE 
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, 
Germania 

2/2007 8/2007 

82 R 15115 2025.07.04 29,32 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin 
product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

3/2007 8/2007 

83 R 15452 2025.11.24 35 Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE 
Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsul, Germania 

3/2006 10/2007 

84 R 15913 2025.08.01 30 AIUDAG S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 604 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

85 R 16210 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

12/2007 5/2008 

86 R 16377 2025.09.19 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

8/2007 5/2008 

87 R 16559 2025.08.08 32 Private Enterprise "Svitle", UA 
1, Bogatyrska St., 04655, Kyiv, Ucraina 

2/2008 7/2008 

88 R 17226 2025.04.06 33 CASCADVIN S.R.L., MD 
Str. Petre Ungureanu nr. 21,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 11/2008 

 
 

 



1
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 V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

O 
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(51) LOC (9) Cl. 01-01  

(21) f 2015 0030 
(22) 2015.04.07 
(28) 9 

(57)  Culori revendicate:  
modelul 1 - cremă;  
modelul 2 - cremă;  

modelul 3 - cremă;  
modelul 4 - cremă;  
modelul 5 - cremă;  

modelul 6 - cremă;  

modelul 7 - cremă;  
modelul 8 - cremă;  
modelul 9 - cremă 

(71)(72)  GHERJAVSCHI Lucia, MD 
Bd. Dacia nr. 29, ap. 92, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Semifabricate pentru col ţunaşi şi pelmeni  

 
(55) 
 

1 

 
 

 
2  3 

 
 



      DESIGN    MD - BOPI 10/2015 
 

 113 

(21)   f 2015 0030 
 

 

 

 

4  5 

 

 
 

6  7 
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(21)   f 2015 0030 
 

8 

 

 
9 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 01-01  

(21) f 2015 0080 
(22) 2015.08.18 

(28) 2 

(71) RYBALKA Sergii, UA 
Vul. Jileanskaia, bud. 118, kv. 186, Kiev, 
01032, Ucraina 

(72) RYBALKA Sergii, UA 
(74) ŞTIRBU Natalia 
(54) Produse de brut ărie  
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(55) 
 

(21) f 2015 0080 
 

 
1.1  1.2 

 

 

 

 
1.3  2.1 

 

 

 

 
2.2  2.3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08  

(21) f 2015 0064 

(22) 2015.06.15 
(28) 6 
(57)    Culori revendicate:  

modelul 1 - bej, roşu, negru;  
modelul 2 - bej, roşu, negru;  
modelul 3 - albastru, bej, negru;  

modelul 4 - bej, albastru-deschis, negru;  
modelul 5 - bej, negru, verde;  

modelul 6 - alb, verde, negru 
(71) LAFARGE, FR 

FR 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, 
Franţa 

(72) STOICOV Sergiu, MD    

DAVÎDIC Oleg, MD    
SANDU Ina, MD 

(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Pachete pentru ciment  
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(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2  1.3  1.4  1.5 
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1.6  1.7 

(21)   f 2015 0064 

 
 

 
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  2.3  2.4  2.5 

 

 
 

2.6  2.7 
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(21)   f 2015 0064 

 

 
3.1 

 
  

 

 

 
3.2  3.3  3.4  3.5 
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3.6  3.7 

(21)   f 2015 0064 

 

 
4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2  4.3  4.4  4.5 

 
 



     MD - BOPI 10/2015                                                                                         DESIGN 
 

 120 

4.6  4.7 

(21)   f 2015 0064 

 

 
5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2  5.3  5.4  5.5 

 

 

5.6  5.7 
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(21)   f 2015 0064 

 

 
6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2  6.3  6.4  6.5 

 

 

6.6  6.7 
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(51) LOC (9) Cl. 11-02  

(21) f 2015 0007 
(22) 2015.02.13 
(28) 5 

(71)(72)  ODOBESCU Serghei, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 71, bloc 1,  

 MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 IMBIROVSKI Vladimir, MD 

Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, MD-2001, 

Chişinău, Republica Moldova 
(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Ghivece cu suporturi pentru flori  

 
 
(55) 

 

 
1.1 

 
 

 
1.2 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

1.3 

 

 

1.4 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

 

 

1.5  1.6 

 
 
 

 

 
1.7  1.8 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

 

 
1.9  2.1 

 
 
 

 
2.2 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

 

 
2.3  3.1 

 
 
 

 

 

3.2  3.3 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

3.4 

 
 
 

 
4.1 
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(21)   f 2015 0007 
 
 

4.2 

 
 

 

 
4.3 
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(21)   f 2015 0007 

 

 
4.4 

 

 
5.1 

 

 
5.2 

 

 
5.3 
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(21)   f 2015 0007 

 
 

5.4 

 
 

 
5.5 

 
 

 

 

5.6  5.7 
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(21)   f 2015 0007 

 

5.8 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2015 0074 
(22) 2015.07.27 
(31) 2015/04596 

(32) 2015.06.17 
(33) TR 
(28) 1 

(57)  Culori revendicate: alb, negru, albastru, 
galben, cafeniu-roşcat, verde, roşu, roz, 
turcuaz 

(71) HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM ŞIRKETI, 

TR 
Mahir Iz Caddesi No: 25, Altunizade, 
Üsküdar, Istanbul, Turcia 

(72) ÖZDEMIR Coşku, TR    
 NIQUE, Neda, TR 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Logo  

           Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
(55) 

 

 
1 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2015 0075 
(22) 2015.07.27 
(31) 2015/04593 

(32) 2015.06.17 
(33) TR 
(28) 8 

(57)  Culori revendicate:  

modelul 1 - alb, negru, verde, cafeniu-roşcat,  

roz;  
modelul 2 - alb, negru, cafeniu-roşcat, 
albastru, roşu;  

modelul 3 - alb, negru, verde, roşu, roz, 
galben, cafeniu de diferite nuanţe;  
modelul 4 - alb, negru, albastru, verde, 

galben, cafeniu de diferite nuanţe;  
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modelul 5 - alb, negru, verde, cafeniu-roşcat,  
roz;  

modelul 6 - alb, negru, cafeniu-roşcat, 
albastru, roşu;  
modelul 7 - alb, negru, verde, roşu, roz, 

galben, cafeniu de diferite nuanţe;  
modelul 8 - alb, negru, albastru, verde, 
galben, cafeniu de diferite nuanţe 

(71) HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM ŞIRKETI, 
TR 

Mahir Iz Caddesi No: 25, Altunizade, 
Üsküdar, Istanbul, Turcia 

(72) ÖZDEMIR Coşku, TR    

 NIQUE, Neda, TR 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Simboluri grafice  

 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
(55) 

 
 

 
1.1  1.2 

 

 
1.3 
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(21)   f 2015 0075 
 

 

 

 
2.1  2.2 

 

 
2.3 

 

 

 

 
3.1  3.2 
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(21)   f 2015 0075 
 

 
 

3.3  4.1 

 

 
 

 
4.2 
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(21)   f 2015 0075 
 

 

4.3 

 

 
 

 

 
5  6 
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(21)   f 2015 0075 

 
 

7 

 
 
 

 
8 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei ST.3 

OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1646 2015.09.17 2020.02.10 f 2015 0006 2015.02.10 11-02 1 CAMERA DE COMERŢ ŞI 
INDUSTRIE, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 
nr. 151, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

3/2015 

2 1647 2015.09.17 2020.03.16 f 2015 0014 2015.03.16 11-02 26 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2015 

3 1648 2015.09.08 2020.03.03 f 2015 0010 2015.03.03 20-02 1 BURLACU Ştefan, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4, 
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2015 

4 1649 2015.09.18 2019.10.15 f 2014 0066 2014.10.15 25-02 4 AFANASIEV Iulian, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 19, 
ap. 39, MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2015 

 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 201 5 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1629 09-01 f 2014 0026 2014.04.04 2 SUVOROV-VIN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

6/2015 

2 1631 19-08 f 2014 0060 2014.09.11 2 DRAGNEV Igor, MD 6/2015 

3 1632 09-03 f 2014 0056 2014.09.09 1 HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ 
DE PRODUCŢIE, MD 

7/2015 

4 1633 09-03 f 2014 0057 2014.09.09 1 HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ 
DE PRODUCŢIE, MD 

7/2015 

5 1634 23-03 f 2014 0071 2014.11.12 1 ORLENCO Andrei, MD 7/2015 

6 1635 32-00 f 2014 0067 2014.10.20 1 TODICAMP S.R.L., MD 7/2015 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  
industriale 
reînnoite  

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 268 2020.09.27 f 2000 0084 2000.09.27 11-05 2 "PROCOMERŢ-C.A.G." S.R.L., MD 
str. Alexandru cel Bun, 85, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

1/2001 
9/2001 

2 291 2020.08.04 f 2000 0060 2000.08.04 09-01, 
05 

1 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 
12/2001 

3 336 2020.12.25 f 2001 0009 2000.12.25 11-05 1 "PROCOMERŢ-C.A.G." S.R.L., MD 
str. Alexandru cel Bun, 85, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

9/2001 
5/2002 

4 820 2020.04.08 f 2005 0054 2005.04.08 09-01 2 ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD 
Str. Columna, 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2005 
7/2006 

5 867 2020.07.19 f 2005 0092 2005.07.19 19-08 4 ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD 
Str. Columna, 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/2006 
12/2006 

6 1325 2020.09.10 f 2010 0084 2010.09.10 09-01 2 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 
6/2011 
9/2011 

 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/084528 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.10.07 14/2015 

2 DM/084564 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.10.07 14/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 DM/084565 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2019.10.07 14/2015 

4 DM/084634 2014.10.07 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 14 2019.10.07 14/2015 

5 DM/084710 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2019.10.22 16/2015 

6 DM/084711 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2019.10.22 16/2015 

7 DM/084728 2014.10.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2019.10.06 14/2015 

8 DM/084729 2014.10.06 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Vitrine / Display units / 
Présentoirs 

20-02 4 2019.10.06 14/2015 

9 DM/084732 2014.10.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2019.10.06 14/2015 

10 DM/084741 2014.10.24 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inele / Finger rings / 
Bagues 

11-01 2 2019.10.24 16/2015 

11 DM/084758 2014.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Vitrine / Display units / 
Présentoirs 

20-02 4 2019.10.20 16/2015 

12 DM/084774 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2019.10.24 16/2015 

13 DM/084775 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2019.10.24 16/2015 

14 DM/085101 2014.10.07 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

Brăţări; inele; cercei; 
coliere; pandantive / 
Bracelets; rings; earrings; 
necklaces; pendants / 
Bracelets; bagues; 
boucles d'oreille; colliers; 
pendentifs 

11-01 12 2019.10.07 14/2015 

15 DM/085569 2015.02.10 BOURJOIS, FR Flacoane pentru produse 
cosmetice / Bottles for 
cosmetics / Flacons pour 
cosmétiques 

09-01 2 2020.02.10 8/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 DM/085709 2015.02.26 
 

2015.01.28, 
002621763-
0001, EM;  

2015.01.28, 
29/515,905, 

US 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / Bouteilles 09-01 2 2020.02.26 10/2015 

17 DM/086029 2015.01.29 
 

2014.07.31, 
002513028, 

EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Automobile / Cars / 
Voitures 

12-08 2 2020.01.29 15/2015 

18 DM/086031 2015.01.29 
 

2014.07.31, 
002512889, 

EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Automobile / Cars / 
Voitures 

12-08 2 2020.01.29 15/2015 

 
 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a 

înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-01 DM/085569 2015.02.10 BOURJOIS, FR Flacoane pentru produse 
cosmetice / Bottles for 
cosmetics / Flacons pour 
cosmétiques 

2 2020.02.10 8/2015 

09-01 DM/085709 2015.02.26 
 

2015.01.28, 
002621763-0001, 
EM; 2015.01.28, 
29/515,905, US 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / Bouteilles 2 2020.02.26 10/2015 

10-02 DM/084528 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.10.07 14/2015 

10-02 DM/084564 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.10.07 14/2015 

10-02 DM/084565 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2019.10.07 14/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/084634 2014.10.07 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

14 2019.10.07 14/2015 

10-02 DM/084710 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2019.10.22 16/2015 

10-02 DM/084711 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2019.10.22 16/2015 

10-02 DM/084728 2014.10.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

6 2019.10.06 14/2015 

10-02 DM/084732 2014.10.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mînă / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

6 2019.10.06 14/2015 

10-02 DM/084774 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2019.10.24 16/2015 

10-02 DM/084775 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

5 2019.10.24 16/2015 

11-01 DM/084741 2014.10.24 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inele / Finger rings / 
Bagues 

2 2019.10.24 16/2015 

11-01 DM/085101 2014.10.07 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Brăţări; inele; cercei;. 
coliere; pandantive / 
Bracelets; rings; earrings; 
necklaces; pendants / 
Bracelets; bagues; 
boucles d'oreille; colliers; 
pendentifs 

12 2019.10.07 14/2015 

12-08 DM/086029 2015.01.29 
 

2014.07.31, 
002513028, EM 

FERRARI S.P.A., IT Automobile / Cars / 
Voitures 

2 2020.01.29 15/2015 

12-08 DM/086031 2015.01.29 
 

2014.07.31, 
002512889, EM 

FERRARI S.P.A., IT Automobile / Cars / 
Voitures 

2 2020.01.29 15/2015 

20-02 DM/084729 2014.10.06 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Vitrine / Display units / 
Présentoirs 

4 2019.10.06 14/2015 

20-02 DM/084758 2014.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Vitrine / Display units / 
Présentoirs 

4 2019.10.20 16/2015 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 
 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/052959 CARTIER CREATION STUDIO SA, CH 6 2020.08.25(3R) 4/2001 35/2015 

2 DM/066932 FERRARI S.P.A., IT 2 2020.08.22(2R) 7/2007 35/2015 

3 DM/066933 FERRARI S.P.A., IT 2 2020.08.22(2R) 7/2007 35/2015 

4 DM/066984 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

4 2020.09.09(2R) 7/2006 37/2015 

5 DM/067037 DAIMLER AG, DE 1 2020.09.07(2R) 1/2007 37/2015 

6 DM/067042 BRAUN GMBH, DE 1 2020.08.29(2R) 6/2006 36/2015 

7 DM/067044 DAIMLER AG, DE 1 2020.09.07(2R) 1/2007 37/2015 

8 DM/067051 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.02(2R) 2/2006 37/2015 

9 DM/067052 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.02(2R) 2/2006 37/2015 

10 DM/067055 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.09.02(2R) 2/2006 37/2015 

11 DM/067057 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.02(2R) 2/2006 37/2015 

12 DM/067203 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

7 2020.11.23(2R) 9/2006 35/2015 

13 DM/067286 FERRARI S.P.A., IT 1 2020.08.29(2R) 8/2006 36/2015 

14 DM/067287 FERRARI S.P.A., IT 1 2020.08.29(2R) 8/2006 36/2015 

15 DM/067300 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

21 2020.11.23(2R) 9/2006 35/2015 

16 DM/074356 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG, 
DE 

4 2020.09.13(1R) 3/2012 38/2015 

17 DM/074389 ZOMM, LLC, AT 2 2020.09.13(1R) 9/2011 38/2015 

18 DM/074412 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.03(1R) 4/2011 37/2015 

19 DM/074413 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

3 2020.09.03(1R) 4/2011 37/2015 

20 DM/074414 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

7 2020.09.03(1R) 4/2011 37/2015 

21 DM/074415 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

6 2020.09.06(1R) 4/2011 37/2015 

22 DM/074429 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

4 2020.09.08(1R) 6/2011 37/2015 

23 DM/074443 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

19 2020.08.25(1R) 6/2011 35/2015 

24 DM/074570 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG, 
DE 

11 2020.09.13(1R) 3/2012 38/2015 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

035056 -   6/2014 
11/2014 

 
 
 

(730)  
Fischertechnik GmbH, DE 
Weinhalde 14-18, 72178 
Waldachtal, Germania 

(730)  
fischertechnik GmbH, DE 
Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 
Waldachtal, Germania 

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

035530 - 9/2014 
 
 
 
 

(540)  (540)  

 
3 Marcă 016111 13498 12/2005 

  5/2006 
 
 
 

(730)  
Acvilin - Grup S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) 
ACVILIN - GRUP S.R.L., MD 
 
Str. Nicolae Dimo nr. 21/4,  
of. 201-211, Chişinău,  
Republica Moldova 

4 Marcă 017544 14476 9/2006 
2/2007 

 
 
 

(730)  
47 th Parallel S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
47TH PARALLEL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 132, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

5 Marcă 016315 13894 12/2005 
  8/2006 

 
 

(730) 
Str. Vissarion Belinski nr. 21,  
MD-2008, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Armenească nr. 63,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

6 Marcă 030742 23689 4/2012 
3/2013 

 
 

(730) 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, 
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) 
Str. Crinilor nr. 5,  
s. Porumbeni, r-nul Criuleni,  
MD-4829, Republica Moldova 

7 Marcă 031210 24175 7/2012 
8/2013 

 
 

(730)  
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Crinilor nr. 5,  
s. Porumbeni, r-nul Criuleni,  
MD-4829, Republica Moldova 

8 Marcă 017726 14539 9/2006 
2/2007 

 
 

(730)  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 8, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Decebal nr. 80, ap. 107,  
MD-2038, Chişinău, Republica 
Moldova 

9 Marcă 026187 20535 2/2010 
1/2011 

 
 

(730)  
Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2,  
ap. 4, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Mărci 004884 
 
 
 
 
 
 
 
 

004885 
 
 
 
 
 
 
 

004886 

R 5772 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 5773 
 
 
 
 
 
 
 

R 5774 

  5/1997 
  9/1998 
  7/2006 
  2/2007 
  4/2007 
  7/2010 
  1/2012 
  4/2012 

 
  5/1997 
  9/1998 
  2/2007 
  4/2007 
  7/2010 
  1/2012 
  4/2012 

 
  5/1997 
  9/1998 
  7/2002 
  8/2002 
  7/2010 
12/2011 

(730)  
VISMOS S.A., combinat de 
vinuri spumante şi de marcă, 
întreprindere mixtă, MD 
 

(730)  
VISMOS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
 

11 Marcă  018358 14947   1/2007 
  6/2007 

 
 

(730)  
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Crinilor nr. 5,  
s. Porumbeni, r-nul Criuleni,  
MD-4829, Republica Moldova 

12 Marcă  011585 R 9926   7/2003 
12/2003 
  9/2012 

 

(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 

13 Mărci 029460 
 
 

030152 

24320 
 
 

24321 

10/2011 
  9/2013 

 
  1/2012 
  9/2013 

(730)  
TOMAŞ G. S.R.L., MD 
 

(730)  
UNICA SPORT S.R.L., MD 
 

14 Mărci  028951 
 
 

030043 
 

030044 

22405 
 
 

22648 
 

22649 

  7/2011 
  4/2012 

 
12/2011 
10/2012 

 

(730)  
BONGRAIN S.A., FR 
 

(730)  
SAVENCIA SA, FR 
 

15 Marcă  004938 R 1978   1/1996 
  6/1996 
  6/2006 
  3/2009 
  4/2009 

(730) 
410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
1132 W. Blackhawk, Chicago 
Illinois 60642, Statele Unite ale 
Americii 
 

16 Marcă  031034 24626   6/2012 
12/2013 

 
 

(730)  
Alfa Wassermann Hungary 
Kft., HU 
Váci út 76., 1133 Budapest, 
Ungaria 

(730)  
ALFA WASSERMANN S.p.A., IT 
Via Enrico Fermi 1, Frazione 
Alanno Scalo, 65020 ALANNO 
(PE), Italia 

17 Marcă  003398 2R 3857   2/1996 
  8/1996 
  4/2005 
  1/2015 

(730)  
410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, Statele Unite 
ale Americii 

(730)  
1132 W. Blackhawk, Chicago, 
Illinois 60642, Statele Unite  
ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 Marcă  021026 17623 10/2008 
  3/2009 

 
 
 

(730)  
SPORER Pazarlama ve 
Mümessillik A. Ş., TR 
 
Mahmutbey, Merkez Mah. 
Taşocaği Cad. No. 24 34200 
Bağcilar Istanbul, Turcia 

(730)  
ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 
PAZARLAMA  ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
Merkez Mahallesi, Taşocaği 
Caddesi, No:24, K:3, 
Mahmutbey, Bağcilar, İstanbul, 
Turcia 

19 Mărci 017446 
 
 

017448 
 
 

017447 

14318 
 
 

14343 
 
 

19893 

  7/2006 
12/2006 

 
 
 
 

  7/2006 
  7/2010 

(730)  
Bilim Pharmaceuticals, TR 
 
Ayazaga Koyu Yolu No. 6, 
34398 Maslak/Istanbul, Turcia 
 

(730)  
BILIM Ilaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., TR 
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu 
Cad. No: 184 34440 
Beyoğlu/Istanbul, Turcia 
 

20 Marcă  002781 2R 1965   9/1995 
  6/2005 
  8/2014 

(730)  
20047 Brugherio (Milano), 
Italia 

(730)  
Via Giuseppe Missori 8, 20900 
Monza (MB), Italia 

21 Mărci  004664 
 
 

004663 
 
 
 

004665 

R 4454  
 
 

R 4458  
 
 
 

R 4460 

  3/1997 
12/2005 

 
  9/1996 
  3/1997 
12/2005 

   
  3/1997 
12/2005 

(730)  
Via Malpasso 723/725, 47048  
S. Giovanni in Marignano, 
Rimini, Italia 
 

(730)  
Via Malpasso 723/725, 47842  
S. Giovanni in Marignano,  
Rimini, Italia 
 

22 Mărci 001822 
 
 
 
 
 

015380 

2R 1981  
 
 
 
 
 

R 12943 

  4/1995 
  9/1995 
  3/2005 
  8/2013 
  5/2014 

 
  7/2005 
12/2005 
  4/2014 

(730)  
ZOETIS WHC 2 LLC, US 
 
 

(730)  
ZOETIS SERVICES LLC, US 
 
 

23 Marcă  024614 20504   2/2009 
12/2010 

 
 

(730)  
1030 Industry Drive, Suite 32C 
Tukwila, Washington 98188, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
825 Van Ness Ave Ste 603,  
San Francisco, CA 94109,  
Statele Unite ale Americii 

24 Marcă  018124 14803 12/2006 
  5/2007 
  3/2012 

 

(730)  
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, Statele Unite ale 
Americii 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 032024 
2012.10.30 

 

24685 
 

  3/2013 
12/2013 

(730)   
ŞCHIOPU Tamara, MD 
Calea Ieşilor nr. 51, bloc 4, 
ap. 4, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 
ALBOT Natalia, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 10, 
ap. 29, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
ŞCHIOPU Tamara, MD 
Calea Ieşilor nr. 51, bloc 4, 
ap. 4, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

2504 
2015.09.03 

 

2 Marcă 029506 
2011.07.15 

 

24249 
 

10/2011 
  9/2013 

(730)   
AMT S.R.L., MD 
 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 19/1, ap. 141,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
A.T. INTERMEDIA S.R.L., 
MD 
Str. I. Vieru nr. 2/1, ap. 39, 
MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova  

2505 
2015.09.03 

 

3 Marcă 004420 
1995.03.21 

 

R 3972 
 

  5/1996 
10/1996 
  7/2005 

(730)   
FYFFES GROUP  
LIMITED, GB 
Houndmills Road, 
Houndmills Industrial  
Estate, Basingstoke, 
Hampshire RG21 6XL, 
Regatul Unit 

(730)   
Fyffes International, IE 
 
29 North Anne Street, 
Dublin 7, Irlanda 
 
  

2506 
2015.09.03 

 

4 Mărci 025493 
2009.06.11 

 
025494 

2009.06.11 
 

025496 
2009.06.11 

 
025492 

2009.06.11 
 
 

025495 
2009.06.11 

 
 

025491 
2009.06.11 

 
 

034601 
2014.01.28 

20096 
 
 

20097 
 
 

20309 
 
 

20384 
 
 
 

20513 
 
 
 

21473 
 
 
 

26192 
 

8/2009 
  6/2010 
  9/2010 

 
 
 
 
 
 

  8/2009 
  6/2010 
11/2010 

 
  8/2009 
  6/2010 
12/2010 

 
  8/2009 
  6/2010 
  7/2011 

 
  3/2014 
12/2014 

(730)   
ZAO "Izdatelskiy dom 
"Burda", RU 
Ul. Polkovaya, d. 3, str. 4, 
Moscow 127018, 
Federaţia Rusă 

(730)   
Burda Verlag Osteuropa 
GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 
77652 Offenburg, Germa-
nia  

2507 
2015.09.04 
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5 Mărci 022929 
2008.02.22 

 
022185 

2007.10.30 
 

022186 
2007.10.30 

 
022187 

2007.10.30 
 

022188 
2007.10.30 

20801 
 

 
21016 

 
 

21017 
 
 

21018 
 
 

21019 
 

11/2008 
  3/2011 

 
  1/2009 
  4/2011 

(730)   
Zaklady Mięsne "MARKO-
WALICHNOWY"  
Sp. z o.o., PL 
 
Prusak 23, 98-420  
Sokolniki, Polonia 
 

(730)   
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo- 
Usługowe "MARK’S"  
Sp. z o.o., PL 
Prusak 23, 98-420 
Sokolniki, Polonia 
  

2508 
2015.09.04 

 

6 Marcă 018362 
2005.12.23 

 

14882 
 

  1/2007 
  6/2007 

(730)   
SOMERSBI S.R.L., agenţie 
de poligrafie şi publicitate, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 67, 
of. 301, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
SOMERSBI 1997 AN 
S.R.L., MD 
 
Str. N. Gheorghiu nr. 30,  
ap. 113, MD-2025, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

2509 
2015.09.07 

 

7 Marcă 000225 
1993.09.20 

 

2R 1722 
 

  2/1995 
  7/1995 
  2/2004 
12/2007 
  2/2008 
  1/2014 

(730)   
Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC, 
US 
5200 Blazer Parkway, 
Dublin, Ohio 43017, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Solenis Technologies 
Cayman, L.P., CH 
 
Rheinweg 11, 8200, 
Schaffhausen, Elveţia 
  

2510 
2015.09.08 

 

8 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036456 
2015.01.23 

 

-   2/2015 
 

(730)   
ELIT-TEHNICA S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-5140, Tîrnova, 
Donduşeni, Republica 
Moldova 

(730)   
Hardi International A/S, 
DK 
Helgeshøj  Alle 38,  
DK-2630 Taastrup, 
Danemarca  

2512 
2015.09.11 

 

9 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036439 
2015.01.20 

 

-   2/2015 
 

(730)   
PRO MODEL S.R.L., MD 
Str. acad. Sergiu 
Rădăuţanu nr. 9, ap. 21, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Katie Alice Limited, GB 
44 Ryhall Road Stamford, 
Lincolnshire PE9 1UF, 
Regatul Unit 
  

2513 
2015.09.14 

 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036438 
2015.01.20 

 

-   2/2015 
 

(730)   
PRO MODEL S.R.L., MD 
Str. acad. Sergiu 
Rădăuţanu  nr. 9, ap. 21, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Creative Tops Limited, GB 
Henson Way, Telford  
Way Industrial Estate, 
NN16 8PX, Kettering, 
Northants, Regatul Unit  

2514 
2015.09.15 

 

11 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036800 
2015.03.30 

 

-   5/2015 
 

(730)   
MAGIC STEP S.R.L., MD 
Bd. Traian nr. 5, ap. 97,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
Crocs, Inc., US 
7477 East Dry Creek 
Parkway, Niwot CO 
80503, Statele Unite  
ale Americii  

2515 
2015.09.15 

 

12 Mărci 002820 
1994.09.08 

 
 

021019 
2007.04.04 

 
021997 

2007.09.26 

2R 2117 
 
 
 

16821 
 
 

17815 
 

  9/1995 
  3/2005 
  9/2014 

 
  3/2008 
  8/2008 

 
  9/2008 
  3/2009 

(730)   
The Procter & Gamble 
Company, US 
One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Fater S.p.A., IT 
 
Via Alessandro Volta, 10, 
65129 Pescara, Italia  

2516 
2015.09.15 
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13 Marcă  024908 
2009.01.27 

 

19696 
 

  6/2009 
  5/2010 

(730)   
AFFINIA INTERNATIONAL  
INC., US 
 
 
1 Wix Way, Gastonia,  
North Carolina 28054,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
BPI Holdings International, 
Inc.,  
a Delaware Corporation, 
US 
4400 Prime Parkway, 
McHenry, Illinois 60050, 
Statele Unite ale Americii 

2517 
2015.09.15 

 

14 Cerere de 
înregistra-
re a mărcii 

036522 
2015.02.05 

 

-   4/2015 
 

(730)   
FIRESTARTER-PLUS 
S.R.L., societate 
comercială, MD 
Str. Lenin nr. 204/A, ap. 1, 
MD-3801, Comrat, UTA 
Găgăuzia, Republica  
Moldova 

(730)   
Molvino Fine Wine and 
Spirits Company Ltd, GB 
 
Shaweld House, Benson 
Street, LEEDS, United 
Kingdom, LS7 1BL, 
Regatul Unit  

2518 
2015.09.15 

 

15 Marcă  010730 
2001.11.15 

 

R 9990   8/2003 
  1/2004 
  9/2011 

(730)   
ALFA AGIL S.R.L., firmă 
de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
ALFA IMPEX S.R.L., MD 
 
 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova  

2519 
2015.09.15 

 

16 Mărci  011122 
2002.03.15 

 
 

027175 
2010.05.18 

R 9468 
 
 

 
21309 

  1/2003 
  6/2003 
11/2011 

 
  8/2010 
  6/2011 

(730)   
DK-INTERTRADE S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Corolenco nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, 
Republica Moldova 

(730)   
Limited Liability Company 
"TM-Servis", RU 
 
8, 2-nd Brestskaya str., 
RU-125047 Moscow, 
Federaţia Rusă 

2521 
2015.09.22 

 

17 Marcă  029460 
2011.07.05 

 

24320 
 

10/2011 
  9/2013 

(730)   
UNICA SPORT S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 72/5,  
ap. 21, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
TOMAŞ Galina, MD 
Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, 
ap. 21, MD-2038, 
Chişinău, Republica  
Moldova  

2522 
2015.09.22 

 

18 Marcă  030152 
11.11.2011 

 

24321 
 

  1/2012 
  9/2013 

(730)   
UNICA SPORT S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 72/5,  
ap. 21, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
TOMAŞ Galina, MD 
Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, 
ap. 21, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova  

2523 
2015.09.22 

 

19 Marcă  001766 
1994.05.24 

 

2R 729 12/1994 
  3/2005 
  8/2014 
  9/2014 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 
51373 Leverkusen,  
Germania 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania  

2525 
2015.09.25 

 

20 Marcă  001773 
1994.05.24 

 

2R 734 12/1994 
  3/2005 
  7/2014 
  8/2014 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 
51373 Leverkusen,  
Germania 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania  

2526 
2015.09.25 

 

21 Marcă 024891 
2009.01.22 

 

19413 
 

  5/2009 
  2/2010 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft,  
DE 
51368, Leverkusen,  
Germania 
 
 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania  

2527 
2015.09.25 

 

22 Marcă 023686 
2008.0613. 

 

18865 
 

12/2008            
12/2009 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
51368, Leverkusen,  
Germania 
 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

2528 
2015.09.25 
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23 Marcă 023687 
2008.06.13 

 

18866 
 

12/2008 
12/2009 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
51368, Leverkusen,  
Germania 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

2529 
2015.09.25 

 

24 Marcă 023705 
2008.06.17 

 

18468 
 

12/2008 
  9/2009 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
51368, Leverkusen,  
Germania 
 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

2530 
2015.09.25 

 

25 Marcă 023706 
2008.06.17 

 

18469 
 

12/2008 
  9/2009 

(730)   
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
51368, Leverkusen,  
Germania 
 

(730)   
Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania  

2531 
2015.09.25 

 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune par ţială 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre certificatul 
de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, date 
despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă Date despre  
certificatul  
de înregistrare: 
(111) 21478 
(210) 027770 
(220) 14.09.2010 
BOPI 11/2010  
            8/2011 
 
Date despre  
certificatul  
rezultat în urma 
cesiunii parţiale: 
(111) 21478 A 
(210) 027770 
(220) 14.09.2010 
 

 

(730)    
BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
CIBIZOV Denis, MD 
Str. Trandafirilor  
nr. 31, bloc 2, ap. 4, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(511) 
29 – peşte; fructe şi 
legume conservate, 
congelate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulce-
ţuri, compoturi, ouă, 
lapte şi  produse lac-
tate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 
30 - cafea, ceai, ca-
cao, zahăr, orez, tapi-
ocă, sago, înlocuitori 
de cafea; făină şi pre-
parate făcute din ce-
reale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetă-
rie, îngheţată, miere, 
sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, 
muştar, oţet, sosuri 
(condimente); miro-
denii; gheaţă. 

(511) 
29 - carne, 
păsări şi 
vânat;  
extracte  
din carne. 

2511 
2015.09.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Marcă  Date despre 
certificatul  
de înregistrare: 
(111) 20535 
(210) 026187 
(220) 20.11.2009 
BOPI  2/2010  
           1/2011 
Date despre 
certificatul  
rezultat în urma 
cesiunii parţiale: 
(111) 20535 A 
(210) 026187 
(220) 20.11.2009 
 

(730)    
CIBIZOV Denis, MD 
Str. Trandafirilor   
nr. 31, bloc 2, ap. 4, 
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)    
BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna  
nr. 162, MD-2004, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(511) 
30 - cafea, ceai, ca-
cao, zahăr, orez, tapi-
ocă, sago, înlocuitori 
de cafea; făină şi pre-
parate făcute din ce-
reale, pâine, produse 
de patiserie, îngheţa-
tă, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf 
de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condi-
mente); mirodenii; 
gheaţă.  

 

(511) 
30 - 
produse  
de cofetărie.

2520 
2015.09.22 

 

 
 
 

Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă,  

numărul şi data înregistrării contractului 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
internaţională 

IR 1159863 GREEN COLA LTD, CY   
 
 
Strati Myrivili 5,   
Strovolos  CY-2046 
Nicosia,  Cipru 
 

GREEN BOTTLING 
INTERNATIONAL LTD, 
CY 
Strati Myrivili 5,   
Strovolos  CY-2046 
Nicosia,  Cipru 
 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
02.03.2015 până la 
01.03.2045, cu condiţia 
prelungirii termenului de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2524 
2015.09.25 

 

 
 
 

Contracte de licen ţă modificate 
 

În baza cererii nr. 4369 din 25.08.2015 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă nr. 2396 înregistrat 
la 26.09.2014 referitor la mărcile nr. IR 864683, IR 865971, IR 871597, IR 1121801, încheiat între licenţiarul Sunecho 
Limited, CY şi licenţiatul LLC Mareven Food Central, RU,se acceptă modificările în redacţia Acordului Adiţional nr. 1 
din 14.07.2015. 

* * * 
În baza cererii nr. 1565 din 10.03.2015 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă nr. 2226 înregistrat 

la 27.01.2014 referitor la marca nr. R 12155A, încheiat între licenţiarul BORSUCOVSCAIA Ecaterina, MD şi licenţiatul 
"AUTONEON" S.R.L., MD, se acceptă modificarea datelor după cum urmează: 

- alin. 2 din preambul se expune în redacţie nouă: „iRobot S.R.L., MD, Bd. Grigore Vieru, nr. 16, ap. 22,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova”. 
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Lista contractelor de franchising 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului, date despre 

franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform contractului de franchising 

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data  
înregistrării  
contractului 

Numele şi adresa 
franchiserului 

Numele şi adresa  
părţii denumite   

franchisee 

Informaţii 
privind OPI conform contractului  

de franchising 

1 2 3 4 5 

1 40 
2015.09.09 

"TRABO-PLUS" S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

AZAMET-PLUS S.R.L., MD 
Str. Bugeacului nr. 23,  
MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, 
Republica Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă 
neexclusivă)  a mărcii  
        nr. (116) R 12941   

      (210) 015378    
      (220) 2004.08.25          
      BOPI 7/2005 
              12/2005 
              10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al contractului –  de la 
01.08.2015 până la 16.03.2021; 
3. Teritoriul de acţiune – interiorul localului 
situat în or. Comrat, str. B. Galaţan nr. 34,  
MD-3800, Republica Moldova. 

2 41 
2015.09.09 

"TRABO-PLUS" S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

AZAMET-PLUS S.R.L., MD 
Str. Bugeacului nr. 23,  
MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, 
Republica Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă 
neexclusivă) a mărcii  
         nr. (116) R 12941  

      (210)  015378  
      (220) 2004.08.25  
      BOPI 7/2005 
              12/2005 
              10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al contractului – de 
la 01.08.2015 până la 16.04.2024; 
3. Teritoriul de acţiune – interiorul localului 
situat în or. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov 
nr. 35, MD-6104, Republica Moldova. 

3 42 
2015.09.09 

"TRABO-PLUS" S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

AZAMET-PLUS S.R.L., MD 
Str. Bugeacului nr. 23,  
MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, 
Republica Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă 
neexclusivă) a mărcii  
        nr. (116) R 12941 

      (210) 015378 
      (220) 2004.08.25  
      BOPI 7/2005 
              12/2005 
              10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al contractului – de 
la 01.08.2015 până la 16.03.2021; 
3. Teritoriul de acţiune – interiorul localului 
situat în or. Cahul, str. Prospectul Republicii 
nr. 20/15, MD-3907, Republica Moldova. 
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1 2 3 4 5 

4 43 
2015.09.09 

"TRABO-PLUS" S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

ELENVAS S.R.L., MD 
Str. I. Creangă nr. 25,  
ap. 86, MD-3603,  
or. Ungheni, Republica 
Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă 
neexclusivă) a mărcii  
         nr. (116) R 12941 

      (210)  015378 
      (220) 2004.08.25  
      BOPI 7/2005 
              12/2005 
              10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al contractului: de 
la 06.08.2015 până la 06.08.2018; 
3. Teritoriul de acţiune – interiorul localului 
situat în or. Ungheni, str. Naţională nr. 17, 
MD-3606, Republica Moldova. 

 

 
 
 

Lista contractelor de gaj 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul titlului de protecţie, date despre debitorul gajist, date despre creditorul gajist,  

numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului  

de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Numele şi adresa  
debitorului gajist 

Numele  şi  adresa 
creditorului gajist 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 007489 
1998.01.26 

 

R 6824 12/1998 
12/1999 
12/2003 
  4/2005 
12/2005 
  6/2007 
  5/2008 
11/2008 
  6/2009 
  1/2011 
12/2013 
  8/2014 

VINĂRIA BOSTAVAN 
S.R.L., întreprindere  
mixtă, MD 
MD-5352, Etulia,  
Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 
 

Banca Comercială  
"Moldova-Agroindbank" S.A.,  
str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 
  

25 
2015.09.16 

 

2 Mărci  013178 
2003.06.25 

 
 

013179 
2003.06.25 

 

R 11001 
 
 
 

R 11002 
 

  2/2004 
  9/2004 
12/2005 
  5/2007 
  8/2007 
11/2008 
  1/2009 
  6/2009 
  1/2011 
  5/2012 
10/2013 
12/2013 
  8/2014 

VINĂRIA PURCARI 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
MD-4229, Purcari,  
Ştefan-Vodă,  
Republica Moldova 
 

B.C.  "Moldova-Agroindbank" 
S.A.,   
Str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

26 
2015.09.16 
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Radieri din Registrul na ţional al contractelor de gaj 

 
Prin decizia AGEPI nr. 2718 din 16.09.2015 se radiază informaţia privind contractul de gaj nr. 

C05041 din 08.02.2005, înregistrat la AGEPI cu nr. 10 din 03.03.2005, în redacţia Acordurilor adiţionale 
nr. C05403-I din 19.10.2005 (decizie nr. 22 din 23.11.2005), nr. C077072-L din 05.03.2007 (decizie nr. 27 
din 24.04.2007), nr. C07100-L din 21.03.2007 (decizie nr. 29 din 24.04.2007), nr. C07195-L din 
16.05.2007 (decizie nr. 31 din 11.07.2007), nr. C08114-D din 15.04.2008 (decizie nr. 35 din 14.10.2008), 
nr. C08246-D din 24.07.2008 (decizie nr. 38 din 15.10.2008), nr. C08321-D din 30.09.2008 (decizie nr. 39 
din 04.12.2008), C08366-D din 31.10.2008 (decizie nr. 42 din 08.05.2009), nr. C10343-A din 19.112010 
(decizie nr. 43 din 16.12.2010), C11326-O din 19.10.2011 (decizie nr. 47 din 02.04.2012), nr. C13119-F 
din 29.03.2013 (decizie nr. 61 din 26.11.2013), nr. C14288-A din 21.07.2014 (decizie nr. 68 din 
25.07.2014), referitor la marca nr. R 6824, încheiat între debitorul gajist Î.M. VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
MD şi creditorul gajist B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., în temeiul avizului privind rezilierea contractului 
din 29.07.2015. 
 

*** 
 

Prin decizia AGEPI nr. 2719 din 16.09.2015 se radiază informaţia privind contractul de gaj nr. 
C04384-B din 14.12.2004, înregistrat la AGEPI cu nr. 09 din 07.02.2005, în redacţia Acordurilor adiţionale  
nr. C05403-H din 19.10.2005 (decizie nr. 23 din 23.11.2005), nr. C077072-K din 05.03.2007 (decizie  
nr. 28 din 24.04.2007), nr. C07100-K din 21.03.2007 (decizie nr. 30 din 24.04.2007), nr. C07195-K din 
16.05.2007 (decizie nr. 32 din 11.07.2007), nr. C08114-E din 15.04.2008 (decizie nr. 36 din 14.10.2008), 
nr. C08246-E din 24.07.2008 (decizie nr. 37 din 15.10.2008), nr. C08321-E din 30.09.2008 (decizie nr. 40 
din 04.12.2008), C08366-E din 31.10.2008 (decizie nr. 41 din 08.05.2009), nr. C10343-B din 19.11.2010 
(decizie nr. 44 din 06.12.2010), C11326-P din 19.10.2011(decizie nr. 46 din 02.04.2012), nr. C13120-D 
din 29.03.2013 (decizie nr. 62 din 26.11.2013), nr. C14289-A din 21.07.2014 (decizie nr. 69 din 
25.07.2014), referitor la mărcile nr. R 11001, R 11002, încheiat între debitorul gajist Î.M. VINĂRIA  
PURCARI S.R.L., MD şi creditorul gajist B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., în temeiul avizului privind rezi-
lierea contractului din 29.07.2015. 
 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de inven ţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3  
OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)  Nr. BOPI Art.   

1 MD a 2013 0085 2013.07.04 - art. 10 

2 MD a 2014 0096 2014.09.15 - art. 8 

3 MD a 2014 0018 2014.03.03 - art. 10 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CRESTIANOV Boris, MD;  
REJEP Oleg, MD;  
GURSCHI Nicolae, MD 

1827 a 2001 0047 2001.03.02 2015.03.02 

2 ÎNTREPRINDEREA DE STAT,  
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2756 a 2004 0039 2004.02.16 2015.02.16 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4038 a 2010 0035 2010.03.03 2015.03.03 

4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4056 a 2010 0036 2010.03.04 2015.03.04 

5 PRIDA Ivan, MD 4064 a 2010 0023 2010.02.17 2015.02.17 

6 PRIDA Ivan, MD 4240 a 2012 0032 2012.03.26 2015.03.26 

7 PRIDA Ivan, MD 4246 a 2012 0026 2012.03.12 2015.03.12 

8 PRIDA Ivan, MD 4250 a 2012 0025 2012.03.02 2015.03.02 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

1 VOTUM S.A., MD 2367 a 2003 0103 2003.04.09 2014.04.09 

2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3845 a 2008 0063 2008.03.05 2014.03.05 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3846 a 2008 0064 2008.03.05 2014.03.05 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3945 a 2009 0041 2009.04.07 2014.04.07 

5 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3967 a 2009 0066 2009.04.02 2014.04.02 

6 ŞCHILIOV Vladimir, MD 4071 a 2010 0054 2010.04.21 2014.04.21 

7 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA;  
MELIHOV Igori Vitalievici, RU 

4099 a 2010 0055 2010.04.21 2014.04.21 
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1 2 3 4 5 6 

8 ŞOVA Sergiu, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

4123 a 2011 0028 2011.03.24 2014.03.24 

9 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
PUŞNEAC Iurie, MD;  
ADAMCIUC Arcadi, MD;  
SAULEAC Andrei, MD 

4141 a 2011 0038 2011.04.27 2014.04.27 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;  
BARANOV Simion, MD;  
CINIC Boris, MD;  
GORCEAC Leonid, MD 

4182 a 2011 0035 2011.04.15 2014.04.15 

 
 
 

MK4A Lista brevetelor de inven ţie a căror  
durat ă de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. (73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data expirării 
duratei de  
valabilitate 

1 LABORATOIRES UPSA, S.A., FR 554 95-0112 1994.12.30 2014.12.30 

 
 
 

 

 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată   
cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul  

din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 MD s 2014 0145 2014.11.27 - art. 12(2) 1 
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ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 

al căror termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii  

brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

 
Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 
brevetului 

(18) Data  
încetării  

termenului  
de valabilitate 

prelungit 

1 184 s 2010 0022 2010.02.02 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2016.02.02 2020.02.02 

 
 
 

FC9E  Lista cererilor de brevet pentru soi de plant ă respinse / 
List of rejected plant variety patent applications / 

Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul cererii, data depozitului, numele sau  
denumirea solicitantului, numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei şi taxonul botanic,  

denumirea soiului, data respingerii cererii, articolul din Legea nr. 39-XVI/2008 
în temeiul căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  
 

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Temeiul respingerii 

No. Application number / 
Application date 
 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Grounds for re-
fusal 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида  
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Основание для 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 v 2008 0002 /  
   2008.02.27 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG522 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

2 v 2008 0003 /  
   2008.02.27 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG232 art. 47(2) 
din Legea 

nr. 39-XVI/2008 
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1 2 3 4 5 6 

3 v 2008 0017 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG337 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

4 v 2008 0016 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG338 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

5 v 2008 0015 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG 423 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

6 v 2008 0014 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG424 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

7 v 2008 0013 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG425 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

8 v 2008 0009 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG517 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39/2008 

9 v 2008 0012 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG514 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 
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1 2 3 4 5 6 

10 v 2008 0011 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG 515 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

11 v 2008 0010 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG516 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

12 v 2008 0008 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KG521 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

13 v 2008 0022 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG332 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

14 v 2008 0021 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG333 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

15 v 2008 0020 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG334 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

16 v 2008 0019 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG335 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

17 v 2008 0018 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG336 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 
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18 v 2008 0024 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG224 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

19 v 2008 0023 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG331 art. 47(2)  
din Legea  

nr. 39-XVI/2008 

20 v 2008 0025 /  
   2008.03.17 

a. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 
 
b. CARAIVANOV 
Gheorghii, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG223 art. 47(2) 
din Legea 

nr. 39-XVI/2008 

 
 
 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin n eachi-
tarea taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform 
art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care term enul de 

restabilire 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. bre-
vet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data de-
pozit 

(45) Data 
publicării 
Hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

1 v 2000 0003 2000.11.28 2003.08.31 2013.08.31 

2 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

2 v 2000 0004 2000.11.28 2003.08.31 2013.08.31 

3 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 

22 v 2001 0018 2001.02.16 2008.04.30 2014.04.30 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

38 v 2004 0005 2004.03.01 2009.03.31 2014.03.31 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

39 v 2004 0004 2004.03.01 2009.03.31 2014.03.31 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 032956 2013.04.09 2015.09.30 Art. 46 8/2013 

2 033231 2013.06.06 2015.09.04 Art. 46 8/2013 

3 033805 2013.10.01 2015.09.30 Art. 7 (1) h, 7 (3) 1/2014 

4 034000 2013.11.13 2015.09.30 Art. 46 2/2014 

5 034172 2013.12.04 2015.09.30 Art. 46 3/2014 

6 034175 2013.12.04 2015.09.30 Art. 46 3/2014 

7 034938 2014.04.14 2015.09.30 Art. 46 5/2014 

8 034947 2014.04.14 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

9 034955 2014.04.15 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

10 035070 2014.05.08 2015.09.30 Art. 46 6/2014 

11 035086 2014.05.08 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

12 035204 2014.05.28 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

13 035206 2014.05.29 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

14 035248 2014.06.06 2015.09.30 Art. 46 7/2014 

15 036807 2015.04.01 2015.09.24 Art. 44(1) 5/2015 

16 037043 2015.05.18 2015.09.11 Art. 44(1) 6/2015 

17 037142 2015.06.05 2015.09.30 Art. 37 (8) 8/2015 
 

 
 

 

 
Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 034934 2014.04.11 EES EASY ENGLISH 
SOLUTIONS 

IKA-EXPERT S.R.L., MD 2015.09.16 6/2014 

2 034941 2014.04.15 LORD/LORD ROMANEŞTI S.A., MD 2015.09.16 7/2014 

3 035529 2014.07.25  GOGU Marin, MD 2015.09.18 9/2014 

4 035769 2014.09.16 STAR TAXI SEVITEL-CENTRU S.R.L., 
MD 

2015.09.04 12/2014 

5 035804 2014.09.19 LUX CAFE TDB-SERVICE S.R.L., MD 2015.09.30 10/2014 

6 035816 2014.09.22 DR.SANTE TAROL-DD S.R.L., MD 2015.09.30 10/2014 

7 035829 2014.09.23  EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2015.09.30 10/2014 

8 035871 2014.09.30 FRUTETO MORAR Victoria, MD 2015.09.04 1/2015 

9 035872 2014.09.30 FRUTTETO MORAR Victoria, MD 2015.09.04 1/2015 

10 035991 2014.10.23 PREFAB ŢURCAN Anatolie, MD 2015.09.30 12/2014 

11 036004 2014.10.27 STARAIA MARKA RUSNAC Serghei, MD 2015.09.04 1/2015 

12 036015 2014.10.28 GRANDE GOLD SVANTEVIT GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2015.09.30 12/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 036060 2014.11.07  VERIORG S.R.L., MD 2015.09.30 12/2014 

14 036092 2014.11.11 LIMPOPO FEREX S.R.L., MD 2015.09.30 1/2015 

15 036179 2014.11.24 VERSALI MOLDAVSKII STANDART 
S.R.L., fabrică de vinuri şi 
divinuri, întreprindere cu 
capital străin, MD 

2015.09.04 1/2015 

16 036230 2014.12.10 FARMER BADIA Ruslan, MD 2015.09.30 1/2015 

17 036291 2014.12.18 BAMBINI PULBERE Nicolae, MD 2015.09.30 1/2015 

18 036304 2014.12.24 ELAT SUPREMA LEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2015.09.30 1/2015 

19 036462 2015.01.19 GIANIS IMPEX GIANIS IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2015.09.29 2/2015 

 
 
 

Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  

de gra ţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  

numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 4027 004397 STERILLIUM 2015.03.10 Bode Chemie GmbH & Co., DE 

Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg,  
Germania 

2 R 4149 004398 COMSAT 2015.03.14 COMSAT CORPORATION,  
a District of Columbia Corporation, US 
6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland  
20817, Statele Unite ale Americii 

3 R 4210 004403 SEARLE 2015.03.22 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center,  
1209 Orange Street, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19801,  
Statele Unite ale Americii 

4 R 4211 004404 СИАРЛ 2015.03.22 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center,  
1209 Orange Street, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19801,  
Statele Unite ale Americii 

5 R 4308 004450 KELLY-
SPRINGFIELD 

2015.03.29 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER  
COMPANY, US 
1144 East Market Street Akron, Ohio  
44316-0001, Statele Unite ale Americii 

6 R 4314 004466 SUPRA 2015.03.20 Supra Corporation of Japan,  
incorporated in Japan, JP 
CPO Box 860, Tokyo 100-91, Japonia 

7 R 4320 004269 ZIMBRU 2015.03.03 OENOLAB S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
8 R 4321 004270 TAUR 2015.03.03 OENOLAB S.R.L.,  

întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

9 R 4357 004544 AUTRAN 2015.03.30 BP p.l.c., GB 
1 St. James's Square, London SW1Y 4PD,  
Regatul Unit 

10 R 4407 004495 BOOTS 2015.03.10 BATMARK LIMITED, a limited liability 
company organized and existing  
under the laws of England and Wales, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R  
2PG, Regatul Unit 

11 R 4425 004471 Marcă figurativă 2015.03.14 NSE Products, Inc., US 
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,  
Statele Unite ale Americii 

12 R 4464 004494 СПИ 2015.03.06 Spirits International B.V., LU 
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,  
Grand-Duchy, Luxembourg 

13 R 4543 004541 JUMBO CUBE 2015.03.30 Preparados Alimenticios, S.A., ES 
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona,  
Spania 

14 R 4546 004858 GABITRIL 2015.03.23 Novo Nordisk A/S, DK 
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Danemarca 

15 R 4551 004857 Габитрил 2015.03.23 Novo Nordisk A/S, DK 
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Danemarca 

16 12703 016628 DEUX ANGES 2015.03.31 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989, nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

17 13134 016275 ВАЛАХИЯ  
VALAHIA 

2015.03.03 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

18 13299 016276 ДЕМИДОВ 
DEMIDOV 

2015.03.03 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

19 13558 016285 MARATON 2015.03.10 ROTARU Ghenadie, MD 
Str. Riga nr. 26, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

20 13560 016284 HAIDUC MAN 2015.03.01 RUSU Diamanta, MD 
Bd. Moscova nr. 26, ap. 35,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

21 13562 016289 Marcă  
tridimensională 

2015.03.10 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

22 13565 016318 Дон Карлеоне 2015.03.04 Dionysos-Mereni S.A., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

23 13576 016417 GALAXI 2015.03.10 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

24 13577 016418 OCEANIC 2015.03.10 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

25 13628 016317 Мускат Янтарный 
ГБ 

2015.03.10 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, bir. 103,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

26 13633 016336 ТРИ МОЛДОВАНА 2015.03.01 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

27 13634 016337 ПОЦЕЛУЙ АМУРА 2015.03.01 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

28 13635 016340 FATA MORGANA 
ФАТА МОРГАНА 

2015.03.01 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
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29 13636 016344 CLASS 2015.03.02 ACATES-L S.R.L, MD 

Str. 27 August nr. 53, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

30 13637 016350 МИСТРАЛЬ 2015.03.02 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

31 13638 016351 МАСТЕРИЦА 2015.03.02 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

32 13639 016352 ЛЮБИМОВ 2015.03.02 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

33 13641 016354 REAL 2015.03.02 BASF Aktiengesellschaft, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67063  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

34 13642 016366 ХУТОРЯНКА 
HUTOREANCA 

2015.03.03 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

35 13643 016367 ИЗОЛЬДА  
IZOLIDA 

2015.03.03 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

36 13644 016385 СОБОРНЫЙ 2015.03.03 DOINA VIN S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 13646 016419 La Rosa 2015.03.10 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

38 13648 016422 intersat 2015.03.10 ŞCERBACOVA Ecaterina, MD 
Str. Gh. Madan nr. 46, bloc 5, ap. 87,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

39 13652 016423 Marcă tridimensio-
nală 

2015.03.11 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 

40 13654 016460 Creamel 2015.03.14 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
"CHAROSVIT", UA 
03191, Kiev, ul. Kreyser "Avrora" 5, Ucraina 

41 13655 016481 RAINFORD 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

42 13656 016482 Волшебница 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

43 13657 016486 Marcă figurativă 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

44 13663 016525 tns™ 
 

2015.03.21 MARKETING MEDIA INDEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 307,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

45 13664 016530 ROVILEM 2015.03.21 MariAna Şuiu, MD 
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 4, ap. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

46 13665 016535 CLASS RACHIU 2015.03.22 ACATES-L S.R.L, MD 
Str. 27 August nr. 53, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

47 13666 016566 КОНЬ  
CONI 

2015.03.25 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

48 13707 016411 Gamer 2015.01.20 DUDCO Oleg, MD  
Str. Iachir nr. 29, ap. 52,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

49 13708 016438 РАЙСКИЙ БУКЕТ 2015.03.18 RADOMILA O.O.O., RU 
18 linia, d. 19, liter B, pom. 7N, 199178,  
Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 
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50 13709 016441 VINAPOLIS 2015.03.15 LION-GRI S.R.L.,  

întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

51 13710 016442 WINECITY 2015.03.15 LION-GRI S.R.L.,  
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

52 13712 016459 Marcă  
tridimensională 

2015.03.14 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F, MD-3541, 
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 

53 13713 016470 BOLBOA 2015.03.16 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,  
Anenii Noi, Republica Moldova 

54 13714 016472 GOŞA 2015.03.17 VALEROL PRO S.R.L., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 35, bloc 2, ap. 87,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

55 13715 016474 Чистюля 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

56 13716 016476 Sofi 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

57 13717 016483 Cделано с 
любовью 

2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

58 13718 016485 Энергия жизни 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

59 13720 016490 BONAMI 
MARKET 

2015.03.15 TRIAL SISTEM S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 30,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

60 13722 016565 ЯК  
IAC 

2015.03.25 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

61 13734 016560 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 2015.03.24 MOLDGOLDVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

62 13736 016556 Бессарабские 
холмы 

2015.03.25 VINDICUM S.R.L., MD 
Str. V. Belinski nr. 59,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

63 13737 016498 ЧЕРНАЯ ВДОВА 2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

64 13738 016499 ЧЕРНЫЙ  
БУМЕР 

2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

65 13739 016500 ЗОЛОТОЙ 
БУМЕР 

2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

66 13740 016501 БУМЕР 2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

67 13741 016502 Мировая 
ВИННЫЙ ДОМ 

BOSTAVAN 
Гарантия 
Винодела 

2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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68 13742 016503 V. BOSTAVAN 

BOSTAVAN 
ВИННЫЙ ДОМ 

Гарантия 
Винодела  

2015.03.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

69 13743 016506 Razgulyaeff 2015.03.18 CENAR S.R.L., direcţie de furnizare  
a produselor petroliere, MD 
Str. Columna nr. 72,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

70 13745 016515 TE RĂCOREŞTI ŞI 
TE SIMŢI BINE! 

2015.03.18 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
tatele Unite ale Americii 

71 13746 016516 СОРОК 
ОБОРОТОВ 

2015.03.18 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

72 13747 016518 SHARLET 2015.03.18 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

73 13748 016527 DUBLU R 2015.03.23 OLIOTERRA S.R.L., MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 4, ap. 40, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

74 13749 016531 ·Z· 2015.03.21 Bosch Corporation, JP 
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

75 13753 016547 Rafael Salgado 2015.03.24 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

76 13754 016550 NAUTILUS 2015.03.25 CASINO NATIONAL GROUP S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

77 13756 016554 Виноградница 2015.03.25 VINDICUM S.R.L., MD 
Str. V. Belinski nr. 59,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

78 13757 016555 Осенний  
дворик 

2015.03.25 VINDICUM S.R.L., MD 
Str. V. Belinski nr. 59,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

79 13804 016384 ТРЕСТ 
ПРОМСТРОЙ 

2015.03.03 TREICET S.R.L., MD 
Drumul Viilor nr. 29, ap. 120,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

80 13806 016567 ALCOBRAND 
АЛКОБРЭНД 

2015.03.25 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

81 13807 016570 ХОХЛУШКА 
HOHLUŞKA 

2015.03.25 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

82 13808 016585 Arteoliva 2015.03.28 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

83 13809 016586 Bork 2015.03.28 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

84 13810 016594 Новый доМ 2015.03.28 ESTARIOL S.R.L., editură, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 28,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

85 13812 016615 RAVERC 2015.03.25 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

86 13818 016632 ECE 2015.03.29 Sanitex Sanitary Ceramic S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  nr. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

87 13820 016635 Taburetus 2015.03.25 MOBITON S.R.L., societate comercială, MD 
Şos. Munceşti nr. 800, bloc 1, ap. 50,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 
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88 13840 016687 BelorDesign 2015.03.01 DANAIA-LUCHIANOV,  

întreprindere individuală, MD  
Str. A. Şciusev nr. 33, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

89 13841 016688 floralis 2015.03.01 DANAIA-LUCHIANOV,  
întreprindere individuală, MD  
Str. A. Şciusev nr. 33, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

90 13869 016133 DIVA 2015.02.09 DANAIA-LUCHIANOV,  
întreprindere individuală, MD  
Str. A. Şciusev nr. 33, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

91 13879 016589 Золотой орешек 2015.03.28 VICOL Dumitru, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

92 13880 016592 Alpika 2015.03.28 VICOL Dumitru, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

93 13898 016627 Free Bird  
excellent for man 

2015.03.30 UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L., MD 
Str-la Studenţilor nr. 2/4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

94 13930 016484 Золотое поле 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

95 13931 016532 ZEXEL 2015.03.21 Bosch Corporation, JP 
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

96 13932 016601 SUPER-TUR 2015.03.30 DONTEH-PLUS S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4, ap. 6,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

97 13933 016600 TODOSPA 2015.03.30 GAMAIUN S.R.L., MD 
Str. Butucului nr. 1,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

98 13934 016603 VOYAGE  
ВОЯЖ 

2015.03.30 NERUH Serghei, MD 
Str. Mihail Ceachir nr. 15,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

99 13954 016338 МУСКАТНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ 

2015.03.01 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

100 13994 016452 SYMPOSIUM 2015.03.15 LION-GRI S.R.L., 
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

101 13995 016552 TAINA  
CASTELULUI 

2015.03.25 LION-GRI S.R.L., 
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

102 14021 016386 ОРЕШНИК 2015.03.04 FK FINKOM ZAO, RU 
Dmitrovskoe şosse, d. 37, corp. 1, p. 9,  
Moskva, 127550, Federaţia Rusă 

103 14023 016477 Millennium 
collection 

2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

104 14024 016642 PHARAOH 2015.03.31 BANAHOVSKII Dmitri, MD 
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 90,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

105 14149 016489 COURSE  
AMERICAN BLEND  

LIGHTS 

2015.03.16 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

106 14152 016533 СИЛЬВЕР 2015.03.21 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

107 14153 016534 PRIETEN BUN 2015.03.22 V.S.-EXPORT S.R.L., MD 
Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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108 14154 016558 PEPSI  

Twist 
Lemon 

2015.03.25 PepsiCo, Inc., corporaţie  
din statul North Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

109 14155 016559 PEPSI  
Twist Light  

Lemon 

2015.03.25 PepsiCo, Inc., corporaţie  
din statul North Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

110 14156 016569 DANDY 2015.03.25 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

111 14256 016519 ПИВЗАЛИВ 2015.03.18 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

112 14257 016520 ХАМСЕЦ 2015.03.18 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

113 14259 016737 GOSPODINA 2015.03.30 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

114 14352 016595 WWW. POISK.MD 
ИНФОРМАЦИОН-НО 

ПОИСКОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ 
ПОРТАЛ 

2015.03.29 PROINFOTEH S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 97,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 

115 14360 016478 Золотая коллекция 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

116 14361 016522 CROWN 
RESIDENCES 

2015.03.21 PANECAT-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 9,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

117 14362 016523 CROWN  
PLAZA 

2015.03.21 PANECAT-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 9,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

118 14363 016618 МУРКА MURKA 2015.02.02 GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

119 14364 016623 NEO TEL 2015.02.02 GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

120 14464 016420 ТАЙНА  
ВОСТОКА 

2015.03.10 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

121 14484 016602 D.E.M.A. 2015.03.31 BANAHOVSKII Dmitri, MD 
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 90,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

122 14488 017062 PLATEAU  
DU VIN 

Collection 

2015.03.30 PLATEAU DU VIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Anton Pann nr. 4, of. 205,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

123 14496 016427 МЕЧ  
САМУРАЯ 

2015.03.11 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

124 14502 016572 КАЛЕНДАРЬ 2015.03.25 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225,  
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

125 14503 016574 ВИННАЯ 
СТРАНИЦА 

2015.03.25 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225,  
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

126 14504 016575 ВИНОГРАДНАЯ 
РОСА 

2015.03.25 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225,  
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 
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127 14644 016488 ALLOCA 2015.03.15 SICRES S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 65, of. 600, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

128 14741 016343 ВЕТКА САКУРЫ 2015.03.02 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

129 14752 016349 Славолiя 2015.03.02 VICOL Dumitru, MD 
Str. Columna nr. 136, ap. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

130 14848 016539 PETROV IURIE  
noi dăm gust calităţii! 

2015.03.21 PETROV IURIE, întreprindere individuală, MD 
Str. Cramei nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

131 14985 016328 Marcă  
tridimensională 

2015.03.02 COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

132 14999 016479 Миф 2015.03.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

133 15000 016327 Marcă  
tridimensională 

2015.03.02 COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

134 15163 016588 GAMA 2015.03.28 VICOL Dumitru, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

135 15646 016624 THE MESSENGER 2015.03.29 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

136 17097 016382 МОЛДАВСКАЯ ИЗБА 2015.03.03 MIREX GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în martie 2016 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 4175 005306 Delicios 2016.03.26 NATUR BRAVO S.A., MD 

2  R 4176 005307 NATUR BRAVO 2016.03.26 NATUR BRAVO S.A., MD 

3  R 4564 005226 RANIBERL 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

4  R 4565 005225 ФЛАВАМЕД 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

5  R 4566 005224 КОРВИТОЛ 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

6  R 4568 005222 БЕРЛИПРИЛ 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

7  R 4571 005208 REFORTAN 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

8  R 4572 005207 HELPIN 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

9  R 4573 005206 FLAVAMED 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

10  R 4574 005205 CORVITOL 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

11  R 4576 005203 BERLIPRIL 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

12  R 4579 005200 ТИРЕОКОМБ 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

13  R 4580 005199 СТАБИЗОЛ 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
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14  R 4581 005198 РЕФОРТАН 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

15  R 4582 005197 РАНИБЕРЛ 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

16  R 4583 005196 ГЕЛПИН 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

17  R 4584 005193 THYREOCOMB 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

18  R 4585 005192 STABISOL 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

19  R 4782 005260 ARMONIOS 2016.03.04 VINURI-IALOVENI S.A., MD 

20  R 4791 005267 BAILEYS 2016.03.14 R & A Bailey & Co, IE 

21  R 4792 005287 SPANGLES 2016.03.19 Wm. Wrigley Jr. Company, US 

22  R 4793 005318 COOL'EM 2016.03.28 MARS, INCORPORATED, US 

23  R 4805 005294 MAISGARD 2016.03.25 MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, 
US 

24  R 4822 005348 MASSENGILL 2016.03.26 Medtech Products Inc., US 

25  R 4823 005349 VIVARIN 2016.03.26 MEDA AB, SE 

26  R 4824 005350 HOTREM 2016.03.26 GlaxoSmithKline LLC, US 

27  R 4855 005263 Cimişlia 2016.03.14 CIMIŞLIA S.A., agrofirmă, MD 

28  R 4864 005288 Marcă figurativă 2016.03.19 MARS, INCORPORATED, US 

29  R 4870 005430 BLACK VELVET 2016.03.14 UDV Canada Inc., CA 

30  R 4910 005245 IALTOP 2016.03.05 IALTOP S.A., întreprindere  
de aprovizionare şi desfacere, MD 

31  R 4930 005227 BRUT 2016.03.01 UNILEVER N.V., NL 

32  R 4931 005228 DENIM 2016.03.01 CONTER S.p.A., IT 

33  R 4932 005230 FABERGE 2016.03.01 FABERGE LIMITED, KY 

34  R 4933 005231 AXE 2016.03.01 UNILEVER N.V., NL 

35  R 4938 005277 INTEGRILIN 
ИНТЕГРИЛИН 

2016.03.14 Millennium Pharmaceuticals, Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

36  R 4939 005293 Calvin Klein 2016.03.25 Calvin Klein Trademark Trust, US 

37  R 4953 005258 OPTI 2016.03.11 J. & P. Coats, Limited, GB 

38  R 4996 005232 REXONA 2016.03.01 UNILEVER N.V., NL  

39  R 5007 005338 PAGMA 2016.03.25 PAGMA S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

40  R 5008 005373 CEZAR 2016.03.22 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 

41  R 5030 005265 JB Justerini & Brooks 2016.03.14 Diageo Brands B.V., NL 

42  R 5031 005316 MALIBU 2016.03.27 The Absolut Company Aktiebolag, SE 

43  R 5053 005372 ARISTOCRAT 
АРИСТОКРАТ 

2016.03.15 VALERIA  S.R.L., firmă, MD 
 

44  R 5099 005229 IMPULSE 2016.03.01 UNILEVER N.V., NL 

45  R 5157 005274 NOSTALGIE 2016.03.15 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

46  14141 018906 DEUS-VIN 2016.03.15 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT  
pe mun. CHIŞINĂU, MD 

47  14351 019078 II 2016.03.30 HIDROCHIM S.R.L., MD 

48  14445 018887 JIN LING  
FILTER CIGARETTES 

2016.03.02 ILCENCO Vsevolod, MD 
 

49  14446 018999 Marcă tridimensională 2016.03.15 TOMAI-VINEX S.A.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 

50  14447 019000 Marcă tridimensională 2016.03.15 TOMAI-VINEX S.A.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 

51  14448 018954 WINNER  
ORIGINAL  DRINKS 

2016.03.29 Annata-Plus  S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

52  14449 018953 Ночной  
Задор 

2016.03.29 Annata-Plus  S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

53  15113 018873 SINDBAD 2016.03.01 UNGUREANU Ruslan, MD 

54  15126 018865 GAZANTE 2016.03.06 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT  
pe mun. CHIŞINĂU, MD 

55  15127 018900 RAMADA 2016.03.06 Ramada International, Inc., US 

56  15128 018901 RAMADA ENCORE 2016.03.06 Ramada International, Inc., US 
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57  15134 018877 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

58  15135 018878 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

59  15136 018879 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

60  15137 018880 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

61  15138 018881 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

62  15139 018882 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

63  15140 018883 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

64  15141 018903 Marcă tridimensională 2016.03.07 The Procter & Gamble Company, US 

65  15142 018904 ARIEL 2016.03.07 The Procter & Gamble Company, US 

66  15143 018977 NOVODESSCAIA 2016.03.10 Debut-Sor S.R.L., MD 

67  15147 018868 Marcă figurativă 2016.03.02 VALTER-GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

68  15149 018870 KONKA 2016.03.01 LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 

69  15150 018871 THOMAS 2016.03.01 LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 

70  15151 018828  2016.03.07 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

71  15152 018830 FATA MEA 2016.03.07 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

72  15153 018929 ДЮЖИНА СТУЛЬЕВ 12 2016.03.23 O DUZINĂ DE SCAUNE S.R.L., MD 
 

73  15154 018933 DANDAR 2016.03.09 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

74  15155 018943 Saff ® 2016.03.23 SAF. F. & Co S.R.L., MD 

75  15158 019048 IZZI 2016.03.23 Aktiebolaget Electrolux, SE 

76  15159 019056 TIME MANAGER 2016.03.27 Aktiebolaget Electrolux, SE 

77  15172 018911 NOSTALGIE 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

78  15173 018912 METEORIT 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

79  15174 018913 MASCA 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

80  15175 018918 CHEIŢA DE AUR 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

81  15176 018919 FLUIERAŞ 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

82  15190 018869 ELIRI  
Electrical Instrumentation 

Research Institute 

2016.03.03 ELIRI S.A., institut de cercetări ştiinţifice, 
MD 
 

83  15191 018920 inlac 2016.03.16 INLAC S.A., MD 

84  15192 018934 CIŞMEAUA  
CĂLUGĂRULUI 

2016.03.01 VICAM S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

85  15195 018833 IFA 2016.03.06 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, MD 

86  15205 018976 REDOX 2016.03.22 SPORT-LINE S.R.L., MD 

87  15206 018915 GRILAJ 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

88  15207 018916 LIRA 2016.03.09 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

89  15226 018886 AROMA  
design 

2016.03.02 CIOBANU Serghei, MD 

90  15227 018891 Marcă figurativă 2016.03.02 ROBERT KOCH, asociaţie obştească  
Pentru susţinerea bolnavilor de tubercu-
loză, MD 

91  15228 018899 RIO 2016.03.06 Good Luck S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

92  15229 018932 HORA  
MOLDOVENEASCĂ 

2016.03.17 VINAGROPROFIT S.R.L., MD 

93  15230 018938 Mobilogic 2016.03.14 MOBILOGIC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

94  15231 018942 EVDOKIA 2016.03.09 PONTI S.R.L., MD 

95  15232 018944 GB & CO 2016.03.13 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

96  15233 018949 FIESTA SALON 2016.03.09 LUXAMEL SERVICE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

97  15234 018950 ARMADA 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

98  15235 018951 ARCADIA 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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99  15236 018952 AMBASSADOR 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

100  15237 018957 CAŞELOT 2016.03.14 FRUCTALIA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

101  15238 018959 ГРОДИЛ 2016.03.09 Bayer Aktiengesellschaft, DE 

102  15239 018960 GRODYL 2016.03.09 Bayer Aktiengesellschaft, DE 

103  15240 018961 VALEMA 2016.03.29 VALEMA PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

104  15241 018965 ATAMANSCAIA 2016.03.09 Debut-Sor S.R.L., MD 

105  15242 018967 VIRIM IMPEX 2016.03.13 DMITRIEVA Olga, MD 

106  15243 018969 E TELCOM 2016.03.10 ZARECINEVA Svetlana, MD 

107  15244 018970 SUPER  
8 

MOTEL 

2016.03.10 Super 8 Motels, Inc., US 

108  15245 018971 SUPER  
8 

HOTEL 

2016.03.10 Super 8 Motels, Inc., US 

109  15246 018972 DAYS HOTEL 2016.03.10 Days Inns Worldwide, Inc., US 

110  15247 018973 Marcă figurativă 2016.03.10 Ramada International, Inc., US 

111  15248 018974 HMS 2016.03.22 SPORT-LINE S.R.L., MD 

112  15249 018983 BARACLUDE 2016.03.13 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
CH 

113  15250 018984 ЯЛОВЕНСКИЙ 
ПОГРЕБОК 

2016.03.27 VINURI-IALOVENI S.A., MD 
 

114  15251 018985 ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛИАНС 

МИЛЛИОН ДРУЗЕЙ  
2016.03.14 Grivox-Grup S.R.L., MD 

115  15252 018989 NXSET 2016.03.14 KOSS CORPORATION, US 

116  15253 018990 FOSAVANCE 2016.03.14 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

117  15254 018992 VATA  
HIDROFILA 

TIP BC 

2016.03.21 BEZER Iurie, MD 

118  15255 018993 DAYS INN 2016.03.15 Days Inns Worldwide, Inc., US 

119  15256 018996 LOZOVAN 2016.03.15 API S.A., MD 

120  15257 018997 LOZOWINE 2016.03.15 API S.A., MD 

121  15258 018998 LOZAWINE 2016.03.15 API S.A., MD 

122  15262 019002 GREY GOOSE 
VODKA 

2016.03.15 Bacardi & Company Limited, a 
corporation 
organized and existing under the laws of 
the 
Principality of Liechtenstein, LI 

123  15263 019003 SYNVISC 2016.03.15 Genzyme Corporation, US 

124  15264 019018 LO-LO ЛО-ЛО 2016.03.21 ZACRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO 
TIRASPOLISKII HLEBOKOMBINAT, MD 

125  15265 019019 ТИРАСПОЛЬСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

2016.03.21 ZACRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO TIRASPOLISKII 
HLEBOKOMBINAT, MD 

126  15266 019021 SĂTESC 2016.03.16 Debut-Sor S.R.L., MD 

127  15267 019022 dreft 2016.03.16 The Procter & Gamble Company, US 

128  15268 019023 FABBRI INOX 2016.03.20 FABBRI-INOX, întreprindere mixtă, MD 

129  15269 019025 Melisa 2016.03.17 PEEV Viorica, MD 

130  15270 019027 GUSTUL TĂU! 2016.03.17 Debut-Sor S.R.L., MD 

131  15271 019029 kitekat 2016.03.17 MARS, INCORPORATED, US 

132  15272 019030 INCANTO 2016.03.17 INCANTO S.R.L., MD 

133  15273 019031 REGIDRIN РЕГИДРИН 2016.03.17 Orion Corporation, FI 

134  15274 019032 REHYDROL РЕХИДРОЛ 2016.03.17 Orion Corporation, FI 

135  15275 019033 AG  
ANDRIMAR  

GRUP 

2016.03.20 ANDRIMAR GRUP S.R.L., MD 

136  15276 019037 DEBUTSORSCAIA 2016.03.20 Debut-Sor S.R.L., MD 

137  15277 019038 SIDROFF 2016.03.20 Maurt S.R.L., MD 
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138  15278 019039 CRAMPOANE 2016.03.20 Maurt S.R.L., MD 

139  15279 019040 KIILTO 2016.03.20 KIILTO OY, FI 

140  15280 019043 АКВАТИР  
AQUATIR 

2016.03.24 ZACRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO TIRASPOLISKII 
HLEBOKOMBINAT, MD 

141  15287 019045 ABSOLUT  
COUNTRY OF SWEDEN  

RUBY RED  

2016.03.22 The Absolut Company Aktiebolag, SE 

142  15288 019049 GRUP Virtute 2016.03.29 VIRTUTE GRUP S.R.L., MD 

143  15289 019053 ë 2016.03.30 SOROCHIN Roman, MD 

144  15290 019065 TehnoConduct 2016.03.27 ELPO S.R.L., MD 

145  15291 019066 PRAKTIKER 2016.03.27 PRAKTIKER Bau-und 
Heimwerkermärkte AG, DE 

146  15292 019100 ПОЛНОЧНЫЙ 
МАРАФОН 

2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

147  15293 019101 ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

148  15294 019102 ВЕСНЯНКА 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

149  15295 019103 ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

150  15296 019105 REGAL IMPRESSION 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

151  15297 019109 MAGIE ROUGE 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

152  15298 019111 ГОРТЕНЗИЯ 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

153  15299 019121 R  
ROBIN 

2016.03.30 PARADIS-ZOO S.R.L., MD 

154  15300 019126 MOZAIC 2016.03.30 Franzeluţa S.A.,  
combinat de panificaţie din Chişinău, MD 

155  15301 019127 CORANCOR ЗЕРКАЛО 
СТЕКЛО 

2016.03.30 CORANCOR S.R.L., firmă, MD 

156  15383 019007 Этма 2016.03.20 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 

157  15396 018866 ECOPRIM 2016.03.02 ECOPRIM S.R.L., societate comercială,  
MD 

158  15397 018948 NOMEN EST OMEN 2016.03.09 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

159  15398 019041 PANONIA 2016.03.21 PAVELESCU Dorin, MD 

160  15399 019074 B.M.A.V. 2016.03.31 BUCUREANU Valentin, MD 

161  15433 018945 REGELE  
GUSTULUI 

2016.03.09 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

162  15434 019072 ФРЕСКА  
FRESCA 

2016.03.28 MORARU Nicolae, MD 

163  15435 019077 FLEXIFORM 2016.03.29 Aktiebolaget Electrolux, SE 

164  15436 019079 EXIMOL 2016.03.30 EXIMIUS S.R.L., societate comercială, 
MD 

165  15460 018888 TROPHY 2016.03.02 Dow AgroSciences LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, US 

166  15467 018925 MOŞ ZAHARIA  
Dulce ca zaharul! 

2016.03.24 Target Group WorldWide S.R.L., MD 

167  15470 019067 БРОНХОЛЮКС 
BRONCHOLUX 

2016.03.30 DEPOFARM S.R.L., MD 

168  15483 018898 МОНОМАХ 2016.03.03 Vidcrîte acţionerne tovarîstvo 
"Monomah", UA 

169  15484 019017 СЛАВНЫЙ ПЕКАРЬ 2016.03.21 ZACRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO 
TIRASPOLISKII HLEBOKOMBINAT, MD 

170  15485 019034 POWERADE 
Marcă tridimensională 

2016.03.20 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

171  15492 019119 CALLIGRAF 2016.03.31 Ihtus-Grup S.R.L., MD 

172  15493 019136 BIG BROTHERS  
BIG SISTERS 

2016.03.31 Big Brothers - Big Sisters of America,  
corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor Districtului Columbia, US 

173  15494 019137 Marcă figurativă 2016.03.31 Big Brothers - Big Sisters of America,  
corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor Districtului Columbia, US 

174  15562 019076 Marcă figurativă 2016.03.29 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
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175  15602 018947 ИМЯ ГОВОРИТ  
САМО ЗА СЕБЯ 

2016.03.09 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

176  15653 019135 un  
UNGUREANU ART 

2016.03.31 UNGUREANU ART S.R.L., MD 

177  15662 019073 DIZAO 2016.03.28 EXAMONE ENTERPRISES LTD, CY 

178  15732 018896 GEMENI 2016.03.03 VACRE Iurie, MD 

179  15733 018978 Arizona  
centru comercial 

2016.03.13 GARICOM S.R.L., MD 

180  15848 019036 CU NOI VIAŢA  
E MAI DULCE 

2016.03.24 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

181  15868 019005 Русма 2016.03.20 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 

182  15925 018928 Primus 2016.03.13 TEVEDO STORM LLC, US 

183  15926 018930 Căsuţa 2016.03.23 SAF. F. & Co S.R.L., MD 

184  15927 018939 APOLON 2016.03.09 PONTI S.R.L., MD 

185  15928 018946 TEZAURUL SOARELUI 2016.03.09 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

186  15929 019069 Aur Alb 2016.03.30 AUR ALB S.A., combinat de cereale, MD 

187  15930 019070 Белое Золото 2016.03.30 AUR ALB S.A., combinat de cereale, MD 

188  15931 019071 White Gold 2016.03.30 AUR ALB S.A., combinat de cereale, MD 

189  15946 018907 Electronix 2016.03.16 CONTRAST-PLUS S.R.L., MD 

190  16030 018940 KAZANOVA 2016.03.09 PONTI S.R.L., MD 

191  16031 018988 TUGO 2016.03.14 KOSS CORPORATION, US 

192  16032 019052 TOTAL-ART-NIC 2016.03.24 WYNE & PARTNERSHIPS ESPANOLA,  
SL, ES 

193  16058 018922 Inlac 
Cupcini 

Maioneză  
PROVENSAL  

майонез 

2016.03.16 INLAC S.A., MD 

194  16066 018876 ТЕХНО  
НИКОЛЬ 

2016.03.01 ZAO "TechnoNICOL", RU 

195  16173 018885 KENT 2016.03.01 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 

196  16174 018897 ТРИ СЛОНА 2016.03.03 Vidcrîte acţionerne tovarîstvo 
"Monomah", UA 

197  16175 018955 НАТУРАЛЬНЫЙ СИДР  
ЯБЛОЧНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ 

СЛАДКИЙ СТОЛОВЫЙ № 1  

2016.03.29 Annata-Plus  S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

198  16176 018956 ARAŞ 2016.03.14 APROVET-IMPORT S.R.L.,  
societate comercială, MD 

199  16177 019051 Smart Buy 2016.03.24 ARTSANA-COSMETIC S.R.L., MD 

200  16217 018874 NG novaglass 2016.03.01 FEDULA Iuri, MD 

201  16218 018980 DAR DE MIERE 2016.03.17 ENTEH S.A., MD 

202  16219 018981 DAR DE MENTĂ 2016.03.17 ENTEH S.A., MD 

203  16305 018875 Петрофлекс 2016.03.01 FEDULA Iuri, MD 

204  16306 019047 PHIOLENT  
ФИОЛЕНТ 

2016.03.30 TEOCOM-LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

205  16371 019046 EINHELL 2016.03.30 Einhell Germany AG, DE 

206  16425 018867 BEERKA 2016.03.03 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 

207  16506 018884 POWER EDGE 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 

208  16507 018921 Inlac 
Cupcini 

SMÂNTÂNĂ 

2016.03.16 INLAC S.A., MD 

209  16508 018968 PC2FAX 2016.03.10 GHERASIM Alexandru, MD 

210  16509 018995 Marcă figurativă 2016.03.17 AQUARELLE S.R.L., MD 

211  16510 019050 PUBLIC 2016.03.28 BRODSKY Iulia, MD 

212  16555 018927 BAU  
MIX 

pentru profesionisti 

2016.03.13 RUSSU Augustin, RO 

213  16564 019010 TIFANI 2016.03.20 PONTI S.R.L., MD 

214  16565 019057 zaharul familiei tale 2016.03.29 SÜDZUCKER-MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
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215  16680 018994 AQUARELLE  
Мой любимый журнал! 

2016.03.17 AQUARELLE S.R.L., MD 

216  16826 018937 E ERGOLEMN 2016.03.09 ERGOLEMN S.R.L., MD 

217  17156 018890 БЕРËЗКА 2016.03.06 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 

218  17216 019059 Secărică cu miere 2016.03.30 ALCOLUX S.R.L., MD 

219  17217 019060 Secărică cu lămîie 2016.03.30 ALCOLUX S.R.L., MD 

220  17292 019064 DIVIZION 2016.03.28 COJOCARU Ruslan, MD 

221  17602 018941 FABIANA 2016.03.09 PONTI S.R.L., MD 

222  17603 019020 Mango 2016.03.16 COCHICICOV Piotr, MD 

223  17839 019035 FOTO TORT 2016.03.20 POIAN Petru, MD 

224  17840 019042 Steaua Reds 2016.03.23 STEAUA-REDS S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

225  18241 019009 БЕССАРАБСКОЕ ЗЛАТО 2016.03.16 ŞOŞEV Vasilii, MD 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
(numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(20) 
(numărul desenului şi modelului 

industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2014 0058 2014.09.09 1 2015.09.16 1/2015 

2 f 2014 0069 2014.10.31 2 2015.09.18 3/2015 

 
 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 

1 S.C. ELECTROALFA INTERNAŢIONAL S.R.L., 
RO 
Str. Manoleşti Deal nr. 33, loc. Botoşani,  
jud. Botoşani, România 

795 f 2005 0029 2005.03.01 2015.03.01 

2 TECCA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Lenin nr.2, MD-3819, Congaz, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

802 f 2005 0030 2005.03.01 2015.03.01 

3 NICOSLAV PRINT S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 3, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

1270 f 2010 0022 2010.03.01 2015.03.01 
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4 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1275 f 2010 0042 2010.03.26 2015.03.26 

5 RÎUL VECHI, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 
Str. Ghica Vodă nr. 8, MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

1277 f 2010 0029 2010.03.10 2015.03.10 

6 PRIORITY CLUB INC., VG 
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

1278 f 2010 0027 2010.03.09 2015.03.09 

7 MUDREA Andrei, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 30, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

1279 f 2010 0030 2010.03.12 2015.03.12 

8 UNIXONE S.R.L., MD 
Calea Basarabiei nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1281 f 2010 0031 2010.03.16 2015.03.16 

9 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1285 f 2010 0037 2010.03.19 2015.03.19 

10 DWT DEUTSCHE WASSERTECHNOLOGIEN 
GMBH, DE 
Hansaallee 162, 60320 Frankfurt, Germania 

1305 f 2010 0026 2010.03.03 2015.03.03 

11 VIAŢA DULCE S.R.L., MD 
Str. Ana si Alexandru nr. 20, ap. 86,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

1308 f 2010 0039 2010.03.22 2015.03.22 

12 SĂLCUŢA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

1309 f 2010 0024 2010.03.03 2015.03.03 

13 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1310 f 2010 0038 2010.03.19 2015.03.19 

 
 
 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,  
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
de depozit 

Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
BOPI, 

 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

035697 
 
 

036705 

- 11/2014 
 
 

6/2015 

(730)  
COLUSVIN S.R.L., MD 
 

(730)  
COLUSVIN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

034936 - 10/2015 (511) NCL(10-2014) 
33- băuturi alcoolice; lichior; 
whisky; votcă; divin; ţuică; 
palincă; şnaps; vinuri (cu 
excepţia vinurilor spumoase); 
balsamuri, brandy; . . . 

(511) NCL(10-2014) 
33- băuturi alcoolice; lichior; 
whisky; votcă; rachiu de vin 
învechit; ţuică; rachiu de 
fructe; şnaps; vinuri (cu 
excepţia vinurilor spumoase); 
balsamuri, brandy; . . . 

3 Marcă 004360 R 4802 9/1996 
8/1997 
1/2006 

 

(531)  
04.03.20; 05.13.25; 24.13.25; 
25.01.15; 27.05.08; 27.05.21; 
29.01.15. 

(531)  
05.13.25; 24.13.25; 25.01.15; 
27.05.08; 27.05.21; 29.01.15. 
 

4 Marcă 004509 R 4881 4/1997 
9/1997 
8/2005 
6/2006 
7/2006 

(531)  
03.07.16; 03.07.24; 
24.05.07; 25.01.09; 
25.01.15; 27.05.01. 

(531)  
05.13.25; 24.05.07; 
25.01.05; 25.01.15; 
27.05.01. 
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b 

VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în luna septembrie 2015, în privin ţa cărora procedura  

a fost finalizat ă  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
 

FERMA 
 

035211 
2014.06.03 

 
CIBIZOV Denis, 

MD 

CIBIZOV Denis, 
MD 

2015.05.11 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.28 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.03.11. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
 

FRATELLI 
 

035221 
2014.06.03 

 
CIBIZOV Denis, 

MD 

CIBIZOV Denis, 
MD 

2015.05.11 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.11 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30.   
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

CARNOSA 
 

035212 
2014.06.03 

 
CIBIZOV Denis, 

MD 

CIBIZOV Denis, 
MD 

2015.07.03 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.28 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.04.30. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

RUSSIAN 
ADMIRAL 

 
034233 

2013.12.12 
 

BODRUG 
Gheorghe, MD 

BODRUG 
Gheorghe, MD 

2015.05.11 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.11 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 33: 
„votcă, fabricată conform tradiţiilor ruseşti".   
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 

5 Marcă naţională 
 

POŞTA NOUĂ 
 

035762 
2014.09.15 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA POSHTA", 

UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA POSHTA", 

UA 

2015.07.31 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.01 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 38, 39, 42, fără 
extinderea dreptului exclusiv asupra fiecărui 
element verbal în parte „POŞTA", „NOUĂ". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 
 

6 Desene şi modele 
industriale  

 
Monumente 

funerare 
 

f 2014 0029 
2014.04.11 

 
EROHIN Ruslan, 

MD 

EROHIN Ruslan, 
MD 

2015.07.06 
Împotriva 
Hotărârii  

de respingere  
a cererii  

de înregistrare  
a desenelor  
şi modelelor 
industriale 

2015.09.28 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Hotărârea 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.04.28. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
 

7 Marcă naţională 

 
031798 

2012.09.21 
 

Moldova Zahăr 
S.R.L., 

întreprindere  
cu capital străin, 

MD 

Moldova Zahăr 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, MD 

2014.04.18 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2015.09.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.02.17. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
 

8 Marcă naţională 
 

 
 

034758 
2014.03.10 

 
BASVINEX S.A., 

MD 

BASVINEX S.A., 
MD 

2015.05.27 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.04.08. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 

9 Marcă naţională 

 
034699 

2014.02.25 
 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

2015.08.03 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 
 

2015.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul acordului prezentat. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.17 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 
 

FREEZY 
 

033962 
2013.11.07 

 
JARDAN Vladimir, 

MD 

JARDAN Vladimir, 
MD 

2015.07.08 
Privind 

repunerea 
în drepturi 

2015.09.29 Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 033962 din 2013.11.07. 

11 Marcă naţională 
 

FREEZY 
 

033962 
2013.11.07 

 
JARDAN Vladimir, 

MD 

JARDAN Vladimir, 
MD 

2015.07.08 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.09.16 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 

 
 

035587 
2014.08.08 

 
ZINCENCO 

Alexandr, MD 

ZINCENCO 
Alexandr, MD 

2015.07.29 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.29 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 02. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor „NOVA", „®", „+". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 
 

CAFÉ SANTO 
DOMINGO 

 
034144 

2013.11.26 
 

INDUSTRIAS 
BANILEJAS, 

SAS., DO 

INDUSTRIAS 
BANILEJAS, 

SAS., DO 

2015.07.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.19 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate în 
baza art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale, pentru 
următoarele produse din clasa 30: „cafea".  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 

14 Marcă naţională 
 

 
 

035381 
2014.07.04 

 
SHARP 

KABUSHIKI 
KAISHA also 

trading as SHARP 
CORPORATION, 

corporaţie 
organizată şi 

existentă conform 
legilor Japoniei, 
Producători şi 

Comercianţi, JP 

SHARP 
KABUSHIKI 
KAISHA also 

trading as SHARP 
CORPORATION, 

corporaţie 
organizată  
şi existentă 

conform legilor 
Japoniei, 

Producători şi 
Comercianţi, JP 

2015.06.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.08. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

15 Marcă 
internaţională 

 
PETIT AMOUR 

 
IR 1187961 
2013.10.02 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.08.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.08 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 30.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

 
CRIVIT 

 
IR 1039044 
2009.12.09 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.07.21 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.27 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 27, 28.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

17 Marcă 
internaţională 

 
KIMBO 

 
IR 827 520 
2004.04.15 

 
KIMBO S.P.A., IT 

KIMBO S.P.A., IT 2015.07.24 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.21 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 11, 21 şi pentru următoarele produse 
din clasa 30: „cafea, ceai, cacao, cu excepţia 
untului de cacao; orez, tapiocă, sago; 
înlocuitori de cafea; îngheţată; miere, sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă" din clasa 32: „bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor" şi 
pentru următoarele servicii din clasa 43: 
„servicii pentru furnizarea produselor 
alimentare şi băuturilor, cu excepţia 
produselor de panificaţie, magazinelor de 
patiserie şi  magazinelor de bomboane şi 
ciocolată;  servicii de cazare temporară".  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 



1
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 

din 21.05.2015 privind dec ăderea par ţială din drepturi 
a titularului m ărcii interna ţionale SPANDAU BALLET 

 
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21.05.2015, în pricina civilă la cererea de 

chemare în judecată ZAO International Paper împotriva SOCIETE CIVILE MARBELOW 
INTELLECTUAL PROPERTIES, intervenient accesoriu AGEPI privind decăderea parţială din drepturi 
asupra mărcii internaţionale nr. IR 871869, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) al Legii  
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaţionale SPANDAU BALLET nr. IR 871869 
pentru următoarele produse din clasa 16 „hârtie, carton şi produse din aceste materiale” titularul 
SOCIETE CIVILE MARBELOW INTELLECTUAL PROPERTIES, 27, boulevard Albert 1er, MC-98000 
MONACO, începând cu data de 21.05.2015. 

 
 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului 

NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixt ă 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/943/2015 din 
28.09.2015, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 22-453/15 din 19.05.2015 emis 
de Judecătoria Buiucani Chişinău prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor 
debitorului NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixtă, c/f 1008600026773: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 22009 din 18.08.2010, înregistrate pe numele titularului 
NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixtă, c/f 1008600026773; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se interzice orice procedură referitoare la modificarea 
statutului juridic al mărcii nr. 22009, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei Cur ţii de Apel Chi şinău 
nr. 2r-1986/15 din 22.09.2015 

şi Încheierii Executorului Judec ătoresc Vînaga Corneliu 
nr. 078-410/2015, 078-411/2015 din 24.09.2015 

 
Întru executarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 22.09.2015 (dosarul nr. 2r-1986/15) şi 

Încheierii Executorului Judecătoresc Vînaga Corneliu nr. 078-410/2015, 078-411/2015 din 24.09.2015 
privind anularea parţială a măsurilor de asigurare faţă de SRL „SAMIRALAGRO”, societate 
comercială, c/f 1005600052434: 

- se anulează interdicţia aplicată asupra mărcii nr. 20410 din 14.08.2009, înregistrată pe numele 
titularului „SAMIRALAGRO” SRL, societate comercială, c/f 1005600052434, în baza Încheierii 
Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 02.07.2015 (dosarul nr. 2-6315/15) şi Încheierii Executorului 
Judecătoresc Vînaga Corneliu nr. 078-410/2015 din 10.07.2015, prin ordinul Directorului General 
AGEPI nr. 139 din 31.07.2015.  
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Cu privire la men ţinerea sechestrului 

asupra OPI înregistrate pe numele titularului 
„Euro Mansarde” S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 14.09.2015, dosar nr. 2i-562/15 prin care 

s-a dispus punerea sub sechestru a tuturor bunurilor debitorului EURO MANSARDE S.R.L.,  
c/f 1008600031126:  

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 22104 din 03.11.2010 şi a operei de arhitectură 
conform certificatului Seria OA nr. 2525/2798 din 17.11.2010, înregistrate pe numele titularului EURO 
MANSARDE S.R.L., c/f 1008600031126, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 78 
din 29.04.2015, în temeiul Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila, nr. 085-529/2015 din 
08.04.2015. 

 
 
 

Cu privire la instituirea administr ării fiduciare 
asupra patrimoniului „MOLDOVAHIDROMA Ş” S.A., 

societate comercial ă 
 

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie mun. Chişinău din 
23.09.2015 (nr. dosarului 2c-30/2014) privind instituirea administrării fiduciare asupra patrimoniului 
MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., societate comercială, c/f 1002600041077: 

- se aplică 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. 724 din 
01.04.2013, 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; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se va admite efectuarea procedurilor legale ce ţin 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. 724 din 01.04.2013, nr. 725 din 01.04.2013, 
nr. 2246 din 28.09.2001, nr. 2460 din 28.09.2001, nr. 2432 din 28.09.2001, cu condiţia prezentării 
acordului expres al administratorului fiduciar Fortuna Radu, administrator autorizat, deţinător al 
Autorizaţiei nr. 11 din 14.01.2015, str. Armenească, nr. 27, MD-2012, mun. Chişinău, Republica 
Moldova. 
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IX 

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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H O T Ă R Â R E  
cu privire la numirea în func ţie  
a domnului Octavian APOSTOL 

  
În temeiul articolului 12 alineatul (1) din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se numeşte domnul Octavian APOSTOL în funcţia de director general al Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

PRIM-MINISTRU       Valeriu STRELEŢ 

Nr. 637. Chişinău, 16 septembrie 2015. 

 
 
 

DECREE 
on appointment of Mr. Octavian APOSTOL 

 
Based on the Article 12 (1) of the Law no.114 of 3 July 2014 regarding the State 

Agency on Intellectual Property, the Government DECREES: 
To appoint Mr. Octavian APOSTOL as Director General of the State Agency on 

Intellectual Property. 
 

PRIME MINISTER      Valeriu STRELEŢ 
 

No. 637. Chisinau, 16 September 2015. 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении господина Октавиана АПОСТОЛА 

  
На основании части (1) статьи 12 Закона № 114 от 3 июля 2014 года о 

Государственном агентстве по интеллектуальной собственности Правительство 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить господина Октавиана АПОСТОЛА на должность генерального 
директора Государственного агентства по интеллектуальной собственности. 

 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР     Валериу СТРЕЛЕЦ 

№ 637. Кишинэу, 16 сентября 2015 г. 
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În cadrul reuniunii bilaterale, care a avut loc la 7 octombrie 2015 la Geneva, Elve ţia, 
Directorul general al Agen ţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectual ă a Republicii Moldova 
(AGEPI) Octavian Apostol şi Preşedintele Oficiului European de Brevete (OEB) Benoît  
Battistelli au f ăcut un anun ţ potrivit c ăruia Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Organiza ţia European ă de Brevete privind validarea brevetelor europene v a intra în vigoare 
cu începere de la 1 noiembrie 2015. 

 
 

A C O R D∗∗∗∗ 
între Guvernul Republicii Moldova şi Organiza ţia European ă de Brevete 

privind validarea brevetelor europene  
(Acord de validare) din  16.10.2013 

 
(Ratificat prin Legea nr.57 din 09.04.2015)  

  
* * * 

  
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, reprezentat de dna Lilia Bolocan, Director General al Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (denumită în continuare „Oficiul”) 
şi 
ORGANIZAŢIA EUROPEANĂ DE BREVETE (denumită în continuare „Organizaţia”), reprezentată de 

dl Benoît Battistelli, Preşedintele Oficiului European de Brevete (denumit în continuare „OEB”),  
AVÂND ÎN VEDERE  
Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, din 5 octombrie 1973, cu modificările conform 

Actului de revizuire a Convenţiei brevetului european din 29 noiembrie 2000 (denumită în continuare 
„Convenţia brevetului european”) şi, în special, art.33(4) 

Legea Republicii Moldova privind protecţia invenţiilor nr.50-XVI din 7 martie 2008, 
CONSIDERÂND CĂ  
Legea Republicii Moldova privind protecţia invenţiilor asigură un nivel de protecţie similar celui existent 

în statele membre ale Organizaţiei,  
Republica Moldova va prevedea un sistem care să permită validarea, la solicitare, a efectelor cererilor 

de brevet european şi ale brevetelor europene pe teritoriul său prin introducerea în legislaţia naţională a unor 
prevederi de implementare a sistemului de validare (denumit în continuare „sistem de validare”), 

ÎNTRUCÂT  
Republica Moldova este parte a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi a desemnat OEB în 

calitate de Autoritate Internaţională de Documentare şi Examinare Preliminară în baza respectivului Tratat, 
RECUNOSCÂND  
necesitatea aplicării plenare a standardelor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuală legate de comerţ (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), 
LUÂND ACT  
de solicitarea Republicii Moldova privind suportul din partea OEB pentru implementarea sistemului de 

validare, 
AVÂND CONVINGEREA CĂ  
crearea sistemului de validare dintre Organizaţie şi Republica Moldova este de interes reciproc şi va 

consolida protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, şi în acelaşi timp, va face sistemul european 
de brevete mai atractiv,  

sistemul de validare va contribui la atingerea obiectivelor stabilite de Parteneriatul Estic ca parte 
componentă a Politicii Europene de Vecinătate şi va susţine integrarea graduală a economiei Republicii 
Moldova pe piaţa internă a UE, în conformitate cu aspiraţiile sale de integrare europeană,  

AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR: 
  

 
 

                                            
∗ Publicat în Monitorul Oficial nr.115-123/203 din 15.05.2015. 
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Articolul 1 

Obiectul acordului 
Părţile contractante vor coopera, în cadrul prezentului Acord, pentru dezvoltarea unui sistem eficient 

de validare a brevetelor europene în Republica Moldova. 
  

Articolul 2 
Asisten ţă tehnic ă şi juridic ă 

În măsura posibilităţilor, Organizaţia va acorda Republicii Moldova asistenţa tehnică şi juridică 
necesară pentru implementarea sistemului de validare.  

  
 

Articolul 3 
Cooperare juridic ă şi administrativ ă 

(1) Părţile contractante, cu regularitate, vor face schimb de informaţii referitoare la evoluţia legislaţiei 
în sistemele lor de brevete.  

(2) În cazul în care Republica Moldova va solicita, Organizaţia, în măsura posibilităţilor, va acorda 
consultanţă referitor la propunerile de adoptare sau de modificare a prevederilor legale privind sistemul de 
brevete al Republicii Moldova.  

  
Articolul 4 

Prelucrarea solicit ărilor de validare 
(1) OEB va recepţiona, prelucra şi publica orice solicitare privind validarea brevetelor europene în 

Republica Moldova şi va comunica Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
toate informaţiile necesare privind procedurile legate de cererile de brevet european şi de brevetele 
respective.  

(2) În măsura posibilităţilor, OEB, la solicitare, va acorda, asistenţă Oficiului, oferind orice alte 
informaţii utile.  

  
Articolul 5 

Informa ţii privind brevetele europene validate 
Oficiul va informa OEB asupra statutului juridic al tuturor brevetelor europene validate, în special în 

ceea ce priveşte încetarea valabilităţii, expirarea, renunţarea, limitarea sau revocarea acestora. 
  

Articolul 6 
Aspecte financiare 

OEB va încasa o taxă de validare pentru fiecare solicitare de validare. Preşedintele OEB va stabili 
cuantumul taxei de validare şi partea din aceasta care urmează să fie reţinută de OEB, conform unui acord 
dintre OEB şi Oficiu.  

  
Articolul 7 

Comisia mixt ă 
(1) Va fi instituită o comisie mixtă pentru discutarea tuturor chestiunilor care decurg din prezentul 

Acord şi din implementarea acestuia. Comisia va fi formată din reprezentanţi ai OEB şi ai Oficiului. Pot fi 
consultaţi şi reprezentanţii altor organisme guvernamentale ale Republicii Moldova implicate în 
implementarea acordului sau direct afectate de acesta.  

(2) Comisia se va întruni la iniţiativa Directorului General al Oficiului sau a Preşedintelui OEB. Ordinea 
de zi, locul şi data fiecărei întruniri a comisiei se vor stabili de comun acord între cele două oficii.  

  
Articolul 8 

Implementarea acordului 
(1) Sarcinile care revin părţilor contractante ca urmare a acestui Acord vor fi îndeplinite de către OEB 

şi Oficiu. OEB poate încredinţa anumite sarcini, conform art.2 din prezentul Acord, oficiilor de brevete ale 
statelor contractante la Convenţia brevetului european cu acordul acestora.  

(2) Detaliile implementării prezentului Acord vor fi stabilite de comun acord între Directorul General al 
Oficiului şi Preşedintele OEB.  
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Articolul 9 
Amendarea acordului  

La solicitarea Organizaţiei sau a Guvernului Republicii Moldova, părţile contractante vor negocia 
modificarea prezentului Acord.  

  
Articolul 10 

Durata acordului 
(1) Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 5 ani şi va putea fi reînnoit cu acordul părţilor 

contractante pentru perioade ulterioare de 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va obiecta în scris cu cel puţin 6 
luni înainte de terminarea perioadei de cinci ani de valabilitate.  

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(1), prezentul Acord poate fi denunţat în orice moment, în 
scris, de către oricare dintre părţi; rezilierea va intra în vigoare la un an după recepţionarea de către cealaltă 
parte a notificării de denunţare, cu condiţia că respectiva notificare nu prevede o perioadă mai lungă sau 
dacă părţile nu au convenit asupra unei perioade mai scurte.  

(3) Dacă valabilitatea prezentului Acord încetează, articolele 4 şi 6 vor continua să fie aplicate tuturor 
cererilor de brevet european, pentru care, anterior încetării Acordului, s-a depus o solicitare de validare, şi 
tuturor brevetelor europene acordate în baza acestora. 

  
Articolul 11 

Intrarea în vigoare  
Data intrării în vigoare a prezentului Acord se stabileşte printr-un schimb reciproc de note între Oficiu 

şi OEB după adoptarea de către Republica Moldova a dispoziţiilor conforme celor prevăzute în Anexa la 
prezentul Acord şi notificarea reciprocă despre finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în 
vigoare a Acordului.  

 
Încheiat la München la 16 octombrie 2013, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, 

germană, engleză şi franceză, fiecare text fiind considerat autentic în aceeaşi măsură. 
  

Din partea Guvernului Republicii Moldova  
 

Din partea Organizaţiei Europene de Brevete  
 

Lilia BOLOCAN   
Director General al Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova  
  

Benoît BATTISTELLI   
Preşedinte al Oficiului European de Brevete  
  

  
  

ANEXĂ 
  

Dispozi ţii model care reglementeaz ă validarea  
brevetelor europene în Republica Moldova 

  
Articolul 1 

Validarea brevetelor europene 
(1) O cerere de brevet european şi un brevet european validat în Republica Moldova vor avea, sub 

rezerva prezentelor dispoziţii, acelaşi efect şi vor fi supuse aceloraşi condiţii ca şi o cerere de brevet 
naţională sau un brevet naţional în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind protecţia invenţiilor.  

(2) În sensul acestor dispoziţii:  
a) „cerere de brevet european” înseamnă o cerere pentru un brevet european, depusă în conformitate 

cu Convenţia brevetului european (denumită în continuare „CBE”), precum şi o cerere internaţională depusă 
în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (denumit în continuare „PCT”) pentru care 
Oficiul European de Brevete (denumit în continuare „OEB”) acţionează în calitate de oficiu desemnat sau 
ales şi în care Republica Moldova este desemnată;  

b) „brevet european validat” înseamnă un brevet european eliberat de către OEB pe baza unei cereri 
de brevet european în raport cu care a fost solicitată validarea în Republica Moldova;  

c) „cerere de brevet naţională” înseamnă o cerere de brevet de invenţie, depusă în conformitate cu 
Legea Republicii Moldova privind protecţia invenţiilor la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova (denumită în continuare „Oficiu”);  

d) „brevet naţional” înseamnă un brevet eliberat pe baza cererii de brevet naţional. 
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Articolul 2 
Solicitarea de validare 

(1) O cerere de brevet european şi un brevet european eliberat pe baza unei astfel de cereri vor fi 
validate în Republica Moldova la cererea solicitantului. Solicitarea de validare va fi considerată depusă odată 
cu orice cerere de brevet european depusă la sau după data intrării în vigoare a Acordului de validare dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete.  

(2) Fiecare solicitare de validare va fi publicată de către Oficiu de îndată ce va fi posibil, după 
informarea de către OEB privind achitarea taxei de validare, dar nu înainte de expirarea termenului de 18 
luni de la data depunerii sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi.  

(3) Solicitarea de validare poate fi retrasă în orice moment. Ea va fi considerată retrasă în cazul în 
care taxa de validare nu a fost plătită în termenul fixat sau în cazul în care cererea de brevet european a fost 
definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă. Oficiul va publica aceste informaţii de îndată ce este 
posibil, daca solicitarea de validare a fost deja publicată conform alin.(2). 

  
Articolul 3 

Taxa de validare 
(1) Taxa de validare, conform art.2 alin.(2), trebuie plătită către OEB, în termen de 6 luni de la data în 

care în Buletinul European de Brevete este menţionat despre publicarea raportului de documentare 
european, sau, după caz, în perioada prevăzută pentru realizarea acţiunilor necesare pentru intrarea în faza 
europeană a unei cereri internaţionale în sensul art.1 alin.2(a).  

(2) Taxa de validare mai poate fi achitată în termen de 2 luni de la expirarea perioadei menţionate la 
alin.(1), cu condiţia achitării unei plăţi suplimentare de 50%.  

(3) Pentru plata taxelor de validare se va aplica mutatis mutandis Regulamentul OEB privind taxele. 
Taxele de validare achitate corect nu se rambursează.  

  
Articolul 4 

Efectele produse de cererile de brevet european 
(1) O cerere de brevet european, căreia i-a fost acordată o dată de depozit, va fi echivalentă unei 

cereri de brevet naţional reglementare, beneficiind, după caz, de prioritatea revendicată în cererea de brevet 
european, oricare ar fi soarta ulterioară a acesteia.  

(2) O cerere de brevet european publicată va conferi provizoriu aceeaşi protecţie de care beneficiază 
o cerere de brevet naţională publicată, de la data la care o traducere în limba moldovenească a 
revendicărilor din cererea de brevet european publicată a fost făcută publică de către Oficiu.  

(3) O cerere de brevet european se consideră de a nu fi avut ab initio efectele la care se face referire 
la alin.(2), în cazul în care solicitarea de validare a fost retrasă sau considerată retrasă. 

  
Articolul 5 

Efectele produse de brevetele europene 
(1) Sub rezerva dispoziţiilor alin.(2)-(7), un brevet european validat conferă, de la data publicării de 

către OEB a menţiunii eliberării sale, aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet naţional conform 
Legii Republicii Moldova privind protecţia invenţiilor.  

(2) În termen de 3 luni de la data la care a fost publicată menţiunea eliberării brevetului european, 
titularul brevetului va transmite către Oficiu traducerea în limba moldovenească a fascicolului de brevet şi va 
achita taxa pentru publicare. 

(3) Dacă, în urma unei opoziţii sau a unei cereri de limitare depuse la OEB, brevetul european este 
menţinut într-o formă modificată, în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii hotărârii de menţinere a 
brevetului european în formă modificată sau de limitare, titularul brevetului va trimite la Oficiu traducerea în 
limba moldovenească a revendicărilor modificate şi va plăti taxa stabilită pentru publicare. 

(4) În cazul în care textul fascicolului şi al revendicărilor conţine semne de referinţă folosite în desene, 
aceste desene se vor ataşa la traducerea menţionată la alin.(2) şi (3).  

(5) Oficiul va publica orice traducere depusă în termen conform alin.(2) sau (3) cât de curând posibil. 
(6) Dacă traducerea menţionată la alin.(2) sau (3) nu este depusă în termen sau dacă taxa nu se 

plăteşte în termenul stabilit, brevetul european validat este considerat nevalabil ab initio. Traducerea totuşi 
poate fi depusă într-un termen adiţional de 3 luni de la expirarea termenului stabilit în alin.( 2) şi (3), cu 
condiţia achitării unei plăţi adiţionale de 100% la taxa de publicare.  

(7) Un brevet european validat şi cererea de brevet european pe care se bazează acesta se consideră 
a nu fi avut ab initio efectele specificate la alin.(1) şi la art.4 alin.(2), în măsura în care brevetul a fost revocat 
în cursul procedurilor de opoziţie sau revocare, sau a fost limitat în cadrul procedurii de limitare în faţa OEB. 
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Articolul 6 
Textul autentic al cererilor de brevet european sau  al brevetelor europene 

(1) Textul unei cereri de brevet european sau al unui brevet european, redactat în limba folosită pentru 
proceduri în faţa OEB, va fi textul autentic pentru orice proceduri în Republica Moldova.  

(2) Traducerea prevăzută la art.4 şi 5 va fi considerată autentică, cu excepţia procedurilor de revocare, 
în cazul în care cererea de brevet european sau brevetul european în limba traducerii conferă o protecţie 
mai redusă decât cea conferită de acestea în limba procedurii. 

(3) Solicitantul unui brevet european sau titularul brevetului european validat poate depune, oricând, o 
versiune corectată a traducerii. Traducerea corectată a revendicărilor unei cereri de brevet european 
publicate nu va avea niciun efect legal până când aceasta nu va fi făcută accesibilă publicului de către 
Oficiu. Traducerea corectată a fascicolului de brevet european validat nu va avea niciun efect legal până 
când aceasta nu va fi făcută accesibilă publicului de către Oficiu.  

(4) Orice persoană care, cu bună-credinţă, utilizează invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase 
de utilizare a invenţiei, fără ca această utilizare să constituie o încălcare a cererii sau a brevetului în 
traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată produce efect, să continue o asemenea utilizare la 
întreprinderea sa sau pentru necesităţile acesteia, fără plată. 

  
Articolul 7 

Drepturi anterioare 
(1) O cerere de brevet european pentru care s-a plătit taxa de validare şi un brevet european validat, 

vor avea, în raport cu o cerere naţională şi cu un brevet naţional, acelaşi efect din punctul de vedere al 
stadiului tehnicii ca şi cererea naţională şi brevetul naţional.  

(2) O cerere de brevet naţională şi un brevet naţional vor avea, în raport cu un brevet european 
validat, acelaşi efect din punctul de vedere al stadiului tehnicii pe care îl au în raport cu un brevet naţional. 

  
Articolul 8 

Taxele anuale de men ţinere pentru brevetele europene validate 
(1) Taxele anuale de menţinere pentru un brevet european validat se plătesc la Oficiu, pentru anii care 

urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată.  
(2) Art.141, alin.(2) al CBE se va aplica mutatis mutandis. 
  

Articolul 9 
Aplicabilitatea Conven ţiei brevetului european 

Prevederile CBE şi ale regulamentului său de aplicare nu se aplică decât în cazurile prevăzute de 
prezentele prevederi.  

  
  

* * * 

 
Cu privire la modificarea 

componen ţei nominale a Comisiei de Contesta ţii a AGEPI 
 

În legătură cu necesitatea actualizării componenţei Comisiei de Contestaţii şi în conformitate cu 
prevederile pct.7 al Regulamentului Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.257 din 2 aprilie 2009, prin Ordinul Directorului General al 
AGEPI nr.172 din 2 octombrie 2015 componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii AGEPI a fost modificată 
prin numirea în funcţia de membru al Comisiei a domnului Andrei Popa, Consilier al Directorului General. 

 



1



MD - BOPI 10/2015  
 

 195

 
 
 

X 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de 
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 

texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the 
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other 
information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 
 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea interna ţional ă a mărcilor 
 

La 18 septembrie 2015 Republica Gambia  a depus instrumentele de aderare la Protocolul 
referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la 27 iunie 
1989.    

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Gambia cu începere de la 18 
decembrie 2015.   

 

*** 

 
La 7 octombrie 2015 Republica Zimbabwe  a depus instrumentele de aderare la Protocolul 

referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la 27 iunie 
1989. Instrumentele de aderare au fost însoţite de următoarele declaraţii: 

- în conformitate cu Articolul 5(2)(d) şi cu Articolul 5(2)(b) din Protocolul de la Madrid, 
termenul-limită de 1 an pentru exercitarea dreptului de a notifica refuzul la protecţie, menţionat în 
Articolul 5(2)(a) din Protocol se înlocuieşte cu termenul de 18 luni, aşa cum prevede Articolul 5(2)(c) 
din Protocol, iar dacă refuzul la protecţie rezultă dintr-o opunere la acordarea protecţiei, acest refuz 
poate fi notificat Biroului Internaţional după expirarea termenului de 18 luni;  

- în conformitate cu articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid (1989), Republica Zimbabwe 
declară că, în ceea ce priveşte fiecare înregistrare internaţională în care ea este menţionată 
conform Articolului 3ter din Protocol, cât şi în ceea ce priveşte reînnoirea unei astfel de înregistrări 
internaţionale, ea doreşte să primească, în locul unei părţi din venitul provenit din taxele 
suplimentare şi din completările de taxe, o taxă individuală. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Zimbabwe cu începere de la 7 
ianuarie 2016.    
 
 

Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesul ui la operele publicate  
al persoanelor nev ăzătoare, cu deficien ţe de vedere sau cu dificult ăţi  

de citire a materialelor imprimate 
 

La 8 octombrie 2015 Republica Coreea  a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de 
la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la 27 iunie 2013 la 
Marrakesh. 

Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Marrakesh va fi notificată odată cu suplinirea 
numărului necesar de ratificări şi aderări stabilit în conformitate cu articolul 18 al Tratatului. 
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Simplifi carea procedurii de înregistrare a obiectelor
de proprietate intelectuală

 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat 

politicii Guvernului Republicii Moldova privind simplifi carea 

accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile 

publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de 

proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului 

de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor 

industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală. 

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi 
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul 
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confi denţialităţii datelor. În plus, serviciul 
de depunere on-line a cererilor permite administrarea efi cientă a timpului şi reducerea cheltuielilor 
personale. 

Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de 
semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, 
semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. 

Utilizatorii serviciului benefi ciază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv 
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important 
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului 
de depunere on-line. 

De asemenea, au fost elaborate Ghidul de utilizare a serviciului, care oferă instrucţiuni practice 
pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, Ghidul de depunere on-line a cererilor OPI, Ghidul de 

achitare on-line a tarifelor şi Ghidul mandatarului autorizat.

Serviciul poate fi  accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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