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

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

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

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

   

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

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

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

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

 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

    Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

  Published short-term patent applications 

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

    Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NF9Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată revalidate 
    List of revalidated short-term patents for invention
    Перечень восстановленных краткосрочных патентов на изобретения

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-
вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
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(21) a 2016 0115 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 31/445 (2006.01) 
A61K 31/5365 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 9/00 (2006.01) 
A61K 31/27 (2006.01) 
A61K 31/55 (2006.01) 

(22) 2015.04.03 

(31) 1453046 

(32) 2014.04.07 

(33) FR 

(85) 2016.10.21 

(86) PCT/FR2015/050879, 2015.04.03 

(87) WO 2015/155451 A1, 2015.10.15 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 

(72) BRETIN Sylvie, FR; PUEYO Maria, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 

(54) Combinaţie nouă dintre 8-ciclopropil-3-[2-

(3-fluorofenil)etil]-7,8-dihidro-3H-[1,3]oxazi-

no[6,5-g][1,2,3]benzotriazin-4,9-dionă şi un 

inhibitor al acetilcolinesterazei, şi compo-

ziţii farmaceutice care o conţin 

(57) Prezenta invenţie se referă la o combinaţie 

nouă dintre 8-ciclopropil-3-[2-(3-fluorofenil)e-

til]-7,8-dihidro-3H-[1,3]oxazino[6,5-g][1,2,3]ben-

zotriazin-4,9-dionă cu formula (I): 

(I)

 
sau o sare de adiţie a acesteia cu un acid sau 

o bază acceptabilă farmaceutic şi un inhibitor 

al acetilcolinesterazei pentru obţinerea com-

poziţiilor farmaceutice pentru utilizarea în 

tratamentul tulburărilor cognitive asociate cu 

îmbătrânirea cerebrală şi bolile neurodegen-

erative. 

Invenţia se referă, de asemenea, la utilizarea 

combinaţiei pentru obţinerea compoziţiilor far-

maceutice şi la compoziţii farmaceutice, care 

cuprind combinaţia. 

 

  Revendicări: 15 

  Figuri: 4 

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) Novel combination between 8-cyclopropyl-

3-[2-(3-fluorophenyl)ethyl]-7,8-dihydro-3H-

[1,3]oxazino[6,5-G][1,2,3]benzotriazine-4,9-

dione and an acetylcholinesterase inhibi-

tor, and pharmaceutical compositions con-

taining same 

(57) The invention relates to a novel combination 

between 8-cyclopropyl-3-[2-(3-fluorophe-

nyl)ethyl]-7,8-dihydro-3H-[1,3]oxazino[6,5-G] 

[1,2,3]benzotriazine-4,9-dione of formula (I):  

(I)

and an addition salt thereof with a pharma-

ceutically acceptable acid or base, and an ac-

etylcholinesterase inhibitor for preparation of 

pharmaceutical compositions for use in the 

treatment of cognitive disorders associated 

with cerebral aging and neurodegenerative 

diseases. 

The invention also relates to the use of the 

combination for preparation of pharmaceutical 

compositions and to pharmaceutical composi-

tions comprising the combination. 

 

  Claims: 15 

  Fig.: 4 

* 

*     * 

 

(54) Новая ассоциация 8-циклопропил-3-[2-

(3-фторфенил)этил]-7,8-дигидро-3H-

[1,3]оксазино[6,5-g][1,2,3]бензотриазин-

4,9-диона и ингибитора ацетилхо-

линэстеразы, a также содержащие ее 

фармацевтические композиции 

(57) Настоящее изобретение относится к новой 

ассоциации между 8-циклопропил-3-[2-(3-

фторфенил)этил]-7,8-дигидро-3H-[1,3]окса-

зино[6,5-g][1,2,3]бензотриазин-4,9-диона 

формулы (I): 

(I)
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или его соли присоединения с фармацев-

тически приемлемой кислотой или основа-

нием и ингибитором ацетилхолинэстеразы 

для получения фармацевтических компо-

зиций с целью применения в лечении ко-

гнитивных расстройств, связанных со ста-

рением мозга и нейродегенеративными 

болезнями.  

Изобретение также относится к примене-

нию ассоциации для получения фарма-

цевтических композиций и к фармацевти-

ческим композициям, содержащим ассо-

циацию. 

 

 П. формулы: 15 

 Фиг.: 4 

 

 

(21) a 2016 0099 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/4545 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01) 
A61P 3/00 (2006.01) 
C07D 491/08 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 

(22) 2015.03.03 

(31) 61/954351 

(32) 2014.03.17 

(33) US 

(85) 2016.09.02 

(86) PCT/IB2015/051560, 2015.03.03 

(87) WO 2015/140658 A1, 2015.09.24 

(71) PFIZER INC., US 

(72) CABRAL Shawn, US; FUTATSUGI Kentaro, 

US; HEPWORTH David, US; HUARD Kim, 

US; KUNG Daniel Wei-Shung, US; ORR Suvi 

Tuula Marjukka, US; SONG Kun, US 

(54) Inhibitori ai diacilglicerol aciltransferazei 2 

pentru utilizare în tratamentul tulburărilor 

metabolice şi a celor asociate 

(57) Prezenta invenţie se referă la compuşi cu 

formula generală (I), care inhibă activitatea 

diacilglicerol aciltransferazei 2 (DGAT2) şi la 

utilizarea lor în tratamentul bolilor asociate la 

animale. 

 

 

 

(I) 

 

  Revendicări: 21 

  Figuri: 3 

* 

*     * 

(54) Diacylglycerol acyltransferase 2 inhibitors 

for use in the treatment of metabolic and 

related disorders 

(57) The present invention relates to compounds 

of general Formula (I) that inhibit the activity 

of diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2) 

and their use in the treatment of diseases 

linked thereto in animals. 

(I) 

 

  Claims: 21 

  Fig.: 3 

* 

*     * 
(54) Ингибиторы  диацилглицерин аци-

лтрансферазы 2 для применения при 
лечении метаболических нарушений и 
ассоциированных с ними 

(57) Настоящее изобретение относится к со-

единениям общей формулы (I), которые 

ингибируют активность диацилглицерин 

ацилтрансферазы 2 (DGAT2) и к их приме-

нению при лечении ассоциированных за-

болеваний у животных. 

(I) 

 

 П. формулы: 21 

 Фиг.: 3 
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(21) a 2016 0117 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 
C07H 19/06 (2006.01) 
C07H 19/14 (2006.01) 
A61K 31/7064 (2006.01) 
A61K 31/7076 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(22) 2015.03.26 

(31) PCT/CN2014/074294 

(32) 2014.03.28 

(33) CN 

(85) 2016.10.26 

(86) PCT/US2015/022621, 2015.03.26 

(87) WO 2015/148746 A1, 2015.10.01 

(71) MERCK SHARP & DOHME B.V, US 

(72) GIRIJAVALLABHAN Vinay M., US; OLSEN 

David B., US; ZHANG Zhibo, CN; FU Jianmin, 

CA; TANG Bing-Yu, CN 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 

(54) Derivaţi nucleozidici 4'-substituiţi în cali-

tate de inhibitori ai transcriptazei inverse a 

HIV 

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi 

nucleozidici 4'-substituiţi cu formula I 

 I 

şi la utilizarea acestora pentru inhibarea 

transcriptazei inverse a HIV, profilaxia infecţiei 

cu HIV, tratamentul infecţiei cu HIV şi profila-

xia, tratamentul şi întârzierea debutului sau a 

evoluţiei SIDA şi/sau ARC. 

 

  Revendicări: 24 

* 

*     * 

(54) 4'-Substituted nucleoside derivatives as 

HIV reverse transcriptase inhibitors 

(57) The present invention is directed to 4'-

substituted nucleoside derivatives of Formula I 

I 

and their use in the inhibition of HIV reverse 

transcriptase, the prophylaxis of infection by 

HIV, the treatment of infection by HIV, and the 

prophylaxis, treatment, and delay in the onset 

or progression of AIDS and/or ARC.  

 

  Claims: 24 

* 

*     * 

 

(54) Производные 4'-замещенных нуклеози-

дов в качестве ингибиторов обратной 

транскриптазы ВИЧ 

(57) Настоящее изобретение относится к про-

изводным 4′-замещенных нуклеозидов 

формулы I 

 I 

и их применению для ингибирования об-

ратной транскриптазы ВИЧ, профилактики 

заражения ВИЧ, лечения заражения ВИЧ и 

профилактики, лечения и задержки начала 

развития или прогрессирования СПИДа 

и/или ARC. 
 
 П. формулы: 24 
 

 

(21) a 2016 0080 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C12N 15/82 (2006.01) 
A01N 63/00 (2006.01) 
A01H 5/00 (2006.01) 

(22) 2014.12.17 

(31) 61/917360 

(32) 2013.12.18 

(33) US 

(85) 2016.07.11 

(86) PCT/IB2014/067018, 2014.12.17 

(87) WO 2015/092706 A1, 2015.06.25 

(71) BASF AGRO B.V., NL 

(72) APONTE Raphael, DE; TRESCH Stefan, DE; 

WITSCHEL Matthias, DE; LERCHL Jens, DE; 

MASSA Dario, DE; SEISER Tobias, DE; 

MIETZNER Thomas, DE; PAULIK Jill Marie, 

US; BROMMER Chad, US 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 

(54) Plante cu toleranţă sporită la erbicide 

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de 

combatere a vegetaţiei nedorite pe un teren de 

cultivare a plantelor. Procedeul revendicat cu-

prinde etapele de utilizare, pe terenul respectiv, 

a unei plante care cuprinde, cel puţin, un acid 

nucleic cuprinzând o secvenţă de nucleotide 

care codifică o protoporfirinogenoxidază (PPO) 

de tip sălbatic sau mutantă, care este rezis-

tentă sau tolerantă la un erbicid ce inhibă PPO, 

la aplicarea pe terenul respectiv a unei cantităţi 

eficiente de erbicidul menţionat. Invenţia se 

referă, în plus, la plante care cuprind enzime 

ale PPO de tip sălbatic sau mutantă şi proce-

dee de obţinere a unor astfel de plante. 
 
  Revendicări: 11 
  Figuri: 1 

* 

*     * 
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(54) Plants having increased tolerance to herbi-

cides 

(57) The present invention relates to a method for 

controlling undesired vegetation at a plant cul-

tivation site. The claimed method comprises 

the steps of providing, at the site, a plant that 

comprises one nucleic acid comprising a nu-

cleotide sequence encoding a wild-type or a 

mutated protoporphyrinogen oxidase (PPO) 

which is resistant or tolerant to a PPO-

inhibiting herbicide by applying to the site an 

effective amount of the herbicide. The inven-

tion further relates to plants comprising wild-

type or mutated PPO enzymes, and methods 

of obtaining the same. 

 

  Claims: 11 

  Fig.: 1 

* 

*     * 

(54) Растения с повышенной толерантно-

стью к воздействию гербицидов 

(57) Данное изобретение относится к способу 

борьбы с нежелательной растительностью 

на участке выращивания растений. Заяв-

ленный способ включает действия по при-

менению, на вышеупомянутом участке, 

растения которое включает, по крайней 

мере, одну нуклеиновую кислоту, включа-

ющую нуклеотидную последовательность, 

кодирующую протопорфириногеноксидазу 

(ППO) дикого типа или мутировавшую, ко-

торая является невосприимчивой или то-

лерантной к воздействию гербицида инги-

бирующего ППО при применении в отно-

шении вышеупомянутого участка эффек-

тивного количества вышеуказанного гер-

бицида. Данное изобретение, кроме того, 

относится к растениям, включающим фер-

менты ППО дикого типа или мутировав-

шей, и способы получения таких растений. 

 

 П. формулы: 11 

 Фиг.: 1 

 

 

(21) a 2015 0074 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F16H 1/28 (2006.01) 
F16H 1/32 (2006.01) 

(22) 2015.08.10 

(71)(72) GOLBAN Dorel, MD 

(74) CRASNOVA Nadejda 

(54) Angrenaj sinusoidal circular  
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 

anume la angrenaje planetare. 

Angrenajul sinusoidal circular conţine o roată 

dinţată (9) cu dinţi cu profil curbiliniu şi o roată 

dinţată (10) cu dinţi cu profil în arc de cerc (8). 

Pentru obţinerea profilului curbiliniu al dinţilor 

roţii dinţate (9) se utilizează schema cinemati-

că a mecanismului bielă-manivelă, care in-

clude manivela (1), la rotaţia căreia, prin in-

termediul bielei (3), punctul trasor (4) execută 

mişcări de du-te-vino, care se proiectează pe 

un plan imaginar (5). Când planul imaginar (5) 

efectuează o rotaţie completă, manivela (1) 

efectuează n rotaţii complete şi, respectiv, 

punctul trasor (4) efectuează n mişcări de du-

te-vino complete, care se proiectează pe 

planul imaginar (5), astfel proiecţia lui pe 

planul imaginar (5) descrie un profil teoretic 

(6), unde n este egal cu numărul de dinţi ai 

roţii dinţate (9). Profilul teoretic (6) reprezintă 

o sinusoidă circulară. Dintele cu profil în arc 

de cerc (8), centrul căruia este amplasat şi se 

deplasează pe profilul teoretic (6), formează 

cu suprafaţa periferică un profil real (7) al roţii 

dinţate (9). 

 

  Revendicări: 2 

  Figuri: 8 

* 

*     * 

(54) Sinusoidal circular gear 
(57) The invention relates to mechanical engineer-

ing, namely to planetary gears. 

The sinusoidal circular gear comprises a 

gearwheel (9) with teeth of curvilinear profile 

and a gearwheel (10) with teeth of arc profile 

(8). To obtain the curvilinear profile of the 

teeth of the gearwheel (9) is used the kine-

matic diagram of the crank mechanism which 

includes a crank (1), during the rotation of 

which, by means of a rod (3), the tracing point 

(4) executes reciprocating motions, which are 

projected on an imaginary plane (5). When 

the imaginary plane (5) performs a complete 

revolution, the crank (1) performs n complete 

revolutions and accordingly the tracing point 

(4) executes n complete reciprocating mo-

tions, which are projected on the imaginary 

plane (5), thus its projection on the imaginary 

plane (5) describes a theoretical profile (6), 

where n is equal to the number of teeth of the 

gearwheel (9). The theoretical profile (6) is a 

circular sinusoid. The tooth of arc profile (8), 

whose center is situated and moves on the 

theoretical profile (6), forms with the peripher-

al surface a real profile (7) of the gearwheel 

(9). 

 

  Claims: 2 

  Fig.: 8 

* 

*     * 
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(54) Синусоидальная круговая передача 
(57) Изобретение относится к машиностроению, 

а именно к планетарным передачам. 

Синусоидальная круговая передача со-

держит зубчатое колесо (9) с зубьями кри-

волинейного профиля и зубчатое колесо 

(10) с зубьями дугового профиля (8). Для 

получения криволинейного профиля зубов 

зубчатого колеса (9) используется кинема-

тическая схема кривошипно-шатунного ме-

ханизма, которая включает кривошип (1), 

при вращении которого, посредством ша-

туна (3), трассирующая точка (4) выполня-

ет возвратно-поступательные движения, 

которые проецируются на воображаемой 

плоскости (5). Когда воображаемая плос-

кость (5) совершает один полый оборот, 

кривошип (1) совершает n полых оборотов 

и соответственно трассирующая точка (4) 

выполняет n полых возвратно-поступа-

тельных движений, которые проецируются 

на воображаемой плоскости (5), таким об-

разом, ее проекция на воображаемой плос-

кости (5) описывает теоретический профиль 

(6), где n равно числу зубьев зубчатого ко-

леса (9). Теоретический профиль (6) пред-

ставляет собой круговую синусоиду. Зуб ду-

гового профиля (8), центр которого распо-

ложен и двигается по теоретическому про-

филю (6), формирует с периферической по-

верхностью реальный профиль (7) зубчато-

го колеса (9). 

 

 П. формулы: 2 

 Фиг.: 8 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

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

 

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the 
prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months 

from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent appli-
cation for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the 
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. 50-XVI of 
07.03.2008 on the Protection of Inventions.  

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

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

A 

A

К 
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(21) e 2016 0002 

(51) Int.Cl.: A43C 11/16 (2006.01.01) 
           A43C 11/14 (2006.01.01) 
           A43B 5/04 (2006.01.01) 

(96) 15003633.3, 2015.12.21 

(97) 3039982, 2016.12.21 

(31) BS20150001 

(32) 2015.01.05 

(33) IT 

(71) OBER ALP S.p.A. (IT);  

(72) Nalesso, Andrea (IT); Viniero, Nicola (IT);  

(54) Bocanc de schi sau bocanc de schi off-track perfecționat cu mijloace de fixare 

Ski-boot or off-track ski boot with perfected fairleads 

Лыжный ботинок или лыжный ботинок для внетрассового катания усовершенствованный с 
крепежными средствами 

 

 

(21) e 2016 0003 

(51) Int.Cl.: E02D 29/14 (2006.01.01) 
           E05C 3/12 (2006.01.01) 
           E05B 35/00 (2006.01.01) 

(96) 15003681.2, 2015.12.29 

(97) 3106569, 2016.12.21 

(31) 20150408; 201531222U 

(32) 2015.06.18; 2015.06.18 

(33) CZ; CZ 

(71) BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. (CZ);  

(72) Cieslar, Rudolf (CZ);  

(54) Capac, în particular pentru închiderea orificiilor de construcții și tehnologice 

Closure, particularly for closing construction and technological apertures 

Крышка, в частности, для закрытия строительных и технологических отверстий 

 

 

(21) e 2017 0001 

(51) Int.Cl.: E04C 5/03 (2006.01.01) 

(96) 16740793.1, 2016.01.21 

(87) WO 2016/118790, 2016.07.28 

(31) 201514601438 

(32) 2015.01.21 

(33) US 

(71) TS Rebar Holding LLC (US);  

(72) BOGUSLAVSCHI, Nikolai (MD); WRIGHT, Chester (US); ZALAN, Arkady (US);  

(54) Armătură pentru beton armat 

Reinforcement for reinforced concrete 

Арматура для железобетона 
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(21) e 2017 0002 

(51) Int.Cl.: G06F 1/16 (2006.01.01) 
           F16M 13/02 (2006.01.01) 
           H05K 5/02 (2006.01.01) 

(96) 15197590.1, 2015.12.02 

(97) 3029543, 2017.01.18 

(31) 201462086591P; 201562101114P; 201514639799 

(32) 2014.12.02; 2015.01.08; 2015.03.05 

(33) US; US; US 

(71) Aevoe International Ltd. (VG);  

(72) Yao, Cheng-Wei (TW); Chiang, Huai-Shun (TW);  

(54) Ansamblu montabil al carcasei 

Mountable case assembly 

Сборный узел корпуса 

 
 

(21) e 2017 0003 

(51) Int.Cl.: C22B 1/00 (2006.01.01) 
           C22B 7/00 (2006.01.01) 
           C22B 15/00 (2006.01.01) 
           C22B 21/00 (2006.01.01) 

(96) 16174693.8, 2016.06.16 

(97) 3106529, 2017.01.18 

(31) UB20151558 

(32) 2015.06.19 

(33) IT 

(71) Fecs Partecipazioni S.p.A. (IT);  

(72) FOGLIENI, OLIVO (IT);  

(54) Procedeu și instalație de prelucrare și topire a metalelor 

Method and plant of treating and smelting metals 

Способ и установка для обработки и выплавки металлов 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4466 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A63B 21/02 (2006.01) 
A63B 23/16 (2006.01) 

(21) a 2016 0036 
(22) 2016.03.26 
(71)(72)(73) TCACIOV Artiom, MD; GĂINĂ Dumitru, 

MD; PERŢEV Anton, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Extensor pentru restabilirea mobilităţii 

degetelor mâinii 

(57) Invenţia se referă la echipamente sportive, şi 
anume la dispozitive pentru dezvoltarea şi 
întărirea muşchilor şi a articulaţiilor prin efec-
tuarea exerciţiilor fizice de depăşire a forţei 
de reacţiune, în particular la un dispozitiv 
pentru dezvoltarea mobilităţii degetelor mâinii. 
Extensorul pentru restabilirea mobilităţii de-
getelor mâinii constă dintr-un corp (1), ex-
ecutat cav, detaşabil, cu o deschizătură (2) şi 
un locaş pentru degetul fixator (7). În interi-
orul corpului (1) sunt amplasate un cărucior 
(4) cu locaş pentru degetul de antrenare (8), 
executat în formă de orificiu orb, şi un me-
canism de reglare a forţei aplicate căruci-
orului (4), alcătuit dintr-un plonjor cav (15) cu 
filet (16), executat din exterior în regiunea 
fundului plonjorului (15), care angrenează cu 
filetul unei piuliţe inelare (6), fixată cu posi-
bilitatea rotirii într-un locaş (5). În cavitatea 
plonjorului (15) este amplasat un arc de 
tracţiune (11) unit cu unul din capetele unui 
cablu (9), care este fixat cu celălalt capăt prin 
intermediul unui scripete (10) de căruciorul 
(4). Extensorul, de asemenea, este înzestrat 
cu un dispozitiv de control al amplitudinii de 
deplasare a căruciorului (4), constituit dintr-o 
tijă (17) amplasată transversal deschizăturii 
(2), cu posibilitatea deplasării de-a lungul 
acesteia pe un ghidaj (18) şi fixării prin in-
termediul unui arc de blocare (21) în canalele 
de fixare. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Expander for developing the mobility of 

fingers  
(57) The invention relates to sports equipment, 

namely to devices for developing and 
strengthening the muscles and joints during 
physical exercises to overcome the counter-
acting force, in particular to a device for de-
veloping the mobility of fingers. 
The expander for developing the mobility of 
fingers consists of a body (1), made hollow, 
collapsible, with a slot (2) and a socket for 

the fixating finger (7). Inside the body (1) are 
installed a carriage (4) with a socket for the 
trained finger (8), made as a blind hole, and 
a mechanism for regulating the force applied 
to the carriage (4), consisting of a hollow 
plunger (15) with thread (16), made from the 
outside in the bottom-most part of the plunger 
(15), which intermeshes with the thread of an 
annular nut (6), fixed with the possibility of 
rotation in a notch (5). In the cavity of the 
plunger (15) is placed a tension spring (11) 
connected to one of the ends of a cable (9), 
which through a pulley (10) is fixed with the 
other end to the carriage (4). The expander 
is also provided with a carriage movement 
amplitude controlling device (4), consisting of 
a rod (17) placed transversely to the slot (2), 
with the possibility of displacement there-
along on a guide (18) and of fixation by 
means of a spring (21) in the fixing grooves. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Эспандер для разработки подвижности 

пальцев 

(57) Изобретение относится к спортивным 
принадлежностям, а именно к устрой-
ствам для развития и укрепления муску-
латуры и суставов при выполнении физи-
ческих упражнений по преодолению про-
тиводействующего усилия, точнее к при-
способлению для развития подвижности 
пальцев руки.       
Эспандер для разработки подвижности 
пальцев руки состоит из корпуса (1), вы-
полненного полым, разборным, с проре-
зью (2) и гнездом для фиксирующего 
пальца (7). Внутри корпуса (1) установле-
ны каретка (4) с гнездом для разрабаты-
ваемого пальца (8), выполненным в виде 
глухого отверстия, и механизм регулиро-
вания усилия приложенного к каретке (4), 
состоящий из полого плунжера (15) с 
резьбой (16), выполненной снаружи в 
донной части плунжера (15), которая вхо-
дит в зацепление с резьбой кольцевой 
гайки (6), закрепленной с возможностью 
вращения в вырезе (5). В полости плун-
жера (15) расположена пружина растяже-
ния (11), соединенная с одним из концов 
кабеля (9), который посредством шкива 
(10) закреплен другим концом к каретке 
(4). Эспандер так же снабжен устройством 
регулирования амплитуды перемещения 
каретки (4), состоящего из стержня (17), 
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расположенного поперечно прорези (2), с 
возможностью перемещения вдоль неё по 
направляющей (18) и фиксации посред-
ством удерживающей пружины (21) в фик-
сирующих пазах. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 6 

 
 
 

 
(11) 4467 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07C 13/44 (2006.01) 
C07C 43/275 (2006.01) 
C07C 39/14 (2006.01) 
C07C 39/17 (2006.01) 
C07C 209/26 (2006.01) 
C07C 211/11 (2006.01) 
C07C 217/56 (2006.01) 
C07D 223/16 (2006.01) 
C07B 53/00 (2006.01) 
C07B 57/00 (2006.01) 
C12N 9/18 (2006.01) 
C12N 9/20 (2006.01) 

(21) a 2013 0008 
(22) 2013.02.07 
(31) 12/51195 
(32) 2012.02.09 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  PEDRAGOSA MOREAU Sandrine, FR; 

LEFOULON François, FR 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sinteză enzimatică a acidului 

(7S)-3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-

triene-7-carboxilic sau a esterilor săi şi 

aplicarea lor în sinteza ivabradinei şi a 

sărurilor sale 

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu 
de sinteză enzimatică a compusului cu for-
mula (I): 

 
O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

 
unde R1 reprezintă un atom de hidrogen sau 
o grupă alchil C1-C6, de preferinţă metil, pre-
cum şi la aplicarea acestuia în sinteza 
ivabradinei (3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoxibici-
clo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-il]metil}(metil)ami-
no]propil}-7,8-dimetoxi-1,3,4,5-tetrahidro-2H-
3-benzazepin-2-ona) cu formula (II): 

 
OCH

3

OCH
3

N

O

N

CH
3

CH
3
O

CH
3
O

(II),

 
a sărurilor sale de adiţie cu acizi farmaceutic 
acceptabili şi a hidraţilor acestora. 
Utilizarea lipazelor Pseudomonas 

fluorescens şi Candida antarctica permite ob-
ţinerea compuşilor chirali − principalii inter-
mediari în sinteza ingredientelor farmaceutic 
active − în excese enantiomerice înalte şi 
randamente bune. 

 
  Revendicări: 22 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the enzymatic synthesis of 

(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-

1,3,5-triene-7-carboxylic acid or esters 

thereof, and application in the synthesis 

of ivabradine and salts thereof 
(57) The present invention relates to a process for 

the enzymatic synthesis of the compound of 
formula (I): 

 
O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

wherein R1 represents a hydrogen atom or a 
C1-C6 alkyl group, preferably methyl, and also 
to its application in the synthesis of ivabra-
dine (3-{3-[{[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0] 
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octa-1,3,5-triene-7-yl]methyl}(methyl)amino]pro-
pyl}-7,8-dimetho-xy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-
benzazepin-2-one) of formula (II): 
 

OCH
3

OCH
3

N

O

N

CH
3

CH
3
O

CH
3
O

(II),

its addition salts with pharmaceutically ac-
ceptable acids and their hydrates. 
The use of lipases Pseudomonas fluo-

rescens and Candida antarctica makes it 
possible to obtain chiral compounds − key in-
termediates in the synthesis of pharmaceuti-
cally active ingredients − in high enantio-
meric excesses and good yields. 

 
  Claims: 22 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ ферментативного синтеза (7S)-

3,4-диметоксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-

триен-7-карбоновой кислоты или ее 

сложных эфиров и их применение в 

синтезе ивабрадина и его солей 
(57) Настоящее изобретение относится к спо-

собу ферментативного синтеза соедине-
ния формулы (I): 

 
O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

 
где R1 представляет собой атом водорода 
или алкильную группу С1-С6, предпочти-
тельно метил, а также к его применению в 
синтезе ивабрадина (3-{3-[{[(7S)-3,4-димето-
ксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]ме-
тил}(метил)амино]-пропил}-7,8-димето-
кси-1,3,4,5-тетрагидро-2Н-3-бензазепин-2-
он) формулы (II): 
 

OCH
3

OCH
3

N

O

N

CH
3

CH
3
O

CH
3
O

(II),

его аддитивных солей с фармацевтически 
приемлемыми кислотами и их гидратов. 
Использование липаз Pseudomonas fluo-

rescens и Candida antarctica позволяет по-
лучить хиральные соединения − главные 
промежуточные химические соединения в 
синтезе фармацевтически активных ин-

гредиентов − с высокими энантиомерными 
избытками и с хорошими выходами. 

 
 П. формулы: 22 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4468 (13) B2 

(51) Int. Cl.: C07D 223/16 (2006.01) 
C07C 13/44 (2006.01) 
C07C 22/04 (2006.01) 
C07C 211/08 (2006.01) 
C07C 211/11 (2006.01) 
C07C 255/03 (2006.01) 
C07C 43/275 (2006.01) 
C07C 215/08 (2006.01) 
C07C 229/14 (2006.01) 

(21) a 2013 0016 
(22) 2013.03.27 
(31) 1252728 
(32) 2012.03.27 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  LE FLOHIC Alexandre, FR; GRANDJEAN 

Mathieu, FR 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sinteză prin lactamizare a 

ivabradinei şi a sărurilor sale de adiţie cu 

acizi acceptabili farmaceutic   
(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu 

de sinteză a ivabradinei cu formula (I): 
 

O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

 
sau 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa- 
1,3,5-trien-7-il]metil}(metil)amino]propil}-7,8-
dimetoxi-1,3,4,5-tetrahidro-2H-3-benzazepi-
nă-2-onă, a sărurilor sale de adiţie cu acizi 
acceptabili farmaceutic şi a hidraţilor aces-
tora. 
Procedeul se caracterizează prin aceea că 
compusul cu formula (VI): 
 

 
 
este supus unei reacţii de lactamizare în 
prezenţa unui agent de ciclizare şi a unei ba-
ze, într-un solvent organic. 
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Procedeul dat permite de a spori randamen-
tul produsului finit. 

 
  Revendicări: 28 

* 
*     * 

(54) Process for the synthesis of ivabradine and 

addition salts thereof with pharmaceutically 

acceptable acids by lactamisation 
(57) The present invention relates to a process for 

the synthesis of ivabradine of formula (I): 
 

O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

 
or 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa- 
1,3,5-triene-7-yl]methyl}(methyl)amino]pro-
pyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-
benzazepin-2-one, addition salts with phar-
maceutically acceptable acids, and hydrates 
thereof. 
The process is characterized in that the 
compound of formula (VI): 
 

 
 
is subjected to a lactamisation reaction in the 
presence of a coupling agent and a base, in 
an organic solvent. 
This process allows of increasing the yield of 
the end product. 

 
  Claims: 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ синтеза ивабрадина и его ад-

дитивных солей с фармацевтически 

приемлемыми кислотами путем лакта-

мизации 
(57) Настоящее изобретение относится к спо-

собу синтеза ивабрадина формулы (I): 
 

O

O

CH
3

CH
3

R
1
O

O

(I),
(S)

или 3-{3-[{[(7S)-3,4-диметоксибици-
кло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил}(ме-
тил)амино]-пропил}-7,8-диметокси-1,3,4,5-
тетрагидро-2H-3-бензазепин-2-она, его ад-
дитивных солей с фармацевтически при-
емлемыми кислотами и их гидратов. 
Способ характеризуется тем, что соеди-
нение формулы (VI): 
 

 
 
подвергается реакции лактамизации в 
присутствии агента циклизации и основа-
ния, в органическом растворителе. 
Данный способ позволяет увеличить 
выход конечного продукта. 

 
 П. формулы: 28 
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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) 1117 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A21D 13/00 (2006.01) 
A21D 2/36 (2006.01) 

(21) s 2016 0069 
(22) 2016.05.30 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL  

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  DRAGANOVA Elena, MD; POPEL Svetlana, 
MD; CROPOTOVA Janna, MD; PARŞACOVA 
Lidia, MD; PUJAILO Evdochia, MD; 
PÎRGARI Elena, MD; COLESNICENCO  
Alexandra, MD 

(54) Procedeu de fabricare a pâinii funcţionale 

îmbogăţite cu fibre alimentare 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un procedeu de fabricare a pâinii 
funcţionale îmbogăţite cu fibre alimentare. 
Procedeul, conform invenţiei, include ames-
tecarea făinii de grâu de calitate superioară 
cu o suspensie de drojdii, adăugarea unei 
soluţii apoase de sare de bucătărie şi inulină 
din cicoare, frământarea aluatului, dospirea 
acestuia în decurs de 15 min, divizarea alu-
atului în bucăţi cu formarea semifabricatelor, 
dospirea suplimentară la o temperatură de 
40…43°C în decurs de 60 min şi coacerea 
acestora, totodată inulina se ia în cantitate 
de 2,0…3,0% raportată la masa făinii. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing functional bread 

enriched with dietary fibers 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to a process for producing functional 
bread enriched with dietary fibers. 
The process, according to the invention, 
comprises mixing of highest-grade flour with 
a yeast suspension, addition of an aqueous 
solution of common salt and inulin from chic-
ory, kneading of the dough, its fermentation 
for 15 min, division of the dough into pieces 
with the formation of half-finished products, 
additional fermentation at a temperature of 
40…43°C for 60 min and baking thereof, at 
the same time the inulin is taken in an 
amount of 2.0…3.0% by weight of flour. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Способ производства функционально-

го хлеба обогащенного пищевыми во-

локнами 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу произ-
водства функционального хлеба, обога-
щенного пищевыми волокнами. 
Способ, согласно изобретению, включает 
смешивание муки высшего сорта с дрож-
жевой суспензией, добавление водного 
раствора поваренной соли и инулина из 
цикория, замешивание теста, его выбра-
живание в течение 15 мин, деление теста 
на куски с формовкой полуфабрикатов,  
их расстойку при температуре 40…43°С в 
течение 60 мин и выпечку, при этом ину-
лин берут в количестве 2,0…3,0% к массе 
муки. 

 
 П. формулы: 3 
 

 
(11) 1118 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A45F 5/10 (2006.01) 
(21) s 2016 0099 
(22) 2016.09.09 
(71)(72)(73) ARABADJI Vasilii, MD; MININ Arcadii, 

MD 
(54) Mâner detaşabil pentru transportarea 

bagajelor de mână 
(57) Invenţia se referă la produse de larg consum, 

în special la mânere detaşabile pentru trans-
portarea bagajelor de mână. 
Mânerul detaşabil pentru transportarea 
bagajelor de mână conţine un corp rigid (1) 
în formă de tub dreptunghiular sau rotund cu 
laturile sau diametrul de 10…30 mm, în care 
este executat un jgheab superior longitudinal 
cu lăţimea de 5…25 mm. În baza (3) corpului 
(1), din ambele capete (2) ale acestuia, este 
executată o îmbinare de închidere, constitui-
tă de două proeminenţe (4) opuse de blocare 
de formă triunghiulară, cu formarea unor ori-
ficii profilate (5), (6) cu o fantă între acestea. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Detachable handle for carrying hand lug-

gage  
(57) The invention relates to consumer goods, in 

particular to detachable handles for carrying 
hand luggage. 
The detachable handle for carrying hand 
luggage comprises a rigid body (1) in the 
form of a rectangular or round tube with the 
sides or the diameter of 10…30 mm, wherein 
is made an upper longitudinal chute of a 
width of 5…25 mm. In the base (3) of the 
body (1), on both ends (2) thereof, is made a 
lock joint, formed by two opposite locking 
lugs (4) of triangular shape, with the for-
mation of shaped openings (5), (6) with a slit 
between them. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Съемная ручка для переноски ручной 

клади 
(57) Изобретение относится к товарам широко-

го потребления, в частности к съемным 
ручкам для переноски ручной клади. 
Съемная ручка для переноски ручной 
клади содержит жесткий корпус (1) в виде 
прямоугольной или круглой трубки со сто-
ронами или диаметром 10…30 мм, в кото-
ром выполнен верхний продольный желоб 
шириной 5…25 мм. В основании (3) корпу-
са (1), с обоих его торцов (2), выполнено 
замковое соединение, сформированное 
двумя противолежащими стопорными вы-
ступами (4) треугольной формы, с обра-
зованием фигурных отверстий (5), (6) с 
прорезью между ними. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1119 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) s 2016 0064 
(22) 2016.05.06 
(71)(73) ODOBESCU Oxana, MD 
(72)  ODOBESCU Oxana, MD; MEREUŢA Ion, 

MD; BOGDANSCAIA Nina, MD; GHIDIRIM 
Nicolae, MD; ŞVEŢ Veronica, MD 

(54) Metodă de pronosticare a riscului de ma-

lignizare a tumorii filoide a glandei 

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

mamologie, şi poate fi utilizată pentru pro-
nosticul riscului de malignizare a tumorii fi-
loide a glandei mamare.  
Conform invenţiei, metoda de pronosticare a 
riscului de malignizare a tumorii filoide a 
glandei mamare constă în aceea că se recol-
tează urina timp de 24 ore, se omoge-
nizează, din ea se extrag 50 ml şi se deter-
mină cantitatea de melatonină şi de proteină 
a matricei nucleare NMP22, în cazul în care 
cantitatea de melatonină este mai mică de 8 
pmoli/l/per zi şi de proteină a matricei nucle-
are NMP22 este mai mare de 8 U/ml se 
pronostichează  un risc sporit de malignizare 
a tumorii filoide, în cazul în care cantitatea de 
melatonină este mai mare de 8 pmoli/l/per zi 
şi de proteină a matricei nucleare NMP22 es-
te mai mică de 8 U/ml se pronostichează un 
risc minim de malignizare a tumorii filoide a 
glandei mamare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the risk of ma-

lignization of phylloid mammary gland 

tumor  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to mammology, and can be used to pre-
dict the risk of malignization of phylloid 
mammary gland tumor. 
According to the invention, the method for 
predicting the risk of malignization of phylloid 
mammary gland tumor consists in that the 
urine is collected for 24 hours, is homoge-
nized, from it is taken 50 mL and is deter-
mined the amount of melatonin and of nucle-
ar matrix proteins NMP22, if the amount of 
melatonin is less than 8 pmol/L/day and of 
nuclear matrix proteins NMP22 is above 8  
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U/mL is predicted an increased risk of ma-
lignization of phylloid tumor, if the amount of 
melatonin is more than 8 pmol/L/day and of 
nuclear matrix proteins NMP22 is less than 8 
U/mL is predicted a minimal risk of ma-
lignization of phylloid mammary gland tumor. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска малиг-

низации филлоидной опухоли молоч-

ной железы 
(57) Изобретение относится к области меди-

цины, в частности к маммологии, и может 
быть использовано для прогнозирования 
риска малигнизации филлоидной опухоли 
молочной железы. 
Согласно изобретению, метод прогнози-
рования риска малигнизации филлоидной 
опухоли молочной железы состоит в том, 
что мочу собирают в течение 24-х часов, 
гомогенизируют, из неё отбирают 50 мл, и 
определяют количество мелатонина и 
белков ядерного матрикса NMP22, в слу-
чае если количество мелатонина менее 8 
пмоль/л/сутки, и белков ядерного матрик-
са NMP22 выше 8 Ед/мл, прогнозируется 
повышенный риск малигнизации филло-
идной опухоли, если количество мелато-
нина больше 8 пмоль/л/сутки и белков 
ядерного матрикса NMP22 меньше 8 
Ед/мл, прогнозируется минимальный риск 
малигнизации филлоидной опухоли мо-
лочной железы. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1120 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61C 7/36 (2006.01) 
(21) s 2016 0110 
(22) 2016.10.03 
(71)(72)(73) LACUSTA Victor, MD; FALA Valeriu, 

MD; ROMANIUC Dumitru, MD 
(54) Metodă de corecţie a sindromului de 

respiraţie la pacienţii cu bruxism nocturn 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi poate fi utilizată pentru 
corecţia sindromului de respiraţie la pacienţii 
cu bruxism nocturn. 
Esenţa metodei constă în aceea că se am-
plasează în timpul respiraţiei la nivelul gurii şi 
nasului deasupra buzei superioare două 
oglinzi şi în funcţie de apariţia petelor de 
umiditate mai mari pe oglinda respectivă se 

determină tipul predominant de respiraţie şi 
se efectuează proba de rezistenţă hipoxică 
cu înregistrarea timpului de reţinere a respi-
raţiei după o inspiraţie profundă, apoi se 
aplică consecutiv trei tipuri de gutiere, şi 
anume anterioară, posterioară şi antero-
posterioară, se determină cu care tip de 
gutieră se stabileşte tipul de respiraţie nazo-
orală şi se înregistrează timpul maximal al 
reţinerii respiraţiei, gutiera corespunzătoare 
se aplică pe timpul nopţii, timp de 30…40 de 
zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for correcting the respiratory 

syndrome in patients with nocturnal bruxism 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to dentistry and can be used to correct 
respiratory syndrome in patients with noctur-
nal bruxism. 
Summary of the invention consists in that are 
placed during respiration at the level of the 
mouth and nose above the upper lip two mir-
rors and depending on the appearance of 
great humidity spots on the respective mirror 
is determined the predominant type of 
breathing and is performed the hypoxic re-
sistance test with registration of the time of 
respiration retention after a deep breath, then 
are sequentially applied three types of 
mouthguards, namely anterior, posterior and 
antero-posterior, is determined the type of 
mouthguard with which is established the 
naso-oral type of breathing and is recorded 
the maximum respiration retention time, the 
corresponding mouthguard is used in the 
nighttime, during 30…40 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод коррекции респираторного син-

дрома у пациентов с ночным бруксизмом 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к стоматологии и может быть 
использовано для коррекции респиратор-
ного синдрома у пациентов с ночным 
бруксизмом. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
устанавливают во время дыхания на 
уровне рта и носа над верхней губой два 
зеркала и в зависимости от появления пя-
тен влажности больших размеров на со-
ответствующем зеркале определяют пре-
обладающий тип дыхания и выполняют 
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пробу гипоксической резистентности с ре-
гистрацией времени задерживания дыха-
ния после глубокого вдоха, затем приме-
няют последовательно три типа капп, и 
именно переднюю, заднюю и передне-
заднюю, определяют с каким типом капп 
устанавливается назо-оральный тип ды-
хания и регистрируется максимальное 
время задерживания дыхания, соответ-
ствующую каппу применяют в ночное 
время, в течение 30…40 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1121 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B23H 3/04 (2006.01) 
B23H 7/26 (2006.01) 
B23H 9/06 (2006.01) 
B23H 9/16 (2006.01) 
G06K 1/00 (2006.01) 
G06K 9/78 (2006.01) 

(21) s 2016 0114 
(22) 2016.10.12 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV 

Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; 
ŞCHILEOV Vladimir, MD; AGAFII Vasile, MD 

(54) Instalaţie pentru aplicarea imaginii indi-

viduale pe obiectul electroconductor şi 

procedeu de identificare a acestuia 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi poate fi utilizată pentru for-
marea marcajelor de identificare prin prelucra-
rea electrochimică a metalelor şi crearea unor 
baze de date ale resurselor materiale solide, 
în special din material electroconductor. 
Instalaţia de aplicare a imaginii individuale pe 
obiectul electroconductor (3) include un elec-
trod (2), format din secţii (7), şi o sursă de 
joasă tensiune (6), la care sunt conectaţi 
electrodul (2) şi obiectul (3). Instalaţia mai in-
clude un perete limitator dielectric (13), in-
stalat cu posibilitatea formării cu obiectul (3) 
a unui canal de curgere a unui electrolit (4). 
Secţiile (7) sunt executate mobile, cu posibili-
tatea schimbării poziţiei lor în spaţiu sub 
acţiunea fluxului de electrolit (4), fiind fixate 
pe conductoarele (5), executate flexibile, de 
diferite lungimi. Fiecare secţie (7) este exe-
cutată în formă de sferă, pe suprafaţa exteri-
oară a căreia este aplicată o acoperire die-
lectrică cu  porţiuni dezgolite şi proeminenţe 
dielectrice.  
 
 

Procedeul de identificare a obiectului elec-
troconductor include aplicarea pe obiect a 
unui marcaj de identificare, format dintr-un 
număr de identificare, o grilă informaţională 
de coordonare şi o imagine individuală, obţi-
nută la trecerea curentului electric printr-un 
electrolit, debitat în interstiţiul dintre obiect şi 
un electrod, format din secţii mobile, şi înreg-
istrarea marcajului obţinut în memoria unui 
calculator, iar identificarea obiectului se re-
alizează prin compararea marcajului de pe 
obiectul supus identificării cu cel înregistrat 
anterior. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Installation for application of the individ-

ual image on the current-conducting ob-

ject and method for identification thereof  

(57) The invention relates to the field of infor-
mation technology and can be used for the 
formation of identification tags by means of 
electrochemical metal working and creation 
of databases of solid material resources, in 
particular of current-conducting material. 
The installation for application of the individ-
ual image on the current-conducting object 
(3) comprises an electrode (2), formed of 
sections (7), and a low-voltage source (6), to 
which are connected the electrode (2) and 
the object (3). The installation further com-
prises a dielectric limiter (13), installed with 
the possibility of forming with the object (3) 
an electrolyte flowing channel (4). The sec-
tions (7) are made mobile, with the possibility 
of changing their position in space under the 
action of the electrolyte flux (4), being fixed 
to conductors (5), made flexible, of different 
lengths. Each section (7) is made in the form 
of a ball, on the outer surface of which is ap-
plied a dielectric coating with bared portions 
and dielectric protrusions. 
The method for identification of the current-
conducting object comprises the application 
on the object of an identification tag, consist-
ing of an identification number, a coordinate-
information grid and an individual image, ob-
tained by passing the electric current through 
an electrolyte, flowing between the object 
and an electrode, consisting of mobile sec-
tions, and registration of the obtained tag in 
the memory of a computer, and identification  
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of the object is carried out by comparing the 
tag on the identified object with the previous-
ly registered one. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка для нанесения индивиду-

альной картинки на электропроводя-

щий объект и способ его идентифика-

ции  

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и может быть ис-
пользовано для формирования идентифи-
кационных меток путем электрохимиче-
ской обработки металлов и создания баз 
данных твердых материальных ресурсов, 
в частности из электропроводящего мате-
риала. 
Установка для нанесения индивидуальной 
картинки на электропроводящий объект 
(3) включает электрод (2), состоящий из 
секций (7), и источник низкого напряжения 
(6), к которому подключены электрод (2) и 
объект (3). Установка еще включает ди-
электрический ограничитель (13), уста-
новленный с возможностью образования с 
объектом (3) канала для протекания элек-
тролита (4). Секции (7) выполнены по-
движными, с возможностью изменения их 
положения в пространстве под действием 
потока электролита (4), путем их крепле-
ния на токопроводах (5), выполненных 
гибкими, разной длины. Каждая секция (7) 
выполнена в виде шара, на внешней по-
верхности которого нанесено диэлектри-
ческое покрытие с оголенными участками 
и диэлектрическими выступами.  
Способ идентификации электропроводя-
щего объекта включает нанесение на 
объект идентификационной метки, состо-
ящей из идентификационного номера, ко-
ординатно-информационной сетки и ин-
дивидуальной картинки, полученной при 
пропускании электрического тока через 
электролит, протекающий между объек-
том и электродом, состоящим из подвиж-
ных секций, и регистрацию полученной 
метки в память компьютера, а идентифи-
кацию объекта производят путем сравне-
ния метки с идентифицируемого объекта с 
раннее зарегистрированной. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 1122 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B24B 39/04 (2006.01) 
(21) s 2016 0100 
(22) 2016.09.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  STOICEV Petru, MD; BOTEZ Alexei, MD; 

CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; 
BOTEZ Dumitru, MD 

(54) Instalaţie de vibronetezire cu diamant a 

suprafeţelor exterioare ale pieselor 

cilindrice 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor 

de maşini, şi anume la instalaţiile de prelu-
crare superficială prin deformare plastică şi 
prin vibronetezire cu diamant a suprafeţelor 
exterioare ale pieselor cilindrice. 
Instalaţia de vibronetezire cu diamant a su-
prafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice in-
clude un corp (14) cu un jgheab (15) pentru 
alimentare şi orientare a pieselor (5), care 
comunică cu nişte role de antrenare (9), fixa-
te prin intermediul unor tije (13) de corpul 
(14), în interiorul căruia este amplasată o 
prismă (2), orientată de nişte ghidaje (3), în 
interiorul căreia, pe margini de-a lungul axei 
ei longitudinale, sunt executate nişte caneluri 
longitudinale, în care sunt amplasate nişte 
corpuri de rulare (1), iar în centrul prismei (2) 
sunt fixate nişte scule cu diamant (7). Instala-
ţia de asemenea mai include un cilindru de 
antrenare (6), pe suprafaţa exterioară a căru-
ia sunt executate nişte caneluri elicoidale, şi 
care este acţionat de un motor-reductor (8). 
Totodată prisma (2) este amplasată cu posi-
bilitatea deplasării du-te-vino de-a lungul 
ghidajelor (3), prin intermediul unui electro-
magnet (12) cu miez (4) şi al unor arcuri (11). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Installation for vibration smoothing with 

diamond of outer surfaces of cylindrical 

parts  
(57) The invention relates to mechanical engi-

neering, namely to devices for surface treat-
ment by plastic deformation and vibration 
smoothing with diamond of outer surfaces of 
cylindrical parts. 
The installation for vibration smoothing with 
diamond of outer surfaces of cylindrical parts 
comprises a body (14) with a tray (15) for 
feeding and orienting the parts (5), which 
communicates with lead-in rollers (9), fixed 
by means of rods (13) to the body (14), in-
side which is placed a prism (2), oriented by 
guides (3), inside which, on the edges along 
its longitudinal axis, are made longitudinal 
grooves, in which are placed rolling bodies 
(1), and in the center of the prism (2) are 
fixed diamond tools (7). The installation also 
comprises a lead-in cylinder (6), on the outer 
surface of which are made helical grooves, 
and which is actuated by a reduction gear-
motor (8). At the same time the prism (2) is 
placed with the possibility of reciprocating 
motion along the guides (3), by means of an 
electromagnet (12) with core (4) and of 
springs (11). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Установка вибровыглаживания алма-

зом наружных поверхностей цилин-

дрических деталей  
(57) Изобретение относится к области маши-

ностроения, а именно к устройствам для 
поверхностной обработки пластической 
деформацией и вибровыглаживанием ал-
мазом наружных поверхностей цилиндри-
ческих деталей. 
Установка вибровыглаживания алмазом 
наружных поверхностей цилиндрических 
деталей включает корпус (14) с лотком 
(15) для подачи и ориентирования дета-
лей (5), который сообщается с вводными 
роликами (9), закрепленными посред-
ством стержней (13) к корпусу (14), внутри 
которого расположена призма (2), ориен-
тированная направляющими (3), внутри 
которой, на гранях вдоль ее продольной 
оси, выполнены продольные канавки, в 
которых расположены тела качения (1), а 
в центре призмы (2) закреплены алмаз-
ные инструменты (7). Установка также 
включает вводной цилиндр (6), на наруж-

ной поверхности которого выполнены 
винтовые канавки, и приведенный в дей-
ствие мотор-редуктором (8). При этом 
призма (2) расположена с возможностью 
возвратно-поступательного перемещения 
вдоль направляющих (3), посредством  
электромагнита (12) с сердечником (4) и 
пружин (11). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
(11) 1123 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C11B 9/00 (2006.01) 
C11B 9/02 (2006.01) 
A61K 8/97 (2006.01) 
A61Q 13/00 (2006.01) 
B01D 5/00 (2006.01) 

(21) s 2016 0098 
(22) 2016.09.07 
(71)(72)(73) TLEPBERGHENOV Valerii, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Procedeu de obţinere a hidrolatului şi 

instalaţie pentru realizarea acestuia 
(57) Invenţia se referă la industria uleiurilor esen-

ţiale, şi anume la procedee şi dispozitive 
pentru obţinerea hidrolatului din materie pri-
mă vegetală şi poate fi utilizată în industria 
parfumurilor, cosmetică şi farmaceutică. 
Procedeul de obţinere a hidrolatului include 
pregătirea materiei prime de origine vege-
tală, amplasarea acesteia în al doilea rezer-
vor (8), prepararea aburului în primul rezer-
vor (1), cu debitarea ulterioară a acestuia în 
al doilea rezervor (8), tratarea materiei prime 
prin acţiunea asupra ei cu abur de înaltă pre-
siune, egalizarea temperaturii şi a presiunii 
aburului în ambele rezervoare (1, 8), debi-
tarea aburului saturat cu vapori de ulei eteric 
în serpentina (16) condensatorului (15) şi 
scurgerea hidrolatului. 
Instalaţia pentru obţinerea hidrolatului conţi-
ne două rezervoare ermetice (1, 8), unite 
printr-o conductă (7), totodată aburul este 
preparat în primul rezervor (1), iar materia 
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primă este amplasată în al doilea rezervor 
(8), care este unit cu serpentina (16) unui 
condensator (15) printr-o conductă (12), pe 
care, din partea rezervorului (8), sunt in-
stalate consecutiv o supapă de reglare a 
presiunii (13) şi o duză (14). 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing hydrolate and in-

stallation for realization thereof  
(57) The invention relates to essential oil industry, 

namely to processes and devices for produc-
ing hydrolate from vegetable raw material 
and can be used in perfumery, cosmetic and 
pharmaceutical industries. 
The  process for producing hydrolate in-
cludes preparation of vegetable raw material, 
its placement in the second container (8), 
preparation of the steam in the first container 
(1), followed by its feeding into the second 
container (8), processing of the raw material 
by action thereon with high-pressure steam, 
equalization of temperature and steam pres-
sure in both containers (1, 8), supply of the 
steam saturated with essential oils in the coil 
(16) of the condenser (15) and drainage of 
hydrolate. 
The installation for producing hydrolate com-
prises two sealed containers (1, 8), connect-
ed by a conduit (7), wherein the steam is 
prepared in the first container (1) and the raw 
material is placed in the second container 
(8), connected with the coil (16) of a conden-
ser (15) by a conduit (12), on which, from the 
end of the container (8), are placed in series 
a pressure control valve (13) and a nozzle 
(14). 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения гидролата и уста-

новка для его реализации 
(57) Изобретение относится к эфиромаслич-

ной промышленности, а именно к спосо-
бам и устройствам для получения гидро-
лата из сырья растительного происхожде-
ния и может быть использовано в парфю-
мерной, косметической и фармацевтиче-
ской промышленности. 
Способ получения гидролата включает 
подготовку сырья растительного проис-
хождения, его размещение во второй ем-

кости (8), подготовку пара в первой емко-
сти (1), с последующей его подачей во 
вторую емкость (8), обработку сырья пу-
тем воздействия на него водяным паром 
высокого давления, выравнивание темпе-
ратуры и давления пара в обеих емкостях 
(1, 8), подачу водяного пара, насыщенного 
парами эфирного масла, в змеевик (16) 
конденсатора (15) и слив гидролата. 
Установка для получения гидролата со-
держит две герметичные емкости (1, 8), 
соединенные трубопроводом (7), причем 
пар подготовлен в первой емкости (1), а 
сырье размещено во второй емкости (8), 
соединенной со змеевиком (16) конденса-
тора (15) трубопроводом (12), на котором, 
последовательно со стороны емкости (8), 
установлены клапан регулирования дав-
ления (13) и сопло (14). 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(11) 1124 (13) Y 

(51) Int. Cl.: E04H 12/00 (2006.01) 
E04H 12/08 (2006.01) 

(21) s 2016 0107 
(22) 2016.09.28 
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Turn cu zăbrele cu capacitate portantă 

sporită şi procedeu de majorare a capaci-

tăţii portante a turnului cu zăbrele 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

construcţia turnurilor cu zăbrele din oţel, des-
tinate pentru amplasarea echipamentului 
tehnologic cu diversă destinaţie. 
Turnul cu zăbrele cu capacitate portantă 
sporită conţine, instalată pe un fundament, o 
construcţie portantă formată dintr-o carcasă 
în formă de zăbrele, de-a lungul axei vertica-
le a căreia, pe un fundament, este instalat un 
miez de rigiditate în formă de coloană, unită 
prin legături rigide cu elementele carcasei 
construcţiei portante. 
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Procedeul de majorare a capacităţii portante 
a turnului cu zăbrele constă în aceea că pe 
axa verticală a unui turn exploatat, pe un 
fundament se instalează un miez de rigiditate 
în formă de coloană, cu care prin legături 
rigide se unesc elementele carcasei con-
strucţiei portante a turnului exploatat. 

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Lattice tower with increased bearing ca-

pacity and process for increasing the 

bearing capacity of the lattice tower  

(57) The invention relates to the construction, in 
particular to the construction of steel lattice 
towers, intended for disposition of manufac-
turing equipment for various purposes. 
The lattice tower with increased bearing ca-
pacity comprises, installed on a foundation, a 
supporting structure formed of a lattice skele-
ton, along the vertical axis of which, on a 
foundation, is installed a stiffening core in the 
form of a column, connected by means of rig-
id constraints with the elements of the sup-
porting structure skeleton. 
The process for increasing the bearing ca-
pacity of the lattice tower consists in that on 
the vertical axis of the exploited tower, on a 
foundation is installed a stiffening core in the 
form of a column, with which by means of rig-
id constraints are connected the elements of 
the supporting structure skeleton of the ex-
ploited tower. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Решетчатая башня с повышенной не-

сущей способностью и способ повы-

шения несущей способности решетча-

той башни 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к строительству стальных ре-
шетчатых башен, предназначенных для 
размещения технологического оборудо-
вания различного назначения. 
Решетчатая башня с повышенной несу-
щей способностью содержит установлен-
ную на фундаменте несущую конструк-
цию, сформированную из решетчатого 
каркаса, вдоль вертикальной оси которой, 
на фундаменте, установлено ядро жест-
кости в виде колонны, соединенной по-

средством жестких связей с элементами 
каркаса несущей конструкции. 
Способ повышения несущей способности 
решетчатой башни заключается в том, что 
по вертикальной оси эксплуатируемой 
башни на фундаменте устанавливают яд-
ро жесткости в виде колонны, с которой 
посредством жестких связей соединяют 
элементы каркаса несущей конструкции 
эксплуатируемой башни. 

 
 П. формулы: 8 
 Фиг.: 2 
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RUSSEV Iurii, MD; SIDORENCO Anatol, MD 

(54) Mecanism de acţionare a motorului 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare 

de maşini, şi anume la construcţia de mo-
toare şi poate fi utilizată la producerea mo-
toarelor cu ardere internă şi motoarelor Stir-
ling. 
Mecanismul de acţionare a motorului include 
un motor-generator cu un rotor (3), fixat prin 
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calare pe un arbore (4), care comunică cu 
motor-generatorul, totodată pe rotorul (3) es-
te fixat un volant (2), pe care prin intermediul 
unui deget (1) sunt fixate nişte tije de conec-
tare cu un capăt, axa de fixare a cărora este 
deplasată de la centru, iar capetele opuse 
ale tijelor sunt fixate de nişte pistoane ale 
unor cilindri, care sunt amplasaţi sub un unghi 
de 90°. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Engine drive mechanism  
(57) The invention relates to mechanical engi-

neering, in particular to propulsion engineer-
ing and may be used in the production of in-
ternal combustion engines and Stirling en-
gines. 
The engine drive mechanism includes a mo-
tor-generator with a rotor (3) forced on a 
shaft (4), which communicates with the mo-
tor-generator, at the same time on the rotor 
(3) is fixed a flywheel (2), on which by means 
of a pin (1) are fixed connecting rods with 
one end, the fixation axis of which is moved 
from the center, and the opposite ends of the 
connecting rods are fixed to the pistons of 
the cylinders, which are placed at an angle of 
90°. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Механизм привода двигателя 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, в частности к двигателестроению, и 
может быть использовано при производ-
стве двигателей внутреннего сгорания и 
двигателей Стирлинг. 
Механизм привода двигателя включает 
мотор-генератор с ротором (3), насажен-
ный на вал (4), который сообщается с мо-
тор-генератором, при этом на роторе (3) 
закреплен маховик (2), на котором по-
средством пальца (1) закреплены шатуны 
одним концом, ось крепления которых пе-
ремещена от центра, а противоположные 
концы шатунов закреплены к поршням 
цилиндров, которые расположены под уг-
лом 90º. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, 
MD; CIOBANU Radu, MD; ODAINÂI Valeriu, 
MD 

(54) Turbină eoliană (variante) 
(57) Invenţia se referă la energia eoliană şi poate 

fi utilizată în sistemele de conversie a ener-
giei regenerabile, şi anume pentru conversia 
energiei eoliene. 
Turbina eoliană include un rotor cu pale (1) 
cu profil aerodinamic, fixate pe un butuc (2) 
cu flanşă, instalat pe un arbore canelat (3) cu 
flanşă (4), într-o nacelă (8), cu posibilitatea 
deplasării axiale, un generator cu magneţi 
permanenţi (11), rotorul căruia este legat ri-
gid cu arborele canelat (3), nişte flanşe (7) fi-
xate rigid de nacelă (8), legată cinematic cu 
un turn (9), totodată între flanşa butucului (2) 
şi flanşa (4) a arborelui (3) este amplasat un 
element elastic (5), iar pe părţile exterioare 
ale flanşei butucului (2) şi flanşei (7) sunt fi-
xate nişte elemente de frânare (6) şi, respec-
tiv, (10). 
Turbină eoliană, în care în interiorul butucului 
(2) este instalat rigid un disc (12), în care 
sunt executate cel puţin două caneluri radiale 
(13), în interiorul cărora sunt amplasate nişte 
elemente inerţionale (14), care comunică cu 
butucul (2) prin intermediul unor elemente 
elastice (15), cu posibilitatea deplasării de-a 
lungul canelurilor (13), iar pe suprafeţele ex-
terioară a elementelor inerţionale (14) şi cea  
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cilindrică interioară a nacelei (8) sunt fixate 
nişte elemente de frânare (16) şi, respectiv, 
(18). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Wind turbine (embodiments)  
(57) The invention relates to wind-power engi-

neering and can be used in the renewable 
energy conversion systems, namely for con-
version of wind energy. 
The wind turbine includes a rotor with blades 
(1) with an aerodynamic profile, fixed on a 
hub (2) with a flange, installed on a spline 
shaft (3) with a flange (4), in a nacelle (8), 
with the possibility of axial advance, a per-
manent magnet generator ( 11), the rotor of 
which is rigidly connected to the spline shaft 
(3), flanges (7) rigidly fixed to the nacelle (8), 
kinematically connected to a tower (9), 
wherein between the flange of the hub (2) 
and the flange (4) of the spline shaft (3) is 
placed a resilient member (5), and on the 
outer parts of the hub (2) flange and the 
flange (7) are fixed brake members (6) and 
(10) respectively. 
Wind turbine, wherein inside the hub (2) is 
rigidly installed a disk (12), wherein are made 
at least two radial grooves (13), inside which 
are placed inertial elements (14), which 
communicate with the hub (2) by means of 
resilient members (15), with the possibility of 
displacement along the grooves (13), and on 
the outer surface of the inertial elements (14) 
and the inner cylindrical surface of the na-
celle (8) are fixed brake members (16) and 
(18) respectively. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Ветротурбина (варианты) 
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 

и может быть использовано в системах 
преобразования возобновляемой энергии, 
а именно для преобразования энергии 
ветра. 
Ветротурбина включает ротор с лопастя-
ми (1) с аэродинамическим профилем, за-
крепленные на ступице (2) с фланцем, 
установленной на шлицевом валу (3) с 
фланцем (4), в гондоле (8), с возможно-
стью осевого перемещения, генератор с 
постоянными магнитами (11), ротор кото-

рого  жестко связан со шлицевым валом 
(3), фланцы (7) жестко закрепленные к 
гондоле (8), кинематически связанной с 
башней (9), при этом между фланцем сту-
пицы (2) и фланцем (4) шлицевого вала 
(3) расположен упругий элемент (5), а на 
внешних частях фланца ступицы (2) и 
фланца (7) закреплены тормозные эле-
менты (6) и (10) соответственно. 
Ветротурбина, в которой внутри ступицы 
(2) жестко установлен диск (12), в котором 
выполнены, по меньшей мере, две ради-
альные канавки (13), внутри которых рас-
положены инерционные элементы (14), 
которые сообщаются со ступицей (2) по 
средством упругих элементов (15), с воз-
можностью перемещения вдоль канавок 
(13), а внешней поверхности инерционных 
элементов (14) и внутренней цилиндриче-
ской гондолы (8) закреплены тормозные 
элементы (16) и (18) соответственно. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 
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F03D 80/00 (2016.01) 
F03D 80/40 (2016.01) 

(21) s 2016 0086 
(22) 2016.06.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; 

DULGHERU Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD 
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(54) Pală a rotorului turbinei eoliene 
(57) Invenţia se referă la sisteme de conversie a 

energiei regenerabile, şi anume la structura 
longeroanelor ale palelor rotorului turbinei 
eoliene.   
Pala rotorului turbinei eoliene conţine un în-
veliş (1) cu profil aerodinamic, executat din 
material compozit, în interiorul căruia este 
amplasat un longeron (2), alcătuit din două 
plăci longitudinale (4) şi (5), executate din 
material compozit, între care este montată 
perpendicular o a treia placă (6). Longeronul 
(2) conţine o talpă, care constă dintr-o placă 
de fixare (3), unită cu plăcile longitudinale (4) 
şi (5), totodată placa de fixare (3) şi porţiunile 
alăturate ale plăcilor longitudinale (4), (5) şi 

plăcii (6) pe o distanţă de 
4

1  din lungimea 

palei sunt executate din fibre de carbon, reu-
nite bidirecţional în mai multe straturi. Între 
plăcile longitudinale (4) şi (5) ale longeronului 
(2), în apropierea plăcii de fixare (3), pot fi 
fixate rigid bare, executate din aliaj cu me-
moria formei. De asemenea, în structura 
plăcii longitudinale (4) pot fi încorporate fibre 
(11), executate din aliaj cu memoria formei. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Wind turbine rotor blade 
(57) The invention relates to renewable energy 

conversion systems, namely to the structure 
of spars of the wind turbine rotor blades. 
The wind turbine rotor blade comprises a 
casing (1) with an aerodynamic profile, made 
of composite material, inside which is placed 
a spar, consisting of two longitudinal plates 
(4) and (5), made of composite material, be-
tween which is perpendicularly installed a 
third plate (6). The spar (2) comprises a cap, 
which consists of a fixing plate (3), connect-
ed to the longitudinal plates (4) and (5), 
wherein the fixing plate (3) and the adjacent 
portions of the longitudinal plates (4), (5) and 

of the plate (6) at a distance of 
4

1  from the 

length of the blade are made of carbon fi-
bers, bidirectionally reunited in a plurality of 
layers. Between the longitudinal plates (4) 
and (5) of the spar (2), in the vicinity of the 
fixing plate (3), can be rigidly fixed cross-
pieces, made of a shape memory alloy. Also, 
in the structure of the longitudinal plate (4) 

can be embedded fibers (11), made of shape 
memory alloy. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Лопасть ротора ветряной турбины 
(57) Изобретение относится к системам пре-

образования возобновляемой энергии, а 
именно к строению лонжеронов лопастей 
ротора ветряной турбины. 
Лопасть ротора ветряной турбины содер-
жит кожух (1) с аэродинамическим профи-
лем, изготовленным из композитного ма-
териала, внутри которого расположен 
лонжерон, состоящий из двух продольных 
пластин (4) и (5), выполненных из компо-
зиционного материала, между которыми 
перпендикулярно установлена третья 
пластина (6). Лонжерон (2) содержит пол-
ку, которая состоит из фиксирующей пла-
стины (3), соединенной с продольными 
пластинами (4) и (5), при этом фиксирую-
щая пластина (3) и прилегающие участки 
продольных пластин (4), (5) и пластины (6) 

на расстоянии в 
4

1  от длины лопасти вы-

полнены из углеродных волокон, двуна-
правленно воссоединенных в множество 
слоев. Между продольными пластинами 
(4) и (5) лонжерона (2), в близи фиксиру-
ющей пластины (3) могут быть жестко 
прикреплены поперечины, выполненные 
из сплава с памятью формы. Так же, в 
структуре продольной пластины (4) могут 
быть встроены волокна (11), выполненные 
из сплава с памятью формы. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 
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(11) 1128 (13) Y 

(51) Int. Cl.: F24H 1/08 (2006.01) 
F23B 40/02 (2006.01) 
F23N 1/04 (2006.01) 
F23N 5/02 (2006.01) 
F23N 5/18 (2006.01) 

(21) s 2016 0091 
(22) 2016.07.25 
(71)(72)(73) MANASTÎRLÎ Victor, MD 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Cazan de încălzire  
(57) Invenţia se referă la termotehnică şi poate fi 

utilizată în sistemele de încălzire cu apă a 
încăperilor locative şi industriale. 
Cazanul de încălzire conţine un corp (1) cu o 
cămaşă de apă (2), un schimbător de 
căldură, cuplat cu cămaşa de apă (2), un fo-
car (4) cu o bară de grătar (8), un cenuşar 
(11) şi un buncăr (15) cu un alimentator cu 
şnec (16). Partea inferioară a schimbătorului 
de căldură este executată în formă de 
pieptene, schimbătorul de căldură fiind mon-
tat în, cel puţin, două nivele, cu formarea un-
ui canal de gaze în formă de labirint. 
Deasupra barei de grătar (8) este instalat un 
scormonitor (9) al cenuşii, unit cu un motor 
electric. În faţa alimentatorului cu şnec (16) 
sunt fixate o clapetă (7), un distribuitor (6) şi 
un ecran (5). Cazanul este dotat cu un sis-
tem de protecţie contra incendiilor, un bloc 
de dirijare (20) cu panou indicator şi cu un 
termoregulator (14). 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Heating boiler  
(57) The invention relates to heat engineering and 

can be used in water heating systems of res-
idential and industrial premises. 
The heating boiler comprises a body (1) with 
a water jacket (2), a heat exchanger, com-
municating with the water jacket (2), a fur-
nace (4) with a grate bar (8), an ash box (11) 
and a hopper (15) with a screw feeder (16). 
The lower part of the heat exchanger is 
made in the form of comb, the heat ex-
changer is mounted in at least two levels, 
forming a flue duct in the form of a labyrinth. 
Above the grate bar (8) is mounted an ash 
disintegrator (9), connected to an electric 
motor. Opposite the screw feeder (16) are 
fixed a valve flap (7), a distributor (6) and a 
screen (5). The boiler is provided with a fire-
prevention system, a control unit (20) with 

display panel and with a temperature control-
ler (14). 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Отопительный котел 
(57) Изобретение относится к теплотехнике и 

может быть использовано в водоотопи-
тельных системах жилых и производ-
ственных помещений. 
Отопительный котел содержит корпус (1) с 
водяной рубашкой (2), теплообменник, 
сообщенный с водяной рубашкой (2), топ-
ку (4) с колосником (8), зольник (11) и бун-
кер (15) со шнековым питателем (16). 
Нижняя часть теплообменника выполнена 
в виде гребенки, теплообменник смонти-
рован, по меньшей мере, в двух уровнях, 
образуя газоход в виде лабиринта. Над 
колосником (8) установлен разрыхлитель 
(9) золы, соединенный с электродвигате-
лем. Напротив шнекового питателя (16) 
закреплены заслонка (7), распределитель 
(6) и экран (5). Котел снабжен противопо-
жарной системой, блоком управления (20) 
с индикаторной панелью и с терморегуля-
тором (14). 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
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(11) 1129 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G01K 7/18 (2006.01) 
G01K 13/02 (2006.01) 

(21) s 2016 0031 
(22) 2016.03.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-

TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", 
MD 

(72)  SMÎSLOV Vladimir, MD 
(54) Senzor de temperatură de inerţie mică 
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor şi 

poate fi utilizată pentru măsurarea tempera-
turii gazelor care variază rapid. 
Senzorul de temperatură de inerţie mică in-
clude o carcasă inelară (1), pe partea interi-
oară a căreia sunt fixate patru suporturi (2), 
unite în perechi diametral opuse cu extensii 
(3) din sârmă de constantan. Extensiile (3) 
sunt unite între ele cu un element termosen-
sibil (4), executat dintr-un microfir de stibiu în 
izolaţie de sticlă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Quick-response temperature sensor  

(57) The invention relates to the field of meas-
urements and can be used for measuring the 
rapidly changing gas temperature. 
The quick-response temperature sensor 
comprises an annular frame (1), on the inner 
part of which are fixed four holders (2), con-
nected in diametrically opposed pairs by ex-
tensions (3) of constantan wire. The exten-
sions (3) are interconnected by a thermosen-
sitive element (4), made of antimony mi-
crowire in glass insulation. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Малоинерционный датчик температуры 
(57) Изобретение относится к области измере-

ний и может быть использовано для из-
мерения быстроменяющейся температу-
ры газов. 
Малоинерционный датчик температуры 
включает кольцевой каркас (1), на внут-
ренней части которого закреплены четыре 
держателя (2), соединенные в диамет-
рально противоположные пары растяжка-
ми (3) из константановой проволоки. Рас-
тяжки (3) соединены между собой термо-
чувствительным элементом (4), выпол-

ненным из микропровода сурьмы в стек-
лянной изоляции. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(11) 1130 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G05F 1/46 (2006.01) 
G05F 1/56 (2006.01) 

(21) s 2016 0105 
(22) 2016.09.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-

TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. 
Ghiţu" al AŞM, MD 

(72)  PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO  
Anatolie, MD; DONU Sofia, MD 

(54) Procedeu de stabilizare a tensiunii de 

sarcină a convertizorului ridicător cu im-

pulsuri la modificarea tensiunii de alimen-

tare 
(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi este 

destinată pentru realizarea surselor şi a sis-
temelor distribuite de alimentare cu energie 
electrică cu surse regenerabile de energie şi 
acumulatoare de energie, utilizând microcon-
trolere. 
Procedeul de stabilizare a tensiunii de 
sarcină include măsurarea cu o eroare 
prestabilită a valorii minime a tensiunii de al-
imentare a sursei de alimentare în regimul 
stabilit, calculul sau măsurarea valorilor max-
ime ale duratelor relative ale impulsurilor de 
comandă, măsurarea cu aceeaşi eroare a 
valorii curente a tensiunii de alimentare a 
sursei de alimentare, calculul raportului com-
plex de către calculatorul relaţiei complexe a 
patru puncte, calculul duratei relative a im-
pulsurilor de comandă de către calculatorul 
duratei relative a impulsurilor de comandă, 
generarea impulsului de comandă cu durata 
calculată de către modulatorul duratei im-
pulsurilor şi compensarea modificărilor tensi-
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unii de alimentare prin aplicarea impulsului 
de comandă generat la poarta tranzistorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Method for stabilizing the load voltage of 

the pulse upconverter upon change of 

supply voltage 

(57) The invention relates to electrical engineer-
ing and is intended for the implementation of 
sources and distributed electric power supply 
systems with renewable energy sources and 
energy storage devices using microcontrol-
lers. 
The method for stabilizing the load voltage 
comprises the measurement with a preset er-
ror of the minimum value of the power source 
supply voltage in steady-state conditions, 
calculation or measurement of the maximum 
values of the relative durations of the control 
pulses, measurement with the same error of 
the current value of the power source supply 
voltage, calculation of the complex ratio by 
the four point complex ratio calculator, calcu-
lation of the relative durations of the control 
pulses by the control pulse relative duration 
calculator, generation of the control pulse 
with the duration calculated by the pulse-
width modulator and compensation of supply 
voltage changes by applying the generated 
control pulse to the gate of the transistor. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ стабилизации напряжения 

нагрузки повышающего импульсного 

преобразователя при изменении 

напряжения питания 
(57) Изобретение относится к электротехнике 

и предназначено для реализации источ-
ников и распределенных систем электро-
питания с возобновляемыми источниками 
и накопителями энергии с использовани-
ем микроконтроллеров. 
Способ стабилизации напряжения нагруз-
ки включает измерение с заданной по-
грешностью минимального значения 
напряжения питания источника питания в 
установившемся режиме, расчет или из-
мерение максимальных значений относи-
тельных длительностей импульсов управ-
ления, измерение с такой же погрешно-
стью текущего значения напряжения пи-
тания источника питания, расчет сложного 
отношения вычислителем сложного отно-
шения четырех точек, расчет относитель-
ных длительностей импульсов управле-
ния вычислителем относительной дли-
тельности импульсов управления, генери-
рование импульса управления с рассчи-
танной длительностью широтно-
импульсным модулятором и компенсация 
изменений напряжения питания путем по-
дачи генерированного импульса управле-
ния на затвор транзистора. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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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 4378 C1 A01B 7/00 (2006.01) 
A01B 21/08 (2006.01) 

a 2014 0057 2014.06.09 11/2015 

2 MD 4420 C1 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) 

a 2012 0057 2012.06.26 5/2016 

3 MD 4426 C1 A01B 33/04 (2006.01) 
A01B 35/18 (2006.01) 
A01B 39/16 (2006.01) 

A01B 49/02 (2006.01) 
A01C 23/00 (2006.01) 

a 2015 0065 2015.07.21 7/2016 

4 MD 4427 C1 A01D 34/00 (2006.01) 

A01D 34/63 (2006.01) 
A01D 34/76 (2006.01) 

a 2015 0066 2015.07.21 7/2016 

5 MD 4428 C1 C12N 1/16 (2006.01) 

C12R 1/865 (2006.01) 
C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/022 (2006.01) 

C12G 1/06 (2006.01) 

a 2015 0111 2015.04.17 7/2016 

6 MD 4429 C1 C12N 1/16 (2006.01) 
C12R 1/85 (2006.01) 

C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/02 (2006.01) 

a 2015 0112 2015.04.17 7/2016 

 
 
 

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 1052 Z F24J 2/38 (2006.01) 

F24J 2/54 (2006.01) 

s 2015 0154 2015.11.16 6/2016 

2 MD 1055 Z A01H 4/00 (2006.01) 

C12N 9/08 (2006.01) 

C12Q 1/28 (2006.01) 

s 2016 0017 2016.02.12 7/2016 

3 MD 1056 Z C12N 1/04 (2006.01) 

C12N 1/20 (2006.01) 

C12R 1/38 (2006.01) 

s 2015 0149 2015.11.10 7/2016 

4 MD 1057 Z E02D 5/34 (2006.01) 

E02D 13/00 (2006.01) 

s 2015 0167 2015.12.23 7/2016 
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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, datele privind mărcile înre-
gistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura 

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

te se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de 
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările 

internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce 
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI 
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ 

sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis-

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

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

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

shall be published in this Section. 

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

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

ferred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

trare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui repre-
zentant.  
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 

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

 

 

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

trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or 

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

 

ÎÎ

I
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(210) 039681 
(220) 2016.10.27 
(310) 015952054 
(320) 2016.10.19 
(330) EM 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, portocaliu. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifi-
carea sau reproducerea sunetelor, imag-
inilor, informaţiilor sau datelor codificate; 
aparate şi instrumente electrice de control, 
testare (alta decât testarea in-vivo), sem-
nalizare, verificare (supraveghere) şi in-
struire; aparate şi instrumente optice şi elec-
trooptice; servere de comunicaţii; servere de 
calculatoare; hardware de operare pentru 
VPN (reţele private virtuale); hardware de 
operare pentru WAN (reţea zonă extinsă); 
hardware de operare pentru LAN (reţea lo-
cală de calculatoare); hardware pentru calcu-
latoare; hardware pentru reţele de calcula-
toare; hardware pentru calculatoare pentru 
asigurarea accesului securizat de la distanţă 
la reţele de calculatoare şi de comunicaţii; 
hardware ethernet; aparate, instrumente şi 
echipamente de prelucrare a imaginilor; 
camere de filmat; aparate, instrumente şi 
echipamente de fotografiat; videoproiectoare; 
proiectoare multimedia; scanere şi cititoare 
de coduri de bare; aparate şi instrumente de 

televiziune şi radio; transmiţătoare şi recep-
toare de telecomunicaţie, de difuzare radio şi 
televiziune; aparate pentru acces la pro-
grame difuzate sau transmise; holograme; 
calculatoare; echipamente periferice pentru 
calculatoare; circuite electronice care conţin 
date programate; discuri, benzi şi fire, toate 
fiind purtătoare magnetice de date; plăci cu 
circuite imprimate; carduri magnetice 
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de 
date; carduri de memorie; carduri inteligente; 
carduri care conţin microprocesoare; carduri 
de circuite integrate; carduri electronice de 
identificare; cartele telefonice; carduri de 
credit telefonice; carduri de credit; carduri de 
debit; carduri pentru jocuri electronice create 
pentru a fi utilizate cu telefoanele; CD ROM-
uri; purtătoare de date magnetice, digitale şi 
optice; suporturi magnetice, digitale şi optice 
de înregistrare şi stocare a datelor (neînreg-
istrate şi preînregistrate); CD-uri preînregis-
trate; memorii USB; dispozitive pentru 
redarea fişierelor cu muzică descărcabile; 
playere multimedia portabile; transmiţătoare 
şi receptoare prin satelit; sateliţi de teleco-
municaţii şi de difuzare; balize radiotele-
fonice şi stâlpi de telefonie; fire şi cabluri 
electrice; cabluri optice; cabluri cu fibră op-
tică; fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi 
instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; 
aparate de telecomunicaţii, stocare, conver-
sie şi procesare a semnalului de intrare; 
echipamente telefonice; echipamente pentru 
telefoane fixe, transportabile, mobile, cu sis-
tem "mâini libere" sau activate prin voce; 
terminale multimedia; terminale interactive 
pentru afişarea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; terminale securizate pentru tran-
zacţii electronice, inclusiv plăţi electronice; 
aparate pentru procesarea plăţilor electro-
nice; aparate şi instrumente de paging, radi-
opaging şi radiotelefon; telefoane, telefoane 
mobile şi microtelefoane; faxuri; asistenţi 
personali digitali (PDA-uri); notepad-uri elec-
tronice; notebook-uri electronice; tablete 
electronice; unităţi electronice portabile 
pentru recepţionarea, păstrarea şi/sau 
transmiterea fără fir a mesajelor de date şi a 
plăţilor electronice; dispozitive electronice 
mobile ce permit utilizatorului să urmărească 
sau să gestioneze informaţii personale; apa-
rate, instrumente şi sisteme de navigare prin 
satelit; accesorii pentru telefoane şi micro-
telefoane; adaptoare pentru telefoane; încăr-
cătoare de baterii pentru telefoane; unităţi cu 
difuzor pentru telefoane mobile cu sistem 
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"mâini libere" pentru birou sau montate în 
automobile; suporturi de microtelefoane 
montate în automobile; căşti; dispozitive cu 
sistem "mâini libere" pentru microtelefoane şi 
alte dispozitive electronice mobile; huse şi 
cutii adaptate special pentru păstrarea sau 
transportarea telefoanelor portabile, echipa-
mentelor şi accesoriilor pentru telefoane; 
curele pentru telefoane mobile; agende per-
sonale computerizate; antene; baterii; micro-
procesoare; tastaturi; modeme; maşini de 
calculat; ecrane de afişare; sisteme electro-
nice de poziţionare globală; aparate şi in-
strumente electronice de navigare, localizare 
şi poziţionare; aparate şi instrumente de 
monitorizare (alta decât monitorizarea in-
vivo); aparate şi instrumente radio; filme vid-
eo; aparate şi echipamente audiovizuale; 
accesorii electrice şi electronice şi echipa-
mente periferice destinate şi adaptate pentru 
utilizarea cu calculatoare şi cu aparate audi-
ovizuale; cartuşe pentru jocuri de calculator; 
piese şi accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate; programe de calculator; software 
de calculatoare; software de operare pentru 
VPN (reţele private virtuale); software de 
operare pentru WAN (reţea zonă extinsă); 
software de operare pentru LAN (reţea locală 
de calculatoare); software de operare pentru 
USB; software de calculatoare furnizate de 
pe Internet; software de calculatoare pentru 
sincronizarea datelor între calculatoare, pro-
cesoare, aparate de înregistrare, monitoare, 
dispozitive electronice şi calculatoare gazdă; 
software computerizat Cloud; programe 
pentru sisteme de operare a reţelelor; pro-
grame pentru sisteme de operare a calcula-
toarelor; software de calculatoare pentru 
asigurarea accesului securizat de la distanţă 
la reţele de calculatoare şi comunicaţii; soft-
ware de securitate pentru calculatoare; soft-
ware firewall pentru calculatoare; software 
pentru asigurarea securităţii poştei electro-
nice; tonuri de apel descărcabile pentru tele-
foane mobile; publicaţii electronice (descăr-
cabile) furnizate on-line din baze de date 
computerizate sau de pe Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) pentru a permite conec-
tarea la baze de date, reţele locale şi Inter-
net; software de calculatoare pentru serviciile 
de teleconferinţă, videoconferinţă şi videofon; 
software de calculatoare pentru căutarea şi 
extragerea datelor; software de calculatoare 
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor 
de telecomunicaţii, reţelelor de calculator şi 
avizierelor electronice; software pentru jocuri 

de calculator; programe pentru jocuri de cal-
culator multimedia interactive; software 
pentru jocuri de realitate virtuală; fişiere cu 
muzică descărcabile; fotografii, imagini, re-
prezentări grafice, fişiere cu imagini, sound 
bites, filme, înregistrări video şi programe 
audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line 
sau din baze de date computerizate, de pe 
Internet sau de pe pagini web din Internet; 
software de calculatoare utilizate în monitor-
izarea de la distanţă; software pentru naviga-
rea prin sisteme de poziţionare globală 
(GPS); ceasuri de mână inteligente; dis-
pozitive mobile portabile; calculatoare porta-
bile; emiţătoare şi receptoare de date elec-
tronice portabile; brăţări care transmit date la 
asistenţi digitali personali, telefoane inteli-
gente, tablete, PDA, şi calculatoare person-
ale prin intermediul site-urilor web din Inter-
net şi altor reţele de calculatoare şi co-
municare electronică; telefoane şi telefoane 
inteligente sub formă de ceas de mână; tele-
foane şi telefoane inteligente sub formă de 
brăţară; telefoane şi telefoane inteligente sub 
formă de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau 
alte tipuri de bijuterii; calculatoare sub formă 
de ceas de mână; calculatoare sub formă de 
brăţară; calculatoare sub formă de pandan-
tiv, colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de 
bijuterii; dispozitiv de monitorizare a an-
trenamentelor personale de fitness sub 
formă de ceas de mână sau brăţară; dis-
pozitiv de monitorizare a antrenamentelor 
personale de fitness sub formă de pandantiv, 
colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; 

 

35   - publicitate; servicii de marketing; promovare 
comercială; gestionarea afacerilor; admin-
istrarea afacerilor; organizarea şi gestionarea 
programelor de stimulare şi fidelitate comer-
cială; servicii de informaţii în domeniul afac-
erilor; servicii de consultanţă referitoare la 
gestionarea centrelor de apel telefonic; ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi; servicii de 
consultanţă referitoare la achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor; intermediere de con-
tracte pentru procurarea şi vânzarea pro-
duselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de 
externalizare (asistenţă în afaceri); servicii de 
consultanţă în afaceri referitoare la planifi-
carea şi redresarea în caz de dezastru; 
mentorat în afaceri; servicii de incubatoare 
de afaceri; servicii de consultanţă şi de con-
siliere referitoare la administrarea afacerilor, 
dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea pro-
duselor; prelucrarea şi organizarea adminis-
trativă a comenzilor prin poştă; organizarea 
întâlnirilor de afaceri; cercetare şi studii în 



 

MĂRCI  MD - BOPI 2/2017 

 51

domeniul afacerilor; servicii de previziuni în 
domeniul afacerilor; cercetare şi studii de 
piaţă în domeniul protecţiei mediului, ener-
giilor noi, conservării resurselor naturale şi 
dezvoltării durabile; furnizarea serviciilor 
comerciale, de secretariat şi birou; servicii de 
revistă a presei şi servicii informative; cer-
cetarea pieţei; analiza pieţei; colectarea şi 
analiza datelor privind cercetarea pieţei; cer-
cetarea pieţei şi studii de marketing; organi-
zarea şi coordonarea expoziţiilor în scop 
comercial; regruparea, în avantajul terţilor, a 
unei varietăţi de produse electronice şi elec-
trice de telecomunicaţie, computerizate, 
piese, racorduri şi accesorii pentru produsele 
sus-menţionate, cartele de date, dispozitive 
şi echipamente de securitate, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, articole de acoperit capul, ac-
cesorii de modă, materiale textile, produse 
de in de uz casnic, valize şi genţi, regrupar-
ea, în avantajul terţilor, a unei varietăţi de 
materiale de imprimerie şi papetărie, jucării, 
echipamente pentru jocuri şi sport, bijuterii, 
ceasornicărie, produse şi ustensile electrice 
de iluminat de uz casnic, mobilă şi articole de 
mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire 
personală, produse farmaceutice de uz ge-
neral, produse de curăţare, produse de îngri-
jire a sănătăţii, alimente pentru oameni, con-
dimente şi ingrediente pentru bucătărie, bău-
turi care permit consumatorilor să vizualizeze 
şi să procure în mod convenabil produsele 
respective; vânzarea la licitaţie efectuată prin 
Internet; servicii în vederea administrării 
afacerilor pentru procesarea vânzărilor efec-
tuate prin Internet; servicii de publicitate 
pentru promovarea comerţului electronic; 
acordarea informaţiilor comerciale, promo-
ţionale şi consultanţei referitoare la furni-
zarea şi promovarea mărfurilor şi selectarea 
şi expunerea produselor; acordarea infor-
maţiilor comerciale, profesionale şi con-
sultanţei cumpărătorilor potenţiali de articole 
de consum şi produse; compilarea şi tran-
scrierea datelor; compilarea anunţurilor pub-
licitare pentru utilizarea în calitate de pagini 
web pe Internet; producţie de filme publicita-
re; compilarea repertoriilor pentru publicare 
pe Internet; furnizarea spaţiului pe pagini 
web pentru promovarea produselor şi ser-
viciilor; servicii de procesare a datelor; ser-
vicii de telemarketing; servicii de mesaje 
telefonice şi de prelucrare a mesajelor; ges-
tionarea centrelor de apel telefonic pentru 
terţi; servicii de gestionare a datelor şi de 
inventariere electronică; servicii de verificare  
 

a procesării datelor şi de autentificare în do-
meniul transportării, înregistrării în aeropor-
turi, rezervării călătoriilor, emiterii de bilete 
pentru călătorie, emiterii de bilete pentru 
evenimente sportive şi culturale; servicii de 
verificare pentru bilete, cupoane, tichete, 
reduceri, programelor de fidelitate, carduri 
cadou şi certificate cadou; administrarea 
programelor de fidelitate cu reduceri sau 
stimulente; servicii de consiliere, de infor-
mare şi consultanţă referitoare la toate ser-
viciile sus-menţionate; 

 

36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 
afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
re şi finanţare a aparatelor, sistemelor şi in-
stalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea in-
stalaţiilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic a 
fondurilor şi a instalaţiilor pentru tranzacţii 
on-line; procesarea plăţilor pentru achiziţio-
narea produselor şi serviciilor printr-o reţea 
de comunicaţii electronică; servicii de plată 
automatizată; operaţiuni bancare electronice 
efectuate prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare (sistem bancar prin Internet); 
procesarea electronică a plăţilor prin inter-
mediul unei reţele globale de calculatoare; 
transfer electronic de fonduri prin intermediul 
reţelelor de telecomunicaţii; servicii de plată 
furnizate prin aparate şi dispozitive de tele-
comunicaţii fără fir; servicii de garantare a 
mandatelor poştale; servicii de procesare a 
plăţilor; transfer electronic de valută; servicii 
de plată fără contact; servicii de gestionare a 
investiţiilor şi fondurilor; administrarea fon-
durilor şi investiţiilor; servicii financiare com-
puterizate; furnizarea serviciilor de evaluare 
în regim on-line; afaceri imobiliare; gestion-
area proprietăţilor imobiliare, informaţiilor şi 
consultaţiilor referitoare la serviciile sus-
menţionate; furnizarea informaţiilor finan-
ciare; cotaţii de bursă; servicii de furnizare a 
informaţiilor privind acţiunile şi obligaţiunile; 
servicii de brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; 
activităţi de colectare de fonduri; colectare de 
fonduri de binefacere, organizarea colectării 
şi organizarea activităţilor de colectare de 
fonduri; sponsorizare financiară; servicii re-
feritoare la reduceri; servicii de informare şi 
de consultanţă referitoare la asigurări, afaceri 
financiare, afaceri monetare, tranzacţii ban-
care la domiciliu şi prin Internet, informaţiile 
privind acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de 
acţiuni şi obligaţiuni, prestate în regim on-line 
de la o bază de date computerizată sau In-
ternet; brokeraj în domeniul energetic; emi- 
 



 

MD - BOPI 2/2017 TRADEMARKS 

 52

tere de bonuri valorice; servicii de consiliere, 
de informare şi de consultanţă referitoare la 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; ser-
vicii în domeniul comunicaţiilor; servicii de 
telefonie, telefonie mobilă, fax, telex, co-
lectare şi transmitere a mesajelor, radiopag-
ing, redirecţionare a apelurilor, mesagerie 
vocală, informaţii şi poştă electronică; trans-
miterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, 
datelor, imaginilor, muzicii şi informaţiilor; 
servicii de livrare a mesajelor electronice; 
servicii de informare on-line cu privire la tele-
comunicaţii; servicii de schimb reciproc de 
date; transfer de date prin telecomunicaţii; 
transmiterea fişierelor digitale; servicii de 
comunicare prin satelit; servicii de difuzare; 
difuzarea sau transmiterea programelor radio 
sau de televiziune, filme şi jocuri interactive; 
servicii de videotext, teletext şi de videotex 
interactiv; difuzarea, transmiterea şi livrarea 
conţinuturilor multimedia şi jocurilor electro-
nice prin reţele electronice de comunicaţii; 
servicii de mesaje video; servicii de vide-
oconferinţe; servicii de videotelefonie; tele-
comunicare de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice 
de asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; servicii de comunicaţii 
telefonice oferite pentru linii telefonice de 
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; asigurarea accesului utili-
zatorilor la Internet; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii sau link-urilor la Internet 
sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
asigurarea şi gestionarea conferinţelor elec-
tronice, grupurilor de discuţie şi chat room-
urilor; asigurarea accesului la pagini web cu 
muzică digitală de pe Internet; asigurarea 
accesului la pagini web MP3 de pe Internet; 
furnizarea de muzică digitală prin teleco-
municaţii; asigurarea accesului la infrastruc-
turi şi reţele de telecomunicaţii pentru alţi 
operatori şi terţi; închiriere de infrastructuri şi 
reţele de telecomunicaţii altor operatori şi 
terţi; servicii de accesare a telecomuni-
caţiilor; transmiterea mesajelor şi imaginilor 
asistate de calculator; comunicare prin in-
termediul calculatorului; transmiterea şi dis-
tribuirea datelor sau imaginilor audiovizuale 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare sau Internet; furnizarea accesului 
temporar la Internet pentru terţi; asigurarea 

transmiterii electronice a datelor de plăţi 
electronice prin intermediul unei reţele glob-
ale de calculatoare; servicii de agenţii de 
ştiri; transmiterea ştirilor şi informaţiilor cu 
privire la afacerile curente; servicii de închiri-
ere, leasing sau arenda aparatelor, instru-
mentelor, instalaţiilor sau componentelor 
utilizate la prestarea serviciilor sus-menţio-
nate; asigurarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru recuperarea infor-
maţiilor; închirierea timpului de acces la o 
bază de date computerizată; închirierea tim-
pului de acces la buletine informative şi 
panouri de mesaje computerizate şi la reţele 
computerizate; servicii de furnizare de Inter-
net; servicii de consiliere, informare şi con-
sultanţă referitoare la toate serviciile 
sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice, tehnologice, de cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvol-
tare; cercetare, proiectare şi dezvoltare de 
produse; cercetare tehnică; servicii de cer-
cetare, proiectare şi dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, sis-
teme informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul de date, sisteme de 
procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii şi interfeţe de reţea şi furnizarea con-
sultanţei, informaţiilor şi consilierii tehnice 
referitoare la cele sus-menţionate; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electro-
nice; testare tehnică; testare industrială; 
elaborare de rapoarte şi studii tehnice; ser-
vicii de calculatoare; servicii de cloud compu-
ting; actualizare şi proiectare de hardware de 
calculatoare; întreţinere, actualizare şi pro-
iectare de firmware de calculatoare, software 
de calculatoare şi programe de calculator; 
programare pentru calculatoare; pregătire şi 
furnizare de informaţii referitoare la calcula-
toare şi echipamente de reţele de calcula-
toare; servicii de consultanţă şi consiliere 
tehnică în domeniul tehnologiei informa-
ţionale şi telecomunicaţiilor; consultanţă în 
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domeniul reţelelor şi serviciilor de cloud 
computing; consultanţă tehnică pentru 
aplicarea şi utilizarea software de calcula-
toare; servicii de consultanţă şi informare în 
domeniul integrării sistemelor informatice, 
tehnologiei informaţionale, arhitecturii şi in-
frastructurii tehnologiei informaţionale; con-
sultanţă în materie de securitate informatică; 
proiectare şi dezvoltare de sisteme infor-
matice şi sisteme şi echipamente de teleco-
municaţii; servicii de administrare a calcula-
toarelor; servicii de suport operaţional pentru 
reţele de calculatoare, reţele de telecomuni-
caţii şi reţele de transmisie a datelor; servicii 
informatice on-line; servicii de programare 
prestate on-line; programare de programe de 
securitate pe Internet; închiriere de calcula-
toare; proiectare, desen şi redactare la co-
mandă, toate pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; servicii de creare a imagi-
nilor virtuale şi interactive; crearea, operarea 
şi întreţinerea bazelor de date, intrareţelelor 
şi site-urilor web; crearea, întreţinerea şi 
găzduirea site-urilor web pentru terţi; găzdui-
rea bazelor de date, blogurilor web, por-
talurilor web; găzduire de platforme pe Inter-
net; găzduire de aplicaţii de software de cal-
culatoare pentru terţi; găzduire de spaţiu de 
memorie pe Internet; găzduire şi închiriere 
de spaţiu de memorie pentru site-uri web; 
găzduire de platforme de comerţ electronic 
pe Internet; găzduire de aplicaţii multimedia 
şi interactive; găzduire de software destinat 
utilizării la gestionarea bibliotecilor; găzduire 
de facilităţi on-line pentru efectuarea de dis-
cuţii interactive; găzduire de facilităţi web on-
line pentru terţi; găzduire de date, fişiere, 
aplicaţii şi informaţii computerizate; găzduire 
de servere; instalarea şi întreţinerea software 
de calculatoare; furnizare de acces temporar 
la aplicaţii on-line, unelte de software şi soft-
ware de operare nedescărcabil on-line 
pentru reţele de calculatoare şi servere; 
închiriere de software de operare pentru ac-
cesarea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; închiriere de software de operare 
pentru reţele de calculatoare şi servere; 
închiriere de servere web; închiriere de soft-
ware de jocuri de calculator; furnizare de 
acces temporar la software de operare 
nedescărcabil on-line pentru accesarea şi 
utilizarea unei reţele de cloud computing; 
furnizare de acces temporar la programe de 
securitate pe Internet; închiriere de spaţiu de 
memorie pe servere pentru găzduirea de 
buletine informative electronice; crearea, 
operarea şi întreţinerea site-urilor web, pagi-

nilor web şi portalurilor pentru logare de text, 
imagini şi muzică furnizate prin intermediul 
calculatoarelor sau telefoanelor mobile; pre-
starea serviciilor de informare şi consiliere 
on-line cu privire la serviciile sus-menţionate 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; monitorizarea sistemelor computeri-
zate prin acces de la distanţă; servicii de 
securitate a calculatoarelor pentru protecţia 
contra accesului ilegal în reţele; administrare 
de proiecte IT; configurare de reţele de cal-
culatoare folosind software; servicii de inte-
grare a sistemelor informatice; managemen-
tul proiectelor informatice în domeniul pro-
cesării electronice a datelor (EDP); admini-
strarea servelor; prognoză meteorologică; 
servicii de informaţii meteorologice; servicii 
de design interior; servicii de stocare a 
datelor; operarea şi furnizarea motoarelor de 
căutare; servicii de informare şi consiliere 
referitoare la toate serviciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 
29.01.13. 
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(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifi-
carea sau reproducerea sunetelor, imag-
inilor, informaţiilor sau datelor codificate; 
aparate şi instrumente electrice de control, 
testare (alta decât testarea in-vivo), sem-
nalizare, verificare (supraveghere) şi in-
struire; aparate şi instrumente optice şi elec-
trooptice; servere de comunicaţii; servere de 
calculatoare; hardware de operare pentru 
VPN (reţele private virtuale); hardware de 
operare pentru WAN (reţea zonă extinsă); 
hardware de operare pentru LAN (reţea lo-
cală de calculatoare); hardware pentru calcu-
latoare; hardware pentru reţele de calcula-
toare; hardware pentru calculatoare pentru 
asigurarea accesului securizat de la distanţă 
la reţele de calculatoare şi de comunicaţii; 
hardware ethernet; aparate, instrumente şi 
echipamente de prelucrare a imaginilor; 
camere de filmat; aparate, instrumente şi 
echipamente de fotografiat; videoproiectoare; 
proiectoare multimedia; scanere şi cititoare 
de coduri de bare; aparate şi instrumente de 
televiziune şi radio; transmiţătoare şi recep-
toare de telecomunicaţie, de difuzare radio şi 
televiziune; aparate pentru acces la pro-
grame difuzate sau transmise; holograme; 
calculatoare; echipamente periferice pentru 
calculatoare; circuite electronice care conţin 
date programate; discuri, benzi şi fire, toate 
fiind purtătoare magnetice de date; plăci cu 
circuite imprimate; carduri magnetice neînre-
gistrate şi preînregistrate; carduri de date; 
carduri de memorie; carduri inteligente; car-
duri care conţin microprocesoare; carduri de 
circuite integrate; carduri electronice de iden-
tificare; cartele telefonice; carduri de credit 
telefonice; carduri de credit; carduri de debit; 
carduri pentru jocuri electronice create pen-
tru a fi utilizate cu telefoanele; CD ROM-uri; 
purtătoare de date magnetice, digitale şi op-
tice; suporturi magnetice, digitale şi optice de 
înregistrare şi stocare a datelor (neînregis-
trate şi preînregistrate); CD-uri preînregis-
trate; memorii USB; dispozitive pentru reda-
rea fişierelor cu muzică descărcabile; playere 
multimedia portabile; transmiţătoare şi recep-
toare prin satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi 
de difuzare; balize radiotelefonice şi stâlpi de 

telefonie; fire şi cabluri electrice; cabluri op-
tice; cabluri cu fibră optică; fire de rezistenţă; 
electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomuni-
caţii; terminale pentru reţele telefonice; co-
mutatoare telefonice; aparate de telecomuni-
caţii, stocare, conversie şi procesare a sem-
nalului de intrare; echipamente telefonice; echi-
pamente pentru telefoane fixe, transporta-
bile, mobile, cu sistem "mâini libere" sau 
activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru afişarea şi co-
mandarea produselor şi serviciilor; terminale 
securizate pentru tranzacţii electronice, in-
clusiv plăţi electronice; aparate pentru proce-
sarea plăţilor electronice; aparate şi instru-
mente de paging, radiopaging şi radiotelefon; 
telefoane, telefoane mobile şi microtele-
foane; faxuri; asistenţi personali digitali 
(PDA-uri); notepad-uri electronice; notebook-
uri electronice; tablete electronice; unităţi 
electronice portabile pentru recepţionarea, 
păstrarea şi/sau transmiterea fără fir a 
mesajelor de date şi a plăţilor electronice; 
dispozitive electronice mobile ce permit utili-
zatorului să urmărească sau să gestioneze 
informaţii personale; aparate, instrumente şi 
sisteme de navigare prin satelit; accesorii 
pentru telefoane şi microtelefoane; adap-
toare pentru telefoane; încărcătoare de bat-
erii pentru telefoane; unităţi cu difuzor pentru 
telefoane mobile cu sistem "mâini libere" 
pentru birou sau montate în automobile; su-
porturi de microtelefoane montate în auto-
mobile; căşti; dispozitive cu sistem "mâini 
libere" pentru microtelefoane şi alte dis-
pozitive electronice mobile; huse şi cutii ad-
aptate special pentru păstrarea sau transpor-
tarea telefoanelor portabile, echipamentelor 
şi accesoriilor pentru telefoane; curele pentru 
telefoane mobile; agende personale compu-
terizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; 
ecrane de afişare; sisteme electronice de 
poziţionare globală; aparate şi instrumente 
electronice de navigare, localizare şi poziţio-
nare; aparate şi instrumente de monitorizare 
(alta decât monitorizarea in-vivo); aparate şi 
instrumente radio; filme video; aparate şi 
echipamente audiovizuale; accesorii electrice 
şi electronice şi echipamente periferice des-
tinate şi adaptate pentru utilizarea cu calcula-
toare şi cu aparate audiovizuale; cartuşe 
pentru jocuri de calculator; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate; pro-
grame de calculator; software de calcula-
toare; software de operare pentru VPN 
(reţele private virtuale); software de operare 
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pentru WAN (reţea zonă extinsă); software 
de operare pentru LAN (reţea locală de cal-
culatoare); software de operare pentru USB; 
software de calculatoare furnizate de pe In-
ternet; software de calculatoare pentru sin-
cronizarea datelor între calculatoare, pro-
cesoare, aparate de înregistrare, monitoare, 
dispozitive electronice şi calculatoare gazdă; 
software computerizat Cloud; programe pen-
tru sisteme de operare a reţelelor; programe 
pentru sisteme de operare a calculatoarelor; 
software de calculatoare pentru asigurarea 
accesului securizat de la distanţă la reţele de 
calculatoare şi comunicaţii; software de se-
curitate pentru calculatoare; software firewall 
pentru calculatoare; software pentru asi-
gurarea securităţii poştei electronice; tonuri 
de apel descărcabile pentru telefoane mo-
bile; publicaţii electronice (descărcabile) fur-
nizate on-line din baze de date computeriza-
te sau de pe Internet; software de calcula-
toare şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv 
modeme) pentru a permite conectarea la 
baze de date, reţele locale şi Internet; soft-
ware de calculatoare pentru serviciile de 
teleconferinţă, videoconferinţă şi videofon; 
software de calculatoare pentru căutarea şi 
extragerea datelor; software de calculatoare 
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor 
de telecomunicaţii, reţelelor de calculator şi 
avizierelor electronice; software pentru jocuri 
de calculator; programe pentru jocuri de cal-
culator multimedia interactive; software 
pentru jocuri de realitate virtuală; fişiere cu 
muzică descărcabile; fotografii, imagini, re-
prezentări grafice, fişiere cu imagini, sound 
bites, filme, înregistrări video şi programe 
audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line 
sau din baze de date computerizate, de pe 
Internet sau de pe pagini web din Internet; 
software de calculatoare utilizate în monitor-
izarea de la distanţă; software pentru naviga-
rea prin sisteme de poziţionare globală 
(GPS); ceasuri de mână inteligente; dis-
pozitive mobile portabile; calculatoare porta-
bile; emiţătoare şi receptoare de date elec-
tronice portabile; brăţări care transmit date la 
asistenţi digitali personali, telefoane inteli-
gente, tablete, PDA, şi calculatoare person-
ale prin intermediul site-urilor web din Inter-
net şi altor reţele de calculatoare şi co-
municare electronică; telefoane şi telefoane 
inteligente sub formă de ceas de mână; tele-
foane şi telefoane inteligente sub formă de 
brăţară; telefoane şi telefoane inteligente sub 
formă de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau 
alte tipuri de bijuterii; calculatoare sub formă 

de ceas de mână; calculatoare sub formă de 
brăţară; calculatoare sub formă de pandan-
tiv, colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de 
bijuterii; dispozitiv de monitorizare a an-
trenamentelor personale de fitness sub 
formă de ceas de mână sau brăţară; dis-
pozitiv de monitorizare a antrenamentelor 
personale de fitness sub formă de pandantiv, 
colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; 

 

35   - publicitate; servicii de marketing; promovare 
comercială; gestionarea afacerilor; admi-
nistrarea afacerilor; organizarea şi gestion-
area programelor de stimulare şi fidelitate 
comercială; servicii de informaţii în domeniul 
afacerilor; servicii de consultanţă referitoare 
la gestionarea centrelor de apel telefonic; 
servicii de aprovizionare pentru terţi; servicii 
de consultanţă referitoare la achiziţionarea 
produselor şi serviciilor; intermediere de con-
tracte pentru procurarea şi vânzarea pro-
duselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de 
externalizare (asistenţă în afaceri); servicii de 
consultanţă în afaceri referitoare la planifi-
carea şi redresarea în caz de dezastru; 
mentorat în afaceri; servicii de incubatoare 
de afaceri; servicii de consultanţă şi de con-
siliere referitoare la administrarea afacerilor, 
dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea pro-
duselor; prelucrarea şi organizarea adminis-
trativă a comenzilor prin poştă; organizarea 
întâlnirilor de afaceri; cercetare şi studii în 
domeniul afacerilor; servicii de previziuni în 
domeniul afacerilor; cercetare şi studii de 
piaţă în domeniul protecţiei mediului, ener-
giilor noi, conservării resurselor naturale şi 
dezvoltării durabile; furnizarea serviciilor 
comerciale, de secretariat şi birou; servicii de 
revistă a presei şi servicii informative; cer-
cetarea pieţei; analiza pieţei; colectarea şi 
analiza datelor privind cercetarea pieţei; cer-
cetarea pieţei şi studii de marketing; organi-
zarea şi coordonarea expoziţiilor în scop 
comercial; regruparea, în avantajul terţilor, a 
unei varietăţi de produse electronice şi elec-
trice de telecomunicaţie, computerizate, 
piese, racorduri şi accesorii pentru produsele 
sus-menţionate, cartele de date, dispozitive 
şi echipamente de securitate, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, articole de acoperit capul, ac-
cesorii de modă, materiale textile, produse 
de in de uz casnic, valize şi genţi, regrupa-
rea, în avantajul terţilor, a unei varietăţi de 
materiale de imprimerie şi papetărie, jucării, 
echipamente pentru jocuri şi sport, bijuterii, 
ceasornicărie, produse şi ustensile electrice 
de iluminat de uz casnic, mobilă şi articole de 
mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire 
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personală, produse farmaceutice de uz ge-
neral, produse de curăţare, produse de îngri-
jire a sănătăţii, alimente pentru oameni, con-
dimente şi ingrediente pentru bucătărie, bău-
turi care permit consumatorilor să vizualizeze 
şi să procure în mod convenabil produsele 
respective; vânzarea la licitaţie efectuată prin 
Internet; servicii în vederea administrării 
afacerilor pentru procesarea vânzărilor efec-
tuate prin Internet; servicii de publicitate 
pentru promovarea comerţului electronic; 
acordarea informaţiilor comerciale, promoţio-
nale şi consultanţei referitoare la furnizarea 
şi promovarea mărfurilor şi selectarea şi ex-
punerea produselor; acordarea informaţiilor 
comerciale, profesionale şi consultanţei 
cumpărătorilor potenţiali de articole de con-
sum şi produse; compilarea şi transcrierea 
datelor; compilarea anunţurilor publicitare 
pentru utilizarea în calitate de pagini web pe 
Internet; producţie de filme publicitare; com-
pilarea repertoriilor pentru publicare pe Inter-
net; furnizarea spaţiului pe pagini web pentru 
promovarea produselor şi serviciilor; servicii 
de procesare a datelor; servicii de telemar-
keting; servicii de mesaje telefonice şi de 
prelucrare a mesajelor; gestionarea centrelor 
de apel telefonic pentru terţi; servicii de ges-
tionare a datelor şi de inventariere elec-
tronică; servicii de verificare a procesării 
datelor şi de autentificare în domeniul trans-
portării, înregistrării în aeroporturi, rezervării 
călătoriilor, emiterii de bilete pentru călătorie, 
emiterii de bilete pentru evenimente sportive 
şi culturale; servicii de verificare pentru 
bilete, cupoane, tichete, reduceri, programe-
lor de fidelitate, carduri cadou şi certificate 
cadou; administrarea programelor de fideli-
tate cu reduceri sau stimulente; servicii de 
consiliere, de informare şi consultanţă refe-
ritoare la toate serviciile sus-menţionate; 

 

36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 
afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
re şi finanţare a aparatelor, sistemelor şi in-
stalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea in-
stalaţiilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic a 
fondurilor şi a instalaţiilor pentru tranzacţii 
on-line; procesarea plăţilor pentru achiziţio-
narea produselor şi serviciilor printr-o reţea 
de comunicaţii electronică; servicii de plată 
automatizată; operaţiuni bancare electronice 
efectuate prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare (sistem bancar prin Internet); 
procesarea electronică a plăţilor prin inter-
mediul unei reţele globale de calculatoare; 
transfer electronic de fonduri prin intermediul 

reţelelor de telecomunicaţii; servicii de plată 
furnizate prin aparate şi dispozitive de tele-
comunicaţii fără fir; servicii de garantare a 
mandatelor poştale; servicii de procesare a 
plăţilor; transfer electronic de valută; servicii 
de plată fără contact; servicii de gestionare a 
investiţiilor şi fondurilor; administrarea fon-
durilor şi investiţiilor; servicii financiare com-
puterizate; furnizarea serviciilor de evaluare 
în regim on-line; afaceri imobiliare; gestion-
area proprietăţilor imobiliare, informaţiilor şi 
consultaţiilor referitoare la serviciile sus-
menţionate; furnizarea informaţiilor finan-
ciare; cotaţii de bursă; servicii de furnizare a 
informaţiilor privind acţiunile şi obligaţiunile; 
servicii de brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; 
activităţi de colectare de fonduri; colectare de 
fonduri de binefacere, organizarea colectării 
şi organizarea activităţilor de colectare de 
fonduri; sponsorizare financiară; servicii re-
feritoare la reduceri; servicii de informare şi 
de consultanţă referitoare la asigurări, afaceri 
financiare, afaceri monetare, tranzacţii ban-
care la domiciliu şi prin Internet, informaţiile 
privind acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de 
acţiuni şi obligaţiuni, prestate în regim on-line 
de la o bază de date computerizată sau In-
ternet; brokeraj în domeniul energetic; emi-
tere de bonuri valorice; servicii de consiliere, 
de informare şi de consultanţă referitoare la 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; ser-
vicii în domeniul comunicaţiilor; servicii de 
telefonie, telefonie mobilă, fax, telex, co-
lectare şi transmitere a mesajelor, radiopag-
ing, redirecţionare a apelurilor, mesagerie 
vocală, informaţii şi poştă electronică; trans-
miterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, 
datelor, imaginilor, muzicii şi informaţiilor; 
servicii de livrare a mesajelor electronice; 
servicii de informare on-line cu privire la tele-
comunicaţii; servicii de schimb reciproc de 
date; transfer de date prin telecomunicaţii; 
transmiterea fişierelor digitale; servicii de 
comunicare prin satelit; servicii de difuzare; 
difuzarea sau transmiterea programelor radio 
sau de televiziune, filme şi jocuri interactive; 
servicii de videotext, teletext şi de videotex 
interactiv; difuzarea, transmiterea şi livrarea 
conţinuturilor multimedia şi jocurilor electro-
nice prin reţele electronice de comunicaţii; 
servicii de mesaje video; servicii de vide-
oconferinţe; servicii de videotelefonie; tele-
comunicare de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
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lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice 
de asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; servicii de comunicaţii 
telefonice oferite pentru linii telefonice de 
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; asigurarea accesului utili-
zatorilor la Internet; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii sau link-urilor la Internet 
sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
asigurarea şi gestionarea conferinţelor elec-
tronice, grupurilor de discuţie şi chat room-
urilor; asigurarea accesului la pagini web cu 
muzică digitală de pe Internet; asigurarea 
accesului la pagini web MP3 de pe Internet; 
furnizarea de muzică digitală prin teleco-
municaţii; asigurarea accesului la infrastruc-
turi şi reţele de telecomunicaţii pentru alţi 
operatori şi terţi; închiriere de infrastructuri şi 
reţele de telecomunicaţii altor operatori şi 
terţi; servicii de accesare a telecomuni-
caţiilor; transmiterea mesajelor şi imaginilor 
asistate de calculator; comunicare prin in-
termediul calculatorului; transmiterea şi dis-
tribuirea datelor sau imaginilor audiovizuale 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare sau Internet; furnizarea accesului 
temporar la Internet pentru terţi; asigurarea 
transmiterii electronice a datelor de plăţi 
electronice prin intermediul unei reţele glo-
bale de calculatoare; servicii de agenţii de 
ştiri; transmiterea ştirilor şi informaţiilor cu 
privire la afacerile curente; servicii de închiri-
ere, leasing sau arenda aparatelor, instru-
mentelor, instalaţiilor sau componentelor 
utilizate la prestarea serviciilor sus-menţionate; 
asigurarea accesului la o reţea electronică 
on-line pentru recuperarea informaţiilor; 
închiierea timpului de acces la o bază de 
date computerizată; închirierea timpului de 
acces la buletine informative şi panouri de 
mesaje computerizate şi la reţele computeri-
zate; servicii de furnizare de Internet; servicii 
de consiliere, informare şi consultanţă refe-
ritoare la toate serviciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice, tehnologice, de cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvol-
tare; cercetare, proiectare şi dezvoltare de 
produse; cercetare tehnică; servicii de cer-
cetare, proiectare şi dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, sis-
teme informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul de date, sisteme de 

procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii şi interfeţe de reţea şi furnizarea con-
sultanţei, informaţiilor şi consilierii tehnice 
referitoare la cele sus-menţionate; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electro-
nice; testare tehnică; testare industrială; 
elaborare de rapoarte şi studii tehnice; ser-
vicii de calculatoare; servicii de cloud compu-
ting; actualizare şi proiectare de hardware de 
calculatoare; întreţinere, actualizare şi pro-
iectare de firmware de calculatoare, software 
de calculatoare şi programe de calculator; 
programare pentru calculatoare; pregătire şi 
furnizare de informaţii referitoare la calcula-
toare şi echipamente de reţele de calcula-
toare; servicii de consultanţă şi consiliere 
tehnică în domeniul tehnologiei informa-
ţionale şi telecomunicaţiilor; consultanţă în 
domeniul reţelelor şi serviciilor de cloud 
computing; consultanţă tehnică pentru apli-
carea şi utilizarea software de calculatoare; 
servicii de consultanţă şi informare în dome-
niul integrării sistemelor informatice, tehnolo-
giei informaţionale, arhitecturii şi infrastruc-
turii tehnologiei informaţionale; consultanţă în 
materie de securitate informatică; proiectare 
şi dezvoltare de sisteme informatice şi sis-
teme şi echipamente de telecomunicaţii; ser-
vicii de administrare a calculatoarelor; servicii 
de suport operaţional pentru reţele de calcu-
latoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele de 
transmisie a datelor; servicii informatice on-
line; servicii de programare prestate on-line; 
programare de programe de securitate pe 
Internet; închiriere de calculatoare; proiec-
tare, desen şi redactare la comandă, toate 
pentru compilarea paginilor web pe Internet; 
servicii de creare a imaginilor virtuale şi in-
teractive; crearea, operarea şi întreţinerea 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; crearea, întreţinerea şi găzduirea site-
urilor web pentru terţi; găzduirea bazelor de 
date, blogurilor web, portalurilor web; găzdui-
re de platforme pe Internet; găzduire de apli-
caţii de software de calculatoare pentru terţi; 
găzduire de spaţiu de memorie pe Internet; 
găzduire şi închiriere de spaţiu de memorie 
pentru site-uri web; găzduire de platforme de 
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comerţ electronic pe Internet; găzduire de 
aplicaţii multimedia şi interactive; găzduire de 
software destinat utilizării la gestionarea bib-
liotecilor; găzduire de facilităţi on-line pentru 
efectuarea de discuţii interactive; găzduire de 
facilităţi web on-line pentru terţi; găzduire de 
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computeri-
zate; găzduire de servere; instalarea şi 
întreţinerea software de calculatoare; furni-
zare de acces temporar la aplicaţii on-line, 
unelte de software şi software de operare 
nedescărcabil on-line pentru reţele de calcu-
latoare şi servere; închiriere de software de 
operare pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; închiriere de 
software de operare pentru reţele de calcula-
toare şi servere; închiriere de servere web; 
închiriere de software de jocuri de calculator; 
furnizare de acces temporar la software de 
operare nedescărcabil on-line pentru ac-
cesarea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; furnizare de acces temporar la 
programe de securitate pe Internet; închiriere 
de spaţiu de memorie pe servere pentru 
găzduirea de buletine informative electro-
nice; crearea, operarea şi întreţinerea site-
urilor web, paginilor web şi portalurilor pentru 
logare de text, imagini şi muzică furnizate 
prin intermediul calculatoarelor sau tele-
foanelor mobile; prestarea serviciilor de in-
formare şi consiliere on-line cu privire la ser-
viciile sus-menţionate dintr-o bază de date 
computerizată sau prin Internet; monitor-
izarea sistemelor computerizate prin acces 
de la distanţă; servicii de securitate a calcu-
latoarelor pentru protecţia contra accesului 
ilegal în reţele; administrare de proiecte IT; 
configurare de reţele de calculatoare folosind 
software; servicii de integrare a sistemelor 
informatice; managementul proiectelor infor-
matice în domeniul procesării electronice a 
datelor (EDP); administrarea servelor; pro-
gnoză meteorologică; servicii de informaţii 
meteorologice; servicii de design interior; 
servicii de stocare a datelor; operarea şi fur-
nizarea motoarelor de căutare; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la toate 
serviciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
 
 
 

(210) 039719 
(220) 2016.11.03 
(310) TO/M/16/03235 
(320) 2016.05.20 
(330) TO 
(730) Google Inc., corporaţia statului Delaware, 

US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - calculatoare de buzunar; calculatoare porta-

bile; telefoane mobile; dispozitive periferice 
mobile; calculatoare, tablete; hardware pen-
tru calculatoare; dispozitive periferice pentru 
computere pentru accesarea şi transmiterea 
de date şi de conţinut între dispozitive elec-
tronice de larg consum şi display-uri; dis-
pozitive periferice portabile pentru calcula-
toare; televizoare; laptop-uri; set top box-uri; 
aparate de fotografiat; camere fotografice 
digitale; dispozitive periferice ale aparatelor 
de fotografiat; camere web; dispozitive com-
puterizate portabile; difuzoare; dispozitive 
pentru transmisia continuă de conţinut me-
dia; amplificatoare; staţii de bază de teleco-
municaţii; routere de reţea fără fir; software 
de calculatoare pentru reglarea, operarea, 
depanarea şi testarea reţelelor de calcula-
toare fără fir; cabluri de reţea de calcula-
toare, cabluri şi adaptoare de curent; baterii 
şi încărcătoare pentru baterii; încărcătoare 
fără fir; difuzoare audio; distribuitoare; difu-
zoare de interior şi exterior fără fir; sisteme 
de difuzoare; difuzoare controlate prin voce; 
difuzoare controlate prin aplicaţii mobile; 
dispozitive de control şi automatizare a locu-
inţei; dispozitive independente de stocare a 
informaţiei pentru transmisia continuă de 
conţinut media şi redarea audio, video şi 
conţinut multimedia, pentru controlul tele-
vizoarelor, monitoarelor, sistemelor de jocuri, 
altor dispozitive media, cum ar fi DVD play-
ere şi alte dispozitive de conţinut media; dis-
pozitive independente de stocare a in-
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formaţiei care oferă un asistent digital de 
voce activat; dispozitive independente de 
stocare a informaţiei pentru controlul sis-
temelor de automatizare a locuinţei, şi anu-
me a unităţilor de iluminat, aparatelor de 
încălzire şi de aer condiţionat, alarmelor şi 
altor echipamente de siguranţă, echipamente 
de monitorizare a locuinţei; dispozitive inde-
pendente de stocare a informaţiei pentru 
accesarea şi căutarea prin baze de date 
online, site-uri, telefoane mobile, calcula-
toare, tablete sau alte dispozitive de comuni-
caţii electronice pentru documente, fişiere şi 
alte informaţii stocate la comandă; dis-
pozitive independente de stocare a in-
formaţiei pentru furnizarea serviciilor de con-
cierge personal pentru terţi iniţiate de 
comenzi vocale controlate prin intermediul 
unui telefon mobil, calculator, tabletă, sau 
alte dispozitive electronice de comunicare, şi 
anume adăugarea şi accesarea privind 
întâlniri de calendar, alarme, cronometre, 
memento-uri, şi privind rezervări pentru 
călătorii şi rezervări de restaurante şi ho-
teluri. 

 

(531) CFE(5) 27.01.06; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 039730 
(220) 2016.11.08 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039738 
(220) 2016.11.10 
(310) TO/M/16/03234 
(320) 2016.05.20 
(330) TO 
(730) Google Inc., corporaţia statului Delaware, 

US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 
 

(540)  
 
 

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

verde. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - calculatoare de buzunar; calculatoare porta-

bile; telefoane mobile; dispozitive periferice 
mobile; calculatoare, tablete; hardware pen-
tru calculatoare; dispozitive periferice pentru 
computere pentru accesarea şi transmiterea 
de date şi de conţinut între dispozitive elec-
tronice de larg consum şi display-uri; dis-
pozitive periferice portabile pentru calcula-
toare; televizoare; laptop-uri; set top box-uri; 
aparate de fotografiat; camere fotografice 
digitale; dispozitive periferice ale aparatelor 
de fotografiat; camere web; dispozitive com-
puterizate portabile; difuzoare; dispozitive 
pentru transmisia continuă de conţinut me-
dia; amplificatoare; staţii de bază de teleco-
municaţii; routere de reţea fără fir; software 
de calculatoare pentru reglarea, operarea, 
depanarea şi testarea reţelelor de calcula-
toare fără fir; cabluri de reţea de calcula-
toare, cabluri şi adaptoare de curent; baterii 
şi încărcătoare pentru baterii; încărcătoare 
fără fir; difuzoare audio; distribuitoare; difu-
zoare de interior şi exterior fără fir; sisteme 
de difuzoare; difuzoare controlate prin voce; 
difuzoare controlate prin aplicaţii mobile; 
dispozitive de control şi automatizare a locu-
inţei; dispozitive independente de stocare a 
informaţiei pentru transmisia continuă de 
conţinut media şi redarea audio, video şi 
conţinut multimedia, pentru controlul tele-
vizoarelor, monitoarelor, sistemelor de jocuri, 
altor dispozitive media, cum ar fi DVD play-
ere şi alte dispozitive de conţinut media; dis-
pozitive independente de stocare a in-
formaţiei care oferă un asistent digital de 
voce activat; dispozitive independente de 
stocare a informaţiei pentru controlul sis-
temelor de automatizare a locuinţei, şi anu-
me a unităţilor de iluminat, aparatelor de 
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încălzire şi de aer condiţionat, alarmelor şi 
altor echipamente de siguranţă, echipamente 
de monitorizare a locuinţei; dispozitive inde-
pendente de stocare a informaţiei pentru 
accesarea şi căutarea prin baze de date on-
line, site-uri, telefoane mobile, calculatoare, 
tablete sau alte dispozitive de comunicaţii 
electronice pentru documente, fişiere şi alte 
informaţii stocate la comandă; dispozitive 
independente de stocare a informaţiei pentru 
furnizarea serviciilor de concierge personal 
pentru terţi iniţiate de comenzi vocale contro-
late prin intermediul unui telefon mobil, calcu-
lator, tabletă, sau alte dispozitive electronice 
de comunicare, şi anume adăugarea şi ac-
cesarea privind întâlniri de calendar, alarme, 
cronometre, memento-uri, şi privind rezervări 
pentru călătorii şi rezervări de restaurante şi 
hoteluri. 

 

(531) CFE(5) 27.01.06; 27.05.21; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 039741 
(220) 2016.11.10 
(730) ZAVADSKII Anton, MD 

Str. Basarabia nr. 1, ap. 1, ap. 29,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; minereuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, 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, cu excepţia măsuţelor şi poli-
cioarelor pentru televizoare şi aparatură ra-
dio; 

 

37   - construcţii. 
 

 

(210) 039748 
(220) 2016.11.11 
(730) CAZACU Radu, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039750 
(220) 2016.11.14 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, bej. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.19; 29.01.13. 
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(210) 039751 
(220) 2016.11.14 
(730) CERVACIUC Evghenia, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 111, MD-2091,  
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.07.03; 26.13.25; 27.05.19; 
27.05.22; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 039763 
(220) 2016.11.17 
(730) Exelixis, Inc., US 

210 East Grand Avenue, South  
San Francisco, California, 94080,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratarea can-

cerului, durerii, infecţiei, inflamaţiei, tul-
burărilor hormonale, tulburărilor osoase şi 
tulburărilor mintale; analgezice; hormoni; 
psihotrope; produse antiinfecţioase; produse 
antiinflamatoare; preparate anticanceroase. 

 

 

(210) 039770 
(220) 2016.11.18 
(730) POSTICA Cristina, MD 

Str. acad. Eugen Coşeriu nr. 17,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
BOTEZATU Alexandr, MD 
MD-3933, Zîrneşti, Cahul,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, violet. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.06; 27.05.21; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 039772 
(220) 2016.11.22 
(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(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039773 
(220) 2016.11.22 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039794 
(220) 2016.11.29 
(730) VIERU Inesa, MD 

Str. Ioana Radu nr. 7,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pre-
state de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(210) 039797 
(220) 2016.11.25 
(730) Huntsman Spin Corporation,  

a Delaware Corporation, US 
10003 Woodloch Forest Drive,  
The Woodlands, Texas 77380,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, şti-

inţelor; produse chimice utilizate în industria 
textilă, pielii, hârtiei, materialelor plastice, 
detergenţilor, cosmeticelor şi construcţiilor; 
produse chimice auxiliare utilizate în indus-
tria textilă; agenţi umectanţi; agenţi de emul-
sionare utilizaţi în fabricarea textilelor; dis-
persanţi; agenţi de emoliere; 

 

02   - dioxid de titan, pigmenţi, pigmenţi pe baza de 
titan, pigmenţi de culoare, pigmenţi de re-
flecţie în infraroşu, vopsele, lacuri, firnisuri, 
mordanţi, agenţi de uscare, materii colorante, 
coloranţi, coloranţi şi cerneluri pentru textile, 
materiale de vopsire, preparate pentru pre-
venirea deteriorării lemnului; inhibitori de 
rugină, grunduri; 

 

03   - săpunuri, detergenţi şi preparate pentru albit 
şi alte substanţe pentru spălat; emolienţi 
pentru ţesături. 

 

 

 
 
(210) 039809 
(220) 2016.11.29 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veteri-

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

 

 

 
 
(210) 039831 
(220) 2016.12.04 
(730) Joint Stock Company "Lekhim", UA 

23, Shota Rustaveli str., Kiev-23, 010333, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice; preparate farmaceu-

tice de uz uman; analgezice. 
 

 

 
 
(210) 039832 
(220) 2016.12.04 
(730) Joint Stock Company "Lekhim", UA 

23, Shota Rustaveli str., Kiev-23, 010333, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice; preparate farmaceu-

tice de uz uman; preparate pentru tratamen-
tul bolilor bronhice, bronhodilatatoare; anal-
gezice. 

 

 

 
 
(210) 039839 
(220) 2016.12.06 
(730) Gruma, S.A.B. de C.V., MX 

Rio de la Plata #407 Ote., Colonia de Valle, 
San Pedro Garcia Garza, C.P. 66220, N.L., 
Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
30   - faină, mălai, faină pentru masă (aluat) de 

porumb. 
 

 

 
 
(210) 039841 
(220) 2016.12.07 
(730) BÎRSA Dan, MD 

Str. Ion Creangă nr. 55, ap. 58,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.07; 02.09.04; 05.13.04; 17.01.01; 
17.01.02; 20.05.01; 24.03.12; 24.11.25; 26.01.10; 
26.01.21; 26.03.14; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 039843 
(220) 2016.12.07 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - cosmetice; creme pentru piele; produse hid-

ratante; creme pentru ochi (nemedicinale); 
produse nemedicinale pentru îngrijirea pielii; 
articole de toaletă nemedicinale. 

 

 
 
(210) 039849 
(220) 2016.12.06 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu de dif-
erite nuanţe, roz, bej. 

(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.04; 06.07.08; 06.19.16; 
26.01.02; 26.01.18; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039861 
(220) 2016.12.09 
(730) MUNTEANU Oxana, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 141/2, ap. 15, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 
geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 
pat; cuverturi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 039864 
(220) 2016.12.12 
(730) SOFDAR S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 14,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.01; 27.03.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039865 
(220) 2016.12.13 
(730) MUDRENCO Dumitru, MD 

Str. Tricolorului nr. 36, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, oranj. 
(511) NCL(10-2016) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 

fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelu-
crate sau semiprelucrate); solzi; spumă de 
mare; ambră; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.09; 26.04.19; 26.11.01; 
27.05.17; 29.01.14. 

 

 
 
 

(210) 039867 
(220) 2016.12.14 
(730) Zhebrovska Filya, UA 

6, vul. Starytskoho, Kyiv 04078, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice; medicamente de uz 

uman. 
 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.04; 26.01.20; 
26.01.21; 26.07.04; 26.07.11; 27.01.08. 

 

 
 
(210) 039868 
(220) 2016.12.12 
(730) VLASOV Alexandr, MD 

Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 20,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-

cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 
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(210) 039886 
(220) 2016.12.21 
(730) VLASOV Alexandr, MD 

Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 20,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate 
făcute din cereale; pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muş-
tar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 039889 
(220) 2016.12.20 
(310) 689949 
(320) 2016.06.27 
(330) CH 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole  
 

pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.05; 24.17.02; 26.11.03; 
26.11.12; 26.11.21; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 039900 
(220) 2016.12.22 
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

reprezentanţa companiei din Turcia, MD 
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

hipertensiunii, anginei, insuficienţă cardiacă 
congestivă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039911 
(220) 2016.12.23 
(730) ALDI GmbH & Co. KG, DE 

Burgstrasse 37, D-45476 Mülheim an der 
Ruhr, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: azuriu. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul a pro-

duselor agricole, produselor horticole, pro-
duselor forestiere, produselor alimentare,  
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preparatelor pentru spălare, preparatelor 
pentru curăţare, articolelor pentru curăţare şi 
dereticare, dezinfectanţilor, cosmeticelor, 
articolelor sanitare, medicamentelor eliberate 
fără prescripţie, suplimentelor alimentare, 
focurilor de artificii, aparatelor electrice şi 
accesoriilor pentru acestea, aparatelor elec-
tronice şi accesoriilor pentru acestea, calcu-
latoarelor şi accesoriilor pentru calculatoare, 
compact-discurilor, hardware şi software de 
calculatoare, dispozitivelor de iluminat, 
uneltelor, aparatelor horticole şi accesoriilor 
pentru acestea, bicicletelor şi accesoriilor 
pentru acestea, accesoriilor pentru automo-
bile, ceasurilor şi bijuteriilor, papetăriei şi 
articolelor de birou, cărţilor şi altor materiale 
tipărite, mobilei şi altor accesorii de uz cas-
nic, mobilei de grădină, ustensilelor de bu-
cătărie de uz menajer şi accesoriilor pentru 
acestea, produselor de uz menajer, cuver-
turilor, inclusiv a pernelor, lenjeriei de pat, 
produselor textile de uz casnic, îmbrăcămin-
tei, articolelor pentru acoperirea capului, 
încălţămintei, articolelor din piele, echipa-
mentului sportiv, jucăriilor, articolelor pentru 
petrecerea timpului liber, hranei pentru ani-
male, plantelor, produselor de tutun; servicii 
de vânzare cu amănuntul on-line a produse-
lor agricole, produselor horticole, produselor 
forestiere, produselor alimentare, preparate-
lor pentru spălare, preparatelor pentru 
curăţare, articolelor pentru curăţare şi dereti-
care, dezinfectanţilor, cosmeticelor, arti-
colelor sanitare, medicamentelor eliberate 
fără prescripţie, suplimentelor alimentare, 
focurilor de artificii, aparatelor electrice şi 
accesoriilor pentru acestea, aparatelor elec-
tronice şi accesoriilor pentru acestea, calcu-
latoarelor şi accesoriilor pentru calculatoare, 
compact-discurilor, hardware şi software de 
calculatoare, dispozitivelor de iluminat, 
uneltelor, aparatelor horticole şi accesoriilor 
pentru acestea, bicicletelor şi accesoriilor 
pentru acestea, accesoriilor pentru automo-
bile, ceasurilor şi bijuteriilor, papetăriei şi 
articolelor de birou, cărţilor şi altor materiale 
tipărite, mobilei şi altor accesorii de uz cas-
nic, mobilei de grădină, ustensilelor de bu-
cătărie de uz menajer şi accesoriilor pentru 
acestea, produselor textile de uz casnic, cu-
verturilor, inclusiv a pernelor, lenjeriei de pat, 
confecţiilor de uz menajer, îmbrăcămintei, 
articolelor pentru acoperirea capului, încălţă-
mintei, articolelor din piele, echipamentului 
sportiv, jucăriilor, articolelor pentru petrece-
rea timpului liber, hranei pentru animale, 
plantelor, produselor de tutun; servicii de 

vânzare angro a produselor agricole, pro-
duselor horticole, produselor forestiere, pro-
duselor alimentare, preparatelor pentru spă-
lare, preparatelor pentru curăţare, articolelor 
pentru curăţare şi dereticare, dezinfectanţilor, 
cosmeticelor, articolelor sanitare, medica-
mentelor eliberate fără prescripţie şi acceso-
riilor pentru acestea, aparatelor electronice şi 
accesoriilor pentru acestea, calculatoarelor şi 
accesoriilor pentru calculatoare, compact-
discurilor, hardware şi software de calcula-
toare, dispozitivelor de iluminat, uneltelor, 
aparatelor horticole şi accesoriilor pentru 
acestea, bicicletelor şi accesoriilor pentru 
acestea, accesoriilor pentru automobile, cea-
surilor şi bijuteriilor, papetăriei şi articolelor 
de birou, cărţilor şi altor materiale tipărite, 
mobilei şi altor accesorii de uz casnic, mo-
bilei de grădină, ustensilelor de bucătărie de 
uz menajer şi accesoriilor pentru acestea, 
produselor textile de uz casnic, cuverturilor, 
inclusiv a pernelor, lenjeriei de pat, con-
fecţiilor de uz menajer, îmbrăcămintei, arti-
colelor pentru acoperirea capului, încălţămin-
tei, articolelor din piele, echipamentului spor-
tiv, jucăriilor, articolelor pentru petrecerea 
timpului liber, hranei pentru animale, plante-
lor, produselor de tutun; servicii prestate de 
supermarketuri de operare, servicii prestate 
de magazine şi puncte de vânzare cu amă-
nuntul cu discount; publicitate; publicitate pe 
Internet pentru terţi; furnizarea de informaţii 
pe Internet, şi anume a informaţiei despre 
produsele de larg consum, informaţiei despre 
produse şi servicii pentru consumatori; or-
ganizarea tranzacţiilor comerciale pentru 
terţi, de asemenea pe Internet; achiziţii de 
contracte de telefonie mobilă pentru terţi; 
administrarea afacerilor, planificarea şi su-
pravegherea organizaţională a evoluţiei afa-
cerilor; recrutare de personal; consultanţă în 
organizarea afacerilor; asistenţă în manage-
mentul comercial sau industrial; servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţie de pro-
duse şi asigurarea întreprinzătorilor cu pro-
duse). 

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.09; 26.11.12; 26.13.25; 
27.01.01; 27.01.05; 27.05.21; 29.01.04. 

 

 
 
(210) 039912 
(220) 2016.12.23 
(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 

(trading as SEIKO HOLDINGS  
CORPORATION), JP 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - ochelari de vedere; lentile pentru ochelari; 

rame de ochelari fără braţe; ochelari de 
soare; ochelari; sticle optice; lentile optice; 
lentile de contact; binocluri de teatru; binoc-
luri; dispozitive optice; tocuri pentru ochelari, 
componente şi piese pentru toate produsele 
sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 039944 
(220) 2016.12.30 
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Chollerstrasse 4, Zug 6301, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - chipsuri de cartofi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 09.01.10; 25.01.06; 
25.01.19; 26.04.13; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.11; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 039945 
(220) 2016.12.30 
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Chollerstrasse 4, Zug 6301, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - chipsuri de cartofi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 09.01.10; 25.01.06; 
25.01.19; 26.04.13; 26.11.13; 27.05.11; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 039948 
(220) 2016.12.29 
(730) HACHI Ghenadie, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 93, ap. 12,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-

cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 26.01.14; 26.01.18; 26.01.24; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 039949 
(220) 2016.12.29 
(730) StarNet Soluţii S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben,  

galben-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.13; 26.04.18; 
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039950 
(220) 2016.12.30 
(730) MORAR Aurel, MD 

Str-la Ciocîrliei 2 nr. 66, bloc 1, ap. 12,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
(210) 039951 
(220) 2016.12.29 
(730) GLADCOV Serghei, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustru-
ire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumer-
ie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate 
făcute din cereale; pâine, produse de pati-
serie 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; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.13.03; 05.13.04; 09.01.10; 
24.05.01; 24.05.03; 24.05.20; 25.01.06; 26.01.04; 
26.01.17; 26.01.21; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 039953 
(220) 2017.01.05 
(730) ANIAJ TRADE S.R.L., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 45/1, ap. 70,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.17. 
 

 
 
 

(210) 039955 
(220) 2017.01.05 
(730) AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Levent Mahallesi, Levent Caddesi, Karanfil 
Sokak, No: 8, Beşiktaş - İstanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, al-
bastru, albastru-deschis, verde-închis, verde, 
verde-deschis, violet-închis, violet, violet-
deschis. 

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

tecţie contra deteriorării lemnului; diluanţi 
pentru vopsele şi lianţi pentru vopsele; pig-
menţi; substanţe de protecţie pentru a 
proteja metalele împotriva ruginii; coloranţi 
pentru încălţăminte; vopsele şi cerneluri tipo-
grafice; tonere (vopsele), inclusiv cartuşe 
încărcate; coloranţi pentru alimente, băuturi 
şi produse farmaceutice; răşini naturale în 
stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 25.07.01; 25.07.02; 
25.12.03; 26.03.04; 26.03.05; 26.03.07; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 039956 
(220) 2017.01.05 
(730) AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Levent Mahallesi, Levent Caddesi, Karanfil 
Sokak, No: 8, Beşiktaş - İstanbul, Turcia 
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(540)  
 
 

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

tecţie contra deteriorării lemnului; diluanţi 
pentru vopsele şi lianţi pentru vopsele; pig-
menţi; substanţe de protecţie pentru a 
proteja metalele împotriva ruginii; coloranţi 
pentru încălţăminte; vopsele şi cerneluri tipo-
grafice; tonere (vopsele), inclusiv cartuşe 
încărcate; coloranţi pentru alimente, băuturi 
şi produse farmaceutice; răşini naturale în 
stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

 

 
 
(210) 039957 
(220) 2017.01.05 
(730) AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Levent Mahallesi, Levent Caddesi, Karanfil 
Sokak,  No: 8, Beşiktaş - İstanbul, Turcia 

(540)  
 
 

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

tecţie contra deteriorării lemnului; diluanţi 
pentru vopsele şi lianţi pentru vopsele; pig-
menţi; substanţe de protecţie pentru a 
proteja metalele împotriva ruginii; coloranţi 
pentru încălţăminte; vopsele şi cerneluri tipo-
grafice; tonere (vopsele), inclusiv cartuşe 
încărcate; coloranţi pentru alimente, băuturi 
şi produse farmaceutice; răşini naturale în 
stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

 

 
 
 
 

(210) 039958 
(220) 2017.01.05 
(730) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd., CN 

No. 3, Qinglan 1st Road, Pingshan District, 
Shenzhen, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini electrice de sudat; aparate de sudat 

acţionate cu gaz; electrozi pentru maşini de 
sudat; aparate electrice de sudură; dis-
pozitive de tăiere cu arc electric; torţe de 
sudură termică; lămpi de lipit; maşini de tăiat; 
roboţi (maşini); accesorii sau piese de maşini 
electrice de sudat şi maşini de tăiat. 

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.06; 26.04.03; 26.13.25; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 039959 
(220) 2017.01.05 
(730) Agri Proiect Co S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 49/6,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate 
făcute 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. 

 

(531) CFE(5) 25.07.06; 25.07.07; 26.01.20; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039960 
(220) 2017.01.05 
(730) Agri Proiect Co S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 49/6,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate 
făcute 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. 

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.18; 02.05.23; 02.09.01; 
08.01.06; 08.01.10; 27.05.01. 

 

 
 

(210) 039962 
(220) 2016.12.29 
(730) PLASTLAND S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile ne-
metalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 01.15.23; 26.04.04; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 039963 
(220) 2017.01.03 
(730) PRODISTRIBUTION S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 83,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 039965 
(220) 2017.01.11 
(730) TLC MARKET S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 3/6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; organizarea călătoriilor. 
 

 

 
 
(210) 039970 
(220) 2017.01.10 
(730) LITVINIUC Iurii, MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 36, ap. 22,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 

mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfă-
tuire, etanşare şi izolare; conducte, tuburi şi 
furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 14.01.01; 14.01.02; 14.01.03; 14.01.15; 
14.03.11; 27.03.15; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 039973 
(220) 2017.01.10 
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Chollerstrasse 4, Zug 6301, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: liliachiu, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
30   - cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao, 

băuturi pe bază de ciocolată şi preparate 
pentru fabricarea de astfel de băuturi; bis-
cuiţi, produse de panificaţie, patiserie şi co-
fetărie, inclusiv dulciuri şi produse pe bază 
de ciocolată, produse din aluat, preparate 
făcute din cereale, gheaţă, îngheţată. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.03; 28.05.00; 29.01.12. 
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(210) 039974 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02. 
 

 
 
(210) 039975 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01. 
 

 
 
(210) 039976 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

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

(531) CFE(5) 19.07.02. 
 

 
 
(210) 039977 
(220) 2017.01.13 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

Str. A. Ablov nr. 35, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 039978 
(220) 2017.01.12 
(730) IVAŞCIUC Serghei, MD 

Str. 31 august 1989 nr. 59, ap. 30,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi veteri-
nare; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide; 

 
 
 
 

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

 

 

 
 
(210) 039981 
(220) 2017.01.12 
(730) LUO QIANG, CN 

Room 309 – 310, Xinlong Piaza, No. 415, 
Wubao Rd., Minhang District, Shanghai, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz, negru, alb, cafeniu. 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.16; 24.09.01; 24.09.12; 
25.01.15; 26.01.16; 26.07.05; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 039982 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.09. 
 

 
 
(210) 039984 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.16. 
 

 
 
(210) 039985 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02. 
 

 
 
(210) 039986 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.12; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 039987 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.09. 
 

(210) 039988 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 039989 
(220) 2017.01.13 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.12. 
 

 
 
(210) 039997 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate 

manual; aparate de ras; 
 

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

 

 

 
 
(210) 039998 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport; necuprinse în alte clase; 
 

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

 

 

 
 
(210) 039999 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
11   - aparate de iluminat, utilaje de iluminat; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040000 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - dezinfectante; produse pentru distrugerea 

animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide, 
insecticide; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040001 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - celule şi baterii electrochimice; aparat pentru 

testarea bateriilor, dispozitive şi aparate de 
control; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040003 
(220) 2017.01.11 
(730) NOVELTY S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75/3b,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfă-
tuire, etanşare şi izolare; conducte, tuburi şi 
furtunuri flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; lenjerie de 
uz casnic; draperii textile sau din material 
plastic; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.01.02; 27.05.19; 
27.05.22; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 040006 
(220) 2016.12.29 
(730) SAMIRA STIL S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 93, ap. 25,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 24.17.02; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.09; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 040008 
(220) 2017.01.12 
(730) NOŞCENCO Emilia, MD 

Str-la Popov nr. 50,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi for-
estiere neprelucrate; cereale şi seminţe 
neprelucrate; fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete; plante şi flori naturale; 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; 
animale vii; alimente şi băuturi pentru ani-
male; malţ; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040010 
(220) 2017.01.17 
(730) CEAICA Igor, MD 

Str. Florilor nr. 12, bloc 2, ap. 47,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfă-
tuire, etanşare şi izolare; conducte, tuburi şi 
furtunuri flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.20; 26.02.08; 26.11.21; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 040011 
(220) 2017.01.17 
(730) COBÎŞENCO Ion, MD 

MD-5801, Ghermăneşti, Teleneşti,  
Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 040013 
(220) 2017.01.16 
(730) JUBÎRCĂ Serghei, MD 

Str. Sf. Andrei nr. 52,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate 
făcute 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; 
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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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 08.01.07; 08.01.15; 
08.01.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040014 
(220) 2017.01.11 
(730) VETRICI ELENA TEODOR,  

gospodărie ţărănească, MD 
MD-3618, Chirileni, Ungheni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi for-
estiere neprelucrate; cereale şi seminţe 
neprelucrate; fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete; plante şi flori naturale; 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; 
animale vii; alimente şi băuturi pentru ani-
male; malţ; 

 
 
 
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 05.07.21; 05.07.24; 27.03.11; 
27.05.08; 27.07.11. 

 

 
 
(210) 040015 
(220) 2017.01.18 
(730) CITY IMOBIL S.R.L., MD 

Str. Matei Basarab nr. 5/5, ap. 29,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.02; 07.03.11; 27.03.15; 
27.05.10. 
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(210) 040021 
(220) 2017.01.20 
(730) ANODILIA S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9, of. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.08; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.09; 
27.05.19. 

 

 
 
(210) 040022 
(220) 2017.01.16 
(730) MEDIA TEXT S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 106,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.04; 16.01.05; 26.01.16; 26.07.05; 
27.05.24. 

 

(210) 040023 
(220) 2017.01.19 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman, preparate 

antiinflamatoare şi antireumatice nesteroi-
diene. 

 

 

 
 
(210) 040024 
(220) 2017.01.19 
(730) Joint stock company "FARMAK", UA 

63, vul. Frunze, Kyiv, 04080, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman; medica-

mente pentru tratamentul ulcerelor peptice; 
medicamente pentru tratamentul gastritei. 

 

 

 
 
(210) 040025 
(220) 2017.01.19 
(730) Joint stock company "FARMAK", UA 

63, vul. Frunze, Kyiv, 04080, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman, hormoni, 

hormoni analogi, hormoni ai lobului posterior 
al hipofizei. 

 

 

 
 
(210) 040026 
(220) 2017.01.19 
(730) Joint stock company "FARMAK", UA 

63, vul. Frunze, Kyiv, 04080, Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - substanţe de contrast folosite în explorarea 

radiologică. 
 

 

 
 
(210) 040027 
(220) 2017.01.19 
(730) PRIMĂRIA COLIBAŞI, MD 

Str. Libertăţii nr. 196, MD-5316,  
Colibaşi, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, negru, alb,  
albastru-deschis. 

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

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi for-
estiere neprelucrate; cereale şi seminţe ne-
prelucrate; fructe şi legume proaspete, ier-
buri proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, 
răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale 
vii; alimente şi băuturi pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 24.01.11; 24.01.17; 24.01.18; 24.09.02; 
24.09.23; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.15. 

 

 
 

(210) 040029 
(220) 2017.01.19 
(730) Zhebrovska Filya, UA 

6, vul. Starytskoho, Kyiv 04078, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman, siropuri, 

picături, antitusive, expectorante, extracte. 
 

 
 
(210) 040030 
(220) 2017.01.19 
(730) Zhebrovska Filya, UA 

6, vul. Starytskoho, Kyiv 04078, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman, preparate 

antiinflamatoare şi antireumatice nesteroi-
diene. 

 

 
 
(210) 040031 
(220) 2017.01.13 
(730) MIRATON-IMPEX S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 63, ap. 61,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, gri. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigări electronice, accesorii, lichide. 
 

(531) CFE(5) 10.01.10; 10.01.12; 10.01.18; 10.01.25; 
15.09.01; 15.09.02; 19.03.01; 19.07.25; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 040032 
(220) 2017.01.19 
(730) BUSINESS-TV MEDIA S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 60/1, ap. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, bordo de dife-

rite nuanţe. 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipo-
grafice; clişee; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.03.08; 02.07.16; 02.07.18; 
02.07.23; 19.01.06; 24.17.11; 24.17.12; 27.05.10; 
29.01.13. 

 

 
 

(210) 040033 
(220) 2017.01.19 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.07.25; 26.13.25; 27.01.01; 27.01.04; 
27.05.01; 27.05.21. 
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(210) 040034 
(220) 2017.01.20 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 

întreprindere cu capital străin,  
fabrică de vinuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 15.01.01; 19.01.01; 
25.01.15; 25.01.25; 25.07.25; 25.12.25; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 040044 
(220) 2017.01.20 
(730) RUMLEANSCHI Viorica, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 79, bloc 1, ap. 6,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

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

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

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.14; 
27.05.19. 

 

 
 
(210) 040045 
(220) 2017.01.20 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040046 
(220) 2017.01.20 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, auriu. 
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(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 06.07.01; 06.07.04; 07.01.06; 07.01.25; 
07.05.25; 24.09.08; 27.01.08; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 040048 
(220) 2017.01.24 
(730) BURDUJAN Axenia, MD 

Str. Testemiţeanu nr. 20/2, ap. 4, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 08.01.18; 08.07.05; 
11.03.01; 11.03.02; 11.03.10; 11.03.20; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 040049 
(220) 2017.01.24 
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
12   - automobile; maşini pentru pasageri; cami-

oane; furgonete; piese şi accesorii pentru 
automobile; amortizoare pentru automobile; 
sisteme de frânare pentru vehicule; motoare 
pentru vehicule terestre; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule terestre; locomo-
tive; maşini sport; vagoane. 

 

 

 
 
(210) 040050 
(220) 2017.01.24 
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
12   - automobile; maşini pentru pasageri; cami-

oane; furgonete; piese şi accesorii pentru 
automobile; amortizoare pentru automobile; 
sisteme de frânare pentru vehicule; motoare 
pentru vehicule terestre; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule terestre; locomo-
tive; maşini sport; vagoane. 

 

 

 
 
(210) 040051 
(220) 2017.01.24 
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GT". 
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(511) NCL(11-2017) 
12   - automobile; maşini pentru pasageri; cami-

oane; furgonete; piese şi accesorii pentru 
automobile; amortizoare pentru automobile; 
sisteme de frânare pentru vehicule; motoare 
pentru vehicule terestre; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule terestre; locomo-
tive; maşini sport; vagoane. 

 

 
 
(210) 040052 
(220) 2017.01.24 
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
12   - automobile; maşini pentru pasageri; cami-

oane; furgonete; piese şi accesorii pentru 
automobile; amortizoare pentru automobile; 
sisteme de frânare pentru vehicule; motoare 
pentru vehicule terestre; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule terestre; locomo-
tive; maşini sport; vagoane. 

 

 

 
 
(210) 040053 
(220) 2017.01.24 
(730) BUMACOV Vitalie, MD 

Str. Tudor Panfile nr. 38,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 27.05.09; 27.05.11; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040054 
(220) 2017.01.24 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
foiţe şi sub formă de pudră utilizate în pic-
tură, decorare, imprimare şi artă; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire me-
talice neelectrice; produse de feronerie me-
talică; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;  
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pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipogra-
fice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfă-
tuire, etanşare şi izolare; conducte, tuburi şi 
furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea 
materialelor în vrac; materiale de umplutură 
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, 
carton, cauciuc sau din materiale plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori 
ale acestora; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice (inclusiv cercetări juridice, 
consultaţii privind proprietatea intelectuală; 
reprezentare în judecată; servicii privind so-
luţionarea litigiilor; servicii privind soluţiona-
rea extrajudiciară a litigiilor); servicii de sigu-
ranţă pentru protecţia bunurilor şi a indivizilor 
(inclusiv consultaţii privind aspectele de se-
curitate; colectarea informaţiei despre per-
soane fizice; controlul stării de securitate a 
întreprinderilor). 

 

 

 
 
(210) 040055 
(220) 2017.01.24 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
foiţe şi sub formă de pudră utilizate pentru 
pictură, decorare, imprimare şi artă; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire meta-
lice neelectrice; produse de feronerie meta-
lică; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipogra-
fice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfătui-
re, etanşare şi izolare; conducte, tuburi şi 
furtunuri flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea 
materialelor în vrac; materiale de umplutură 
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şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, 
carton, cauciuc sau din materiale plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori 
ale acestora; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice (inclusiv cercetări juridice, 
consultaţii privind proprietatea intelectuală; 
reprezentare în judecată; servicii privind so-
luţionarea litigiilor; servicii privind soluţiona-
rea extrajudiciară a litigiilor); servicii de sigu-
ranţă pentru protecţia bunurilor şi a indivi-
zilor (inclusiv consultaţii privind aspectele de 
securitate; colectarea informaţiei despre per-
soane fizice; controlul stării de securitate a 
întreprinderilor). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040056 
(220) 2017.01.20 
(730) EFREMOV Timur, MD 

Str. Mincu nr. 20, ap. 24,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 15.09.01; 15.09.10; 15.09.25; 27.05.11; 
27.05.21. 

 

 
 
 

(210) 040058 
(220) 2017.01.24 
(730) COMERŢBANK S.A., bancă comercială, MD 

Str. Independenţei nr. 1/1,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 05.03.13; 26.04.09; 26.04.18; 
27.01.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 040060 
(220) 2017.01.25 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor  
Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040061 
(220) 2017.01.25 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor  
Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040062 
(220) 2017.01.25 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporation), 
JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040063 
(220) 2017.01.25 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor  
Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040065 
(220) 2017.01.26 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

 

 
 
(210) 040067 
(220) 2017.01.26 
(730) SOLOGUB Dana, MD 

Str. 1 Mai nr. 17, MD-3715,  
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040068 
(220) 2017.01.26 
(730) ADVANCED TECHNOLOGIES & 

ENGINEERING S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 44/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040070 
(220) 2017.01.27 
(730) Palstar Kabushiki Kaisha, JP 

8908-1, Seyacho, Seya-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde-închis, verde, 

albastru-închis, albastru. 
(511) NCL(11-2017) 
04   - uleiuri industriale; aditivi nechimici pentru 

uleiuri; lubrifianţi solizi; uleiuri pentru con-
servarea pielii; combustibili. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.13. 
 

 
 
 
 

(210) 040071 
(220) 2017.01.27 
(730) ELAN POLIGRAF S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Mesager nr. 7,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipo-
grafice; clişee; 

 

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; 
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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 fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 040072 
(220) 2017.01.27 
(730) OLEH BORDIYAN, MD 

Str. Pasajul Plopilor nr. 3,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
MYKHAYLO BORDYYAN, MD 
Str. Pasajul Plopilor. nr. 3,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 040073 
(220) 2017.01.30 
(730) GOROBEŢCAIA Marina, MD 

Str. A. Plămădeală nr. 7, ap. 15,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 

(210) 040079 
(220) 2017.01.30 
(730) STENATA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 040083 
(220) 2017.01.26 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 040084 
(220) 2017.01.26 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040090 
(220) 2017.01.31 
(730) FOODHOUSE S.R.L., MD 

Str. Gh. Tudor nr. 2 B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.01.25; 27.05.01; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040091 
(220) 2017.01.19 
(730) COZOVEACHIN Gheorghi, MD 

Str-la Aron Pumnul nr. 140,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 
 
 
 

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) 040092 
(220) 2017.02.01 
(730) EFREMOV Timur, MD 

Str. Mincu nr. 20, ap. 24,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 040097 
(220) 2017.02.02 
(730) STENATA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

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

 

 

 
 
(210) 040098 
(220) 2017.02.01 
(730) Altera Corporation, US 

101 Innovation Drive, San Jose, California 
95134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
09   - semiconductoare, circuite integrate, dispozi-

tive logice programabile şi microprocesoare. 
 

 
 
(210) 040099 
(220) 2017.02.01 
(730) Altera Corporation, US 

101 Innovation Drive, San Jose, California 
95134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - semiconductoare, circuite integrate, dispozi-

tive logice programabile şi microprocesoare. 
 

 
 
(210) 040101 
(220) 2017.01.26 
(730) FUNNY PIG S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Bulgară nr. 31/A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.18; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.01; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 040111 
(220) 2017.01.30 
(730) OLEH BORDIYAN, MD 

Str. Pasajul Plopilor nr. 3,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
BORDYYAN MYKHAYLO, MD 
Str. Pasajul Plopilor nr. 3,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 040112 
(220) 2017.02.03 
(730) INTEGRATEH S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 52, ap. 30,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.06; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.17; 
29.01.13. 
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(210) 040113 
(220) 2017.02.03 
(730) AROLS ELECTRO S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 13/3, ap. 10,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini de spălat; maşini de spălat vesela; 

aspiratoare de praf, maşini de înlăturare a 
resturilor; cuţite electrice de deschis cutii de 
conserve; motoare, părţi şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-menţionate; 

 

11   - cuptoare, cuptoare cu microunde, aparate de 
uz casnic pentru prepararea sau încălzirea 
bucatelor şi băuturilor; aparate de iluminat, 
de încălzit, de generare a vaporilor, de fiert, 
de congelat, de condiţionare a aerului, de 
uscat, de ventilare, de alimentare cu apă şi 
pentru scopuri sanitare; părţi şi fitinguri pen-
tru toate produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040119 
(220) 2017.02.03 
(730) LUO ZHENHONG, AU 

134 Ross Street Forest Lodge NSW 2037, 
Australia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - uleiuri comestibile. 
 

 

 
 
(210) 040120 
(220) 2017.02.03 
(730) LUO ZHENHONG, AU 

134 Ross Street Forest Lodge NSW 2037, 
Australia 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - uleiuri comestibile. 
 

 

 
 
(210) 040121 
(220) 2017.02.03 
(730) LUO ZHENHONG, AU 

134 Ross Street Forest Lodge NSW 2037, 
Australia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - uleiuri comestibile. 
 

 

 
 
(210) 040127 
(220) 2017.02.01 
(730) STĂVILĂ Liudmila, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 109,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

  

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 28880 
(151) 2016.12.31 
(181) 2024.11.03 
(210) 036037 
(220) 2014.11.03 
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L., 

societate comercială, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BALKAN", 
"PHARMACEUTICALS", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
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) 01.13.01; 01.13.15; 27.05.09. 
 

 
 
 
 
(111) 28951 

(151) 2016.12.16 
(181) 2025.09.14 
(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. 
 

 

 
 
(111) 28953 
(151) 2016.12.21 
(181) 2026.02.24 
(210) 038427 
(220) 2016.02.24 
(730) PÎRĂU Irina, MD 

Str. Milano nr. 82,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
PÎRĂU Sergiu, MD 
Str. Chişinăului nr. 16, ap. 10, MD-6521, 
Anenii Noi, Floreni, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''DIPLOM'', cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 28955 
(151) 2016.12.21 
(181) 2025.12.07 
(210) 038007 
(220) 2015.12.07 
(310) 57959/2015 
(320) 2015.07.03 
(330) CH 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Clear Tip", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 10.01.25; 14.01.01; 26.02.03; 26.02.05; 
26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
(111) 28964 
(151) 2016.12.26 
(181) 2025.11.20 
(210) 037939 
(220) 2015.11.20 
(730) BAIRAMOV Natalia, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 7A, ap. 2,  
MD-20  09, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BEAUTY ROOM", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, gri de diferite nuanţe. 
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(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) 24.09.02; 24.09.07; 25.01.25; 26.01.05; 
26.01.16; 27.05.22; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 28965 
(151) 2016.12.28 
(181) 2025.04.30 
(210) 036949 
(220) 2015.04.30 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PREMIUM QUALITY", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, cafeniu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - promovarea şi comercializarea băuturilor 

alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 05.13.25; 24.01.15; 24.01.18; 25.01.09; 
25.01.25; 25.03.07; 26.01.18; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 28970 
(151) 2017.01.03 
(181) 2025.08.11 
(210) 037435 
(220) 2015.08.11 
(730) ISP INTER S.R.L., MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 6, ap.128,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, violet de diferite 

nuanţe, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automa-
te; toate produsele sus-menţionate, cu ex-
cepţia bujiilor incandescente pentru motoare 
cu ardere internă şi pentru motoare diesel. 

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.14; 27.05.17; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 28971 
(151) 2017.01.03 
(181) 2025.11.18 
(210) 037902 
(220) 2015.11.18 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "™", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde, bej. 
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(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; 

 

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) 07.15.22; 09.07.01; 09.07.17; 09.07.25; 
26.11.13; 27.05.07; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 28989 
(151) 2016.12.30 
(181) 2025.08.20 
(210) 037503 
(220) 2015.08.20 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SLĂBEŞTE", "MODE-
LEAZĂ", "MENŢINE". 

(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. 

 

 

 
 
(111) 28990 
(151) 2016.12.30 
(181) 2025.09.14 
(210) 037594 
(220) 2015.09.14 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea, ceai; orez; tapiocă şi sago; făină şi 

preparate făcute din cereale; pâine; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; 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; 

 

42   - servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca 
şi cercetarea şi proiectare aferente; servicii 
de analiză şi cercetare industrială; proiectare 
şi dezvoltare hardware şi software. 

 

 

 
 
(111) 28991 
(151) 2016.12.30 
(181) 2025.10.08 
(210) 037703 
(220) 2015.10.08 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "livrare de produse", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.08; 03.07.09; 26.01.15; 27.05.10. 
 

 
 
(111) 28992 
(151) 2016.12.30 
(181) 2025.10.08 
(210) 037704 
(220) 2015.10.08 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "livrare de produse", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 03.07.09; 26.01.15; 27.05.10; 29.01.14. 
 

 
 
(111) 28993 
(151) 2017.01.02 
(181) 2026.03.01 
(210) 038432 
(220) 2016.03.01 
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Daily", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde-
deschis, liliac. 

(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.22; 27.05.11; 29.01.14. 
 

 
 
(111) 29010 
(151) 2017.01.03 
(181) 2025.12.16 
(210) 038098 
(220) 2015.12.16 
(730) GAGAUZIA-VIN, asociaţie de vinificatori 

din Găgăuzia, MD 
Str. Lenin nr. 194, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GAGAUZIA VIN", 
"GAGAUZIA", "VIN", "THE ASSOCIATION 
OF WINEMAKERS OF GAGAUZIA", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo de diferite nuanţe, 
bej de diferite nuanţe, negru, alb. 

 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10; 11.03.02; 
24.17.08; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 29017 
(151) 2017.01.05 
(181) 2026.01.11 
(210) 038158 
(220) 2016.01.11 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOBILE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, cafeniu. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia  
serviciilor de vânzare şi comercializare cu 
amânuntul a produselor alimentare. 

 

(531) CFE(5) 07.15.08; 26.04.18; 27.01.06; 27.05.24; 
29.01.12. 
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(111) 29031 
(151) 2017.01.07 
(181) 2026.03.02 
(210) 038469 
(220) 2016.03.02 
(730) MOTRICALA Ion, MD 

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; minereuri; 

 

08   - cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de ras; 
 

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

 

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

 

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

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare 
şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 
fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucra-
te sau semiprelucrate); solzi; spumă de ma-
re; ambră; 

 

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; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; vele; 
saci; materiale de umplutură (cu excepţia 
hârtiei, cartonului, cauciucului sau materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

 

 
 
(111) 29041 
(151) 2017.01.09 
(181) 2024.05.20 
(210) 035165 
(220) 2014.05.20 
(730) ENERGY SOLARIS S.R.L., MD 

Str. A. Şciusev nr. 98, ap. 54,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Energy", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: sur (77 K in CMYK),  
galben-deschis (100 Y in CMYK), galben-
închis (100 Y + 11 M in CMYK). 

(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de iluminat, de gătit, de refrigerare, 

de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia pro-
duselor din sticlă, produselor refractare sau a 
materialelor rezistente la acid. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 01.15.17; 03.06.06; 
26.13.25; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 29043 
(151) 2017.01.09 
(181) 2025.11.12 
(210) 037983 
(220) 2015.11.12 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PREMIER". 
(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor, părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 29049 
(151) 2017.01.11 
(181) 2026.01.25 
(210) 038256 
(220) 2016.01.25 
(730) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac  

Holding, BG 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''EXCLUSIVE'', cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut, prelucrat; produse din tutun; ţiga-

rete, ţigări şi cigarillos, filtre pentru ţigarete; 
hârtie pentru ţigarete; articole pentru fumă-
tori; chibrituri; brichete şi scrumiere din metal 
nepreţios. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.01.11; 27.05.10. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în ianuarie 2017  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 036037 2014.11.03 28880 2016.12.31 05 BALKAN PHARMACEUTICALS 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

12/2014 2/2017 

2 037791 2015.10.26 28914 2016.12.12 09,16,35,36, 
37,38,41,42 

HP Hewlett Packard Group 
LLC, a limited liability company 
of the State of Delaware, US 

3/2016  

3 038407 2016.02.19 28942 2016.12.18 09,25,35,36, 
38,39,42 

Google Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 

6/2016  

4 038408 2016.02.19 28943 2016.12.18 09,25,35,36, 
38,39,42 

Google Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 

6/2016  

5 038656 2016.03.28 28946 2016.12.18 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

6/2016  

6 038766 2016.04.13 28947 2016.12.18 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2016  

7 038289 2016.02.01 28948 2016.12.16 43 ALEXEEV Artur, MD 4/2016  

8 038390 2016.02.18 28949 2016.12.16 05 GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., BE 

3/2016  

9 038391 2016.02.18 28950 2016.12.16 05 GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., BE 

3/2016  

10 037598 2015.09.14 28951 2016.12.16 14,25,32, 
33,34 

COZOVEACHIN Gheorghi, MD 
CUZNEŢOV Iurie, MD 

10/2015 2/2017 

11 037615 2015.09.17 28952 2016.12.21 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

12/2015  

12 038427 2016.02.24 28953 2016.12.21 35,41 PÎRĂU Irina, MD 
PÎRĂU Sergiu, MD 

4/2016 2/2017 

13 036612 2015.02.23 28954 2016.12.21 39,43 AVANESEAN Avanes Sarchis, 
MD 

3/2015  

14 038007 2015.12.07 28955 2016.12.21 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

2/2016 2/2017 

15 037998 2015.12.03 28956 2016.12.22 18,25 Schöffel Sportbekleidung 
GmbH, DE 

3/2016  

16 037999 2015.12.03 28957 2016.12.22 18,25 Schöffel Sportbekleidung 
GmbH, DE 

3/2016  

17 038225 2016.01.20 28958 2016.12.22 25 Schöffel Sportbekleidung 
GmbH, DE 

4/2016  

18 038318 2016.02.08 28959 2016.12.23 33 IOSIP Liliana, MD 5/2016  

19 038208 2016.01.12 28960 2016.12.23 35 TRIPAC Sergiu, MD 4/2016  

20 037633 2015.09.23 28961 2016.12.23 03,35 YASELNIY GENNADIY, UA 10/2015  

21 038399 2016.02.15 28962 2016.12.23 33 ENTEH S.A., MD 5/2016  

22 038230 2016.01.21 28963 2016.12.24 03 Obşcestvo s ogranicennoi ot-
vetstvennostiu "Natura Siber-
ica", RU 

3/2016  

23 037939 2015.11.20 28964 2016.12.26 44 BAIRAMOV Natalia, MD 2/2016 2/2017 

24 036949 2015.04.30 28965 2016.12.28 35 BOIAR GRUP S.R.L., MD 5/2015 2/2017 

25 036839 2015.04.07 28966 2016.12.27 29,30,32 CIBIZOV Denis, MD 5/2015  

26 038298 2016.02.02 28967 2016.12.27 33 MAMIRS S.R.L., MD 3/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 038365 2016.02.14 28968 2016.12.27 30 Confectionery factory "Mercury" 
Limited, UA 

3/2016  

28 038461 2016.02.24 28969 2016.12.27 33 COZOVEACHIN Gheorghi, MD 
CUZNEŢOV Iurie, MD 

6/2016  

29 037435 2015.08.11 28970 2017.01.03 07 ISP INTER S.R.L., MD 9/2015 2/2017 

30 037902 2015.11.18 28971 2017.01.03 01,05,44 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

12/2015 2/2017 

31 038519 2016.03.14 28972 2016.12.30 21,25,29,30, 
31,32,33,35, 

36,39,41 

BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

4/2016  

32 038854 2016.05.05 28973 2016.12.30 14,35,37 PARADA DE AUR S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2016  

33 038858 2016.05.06 28974 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

34 038859 2016.05.06 28975 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

35 038860 2016.05.06 28976 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

36 038862 2016.05.06 28977 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

37 038863 2016.05.06 28978 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

38 038865 2016.05.06 28979 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

39 038866 2016.05.06 28980 2016.12.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

40 038888 2016.05.05 28981 2016.12.30 35,36,37 IONAŞ Zinaida, MD 7/2016  

41 038894 2016.05.10 28982 2016.12.30 25,32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2016  

42 038927 2016.05.10 28983 2016.12.30 25,32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2016  

43 038928 2016.05.10 28984 2016.12.30 25,32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2016  

44 038935 2016.05.10 28985 2016.12.30 03,05,30,35 NEGRUŢĂ Victor, MD 7/2016  

45 038084 2015.12.15 28986 2016.12.30 32,33,35 TRACIUC Iuri, MD 3/2016  

46 038367 2016.02.15 28987 2016.12.28 41 Zuffa, LLC, US 3/2016  

47 038237 2016.01.19 28988 2016.12.28 41 BORDENIUC Angela, MD 4/2016  

48 037503 2015.08.20 28989 2016.12.30 35,41,44 TOMAŞ Galina, MD 10/2015 2/2017 

49 037594 2015.09.14 28990 2016.12.30 30,32,42 CUZNEŢOV Iurie, MD 12/2015 2/2017 

50 037703 2015.10.08 28991 2016.12.30 39 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2015 2/2017 

51 037704 2015.10.08 28992 2016.12.30 39 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2015 2/2017 

52 038432 2016.03.01 28993 2017.01.02 03,05 IVYBRIDGE VENTURES  
LIMITED, CY 

4/2016 2/2017 

53 038536 2016.03.17 28994 2017.01.02 03,35,44 BULAN Ivan, MD 
BULAN Natalia, MD 

5/2016  

54 038578 2016.03.23 28995 2017.01.02 19 VITASANMAX S.R.L., MD 5/2016  

55 038599 2016.03.31 28996 2017.01.02 33,35,41,42 ASOCIAŢIA VITIVINICOLĂ  
A REGIUNII GEOGRAFICE 
DELIMITATE CODRU, MD 

5/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 038601 2016.03.24 28997 2017.01.02 29 UZUN Valentina, MD 5/2016  

57 038604 2016.03.25 28998 2017.01.02 09,35,42 UNIFUN INTERNATIONAL 
S.R.L., MD 

5/2016  

58 038644 2016.03.30 28999 2017.01.02 35 MANIACOV Alexei, MD 5/2016  

59 038659 2016.03.31 29000 2017.01.02 35,37 GOGOL Andrei, MD 5/2016  

60 038688 2016.04.04 29001 2017.01.02 05 ASAL DIŞ TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, reprezentanţa  
companiei din Turcia, MD 

5/2016  

61 038689 2016.04.04 29002 2017.01.02 05 ASAL DIŞ TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, reprezentanţa  
companiei din Turcia, MD 

5/2016  

62 038690 2016.04.04 29003 2017.01.02 05 ASAL DIŞ TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, reprezentanţa  
companiei din Turcia, MD 

5/2016  

63 038693 2016.04.05 29004 2017.01.02 35 MATIMCONS S.R.L., MD 5/2016  

64 038698 2016.04.05 29005 2017.01.02 35,45 ŢURCAN Alexandru, MD 5/2016  

65 038704 2016.04.04 29006 2017.01.02 28,35 RICHI-TICHI S.R.L., MD 5/2016  

66 038707 2016.04.13 29007 2017.01.02 25 OLNIA TRADE S.R.L., MD 5/2016  

67 038764 2016.04.13 29008 2017.01.02 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2016  

68 038765 2016.04.13 29009 2017.01.02 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2016  

69 038098 2015.12.16 29010 2017.01.03 33,35 GAGAUZIA-VIN, asociaţie  
de vinificatori din Găgăuzia, MD 

1/2016 2/2017 

70 038488 2016.03.02 29011 2017.01.03 03,21 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

4/2016  

71 038489 2016.03.02 29012 2017.01.03 03,21 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

4/2016  

72 038492 2016.03.02 29013 2017.01.03 03,21 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

4/2016  

73 037975 2015.11.30 29014 2017.01.03 04,07,09,11, 
12,16,18, 

25,37 

YANMAR CO., LTD., JP 6/2016  

74 038810 2016.04.20 29015 2017.01.05 43 TERLEŢCHI Vasile, MD 6/2016  

75 037929 2015.11.20 29016 2017.01.05 09,25,35,38, 
41,42,45 

Instagram, LLC, US 1/2016  

76 038158 2016.01.11 29017 2017.01.05 35 VICMOBILE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

2/2016 2/2017 

77 038709 2016.04.01 29018 2017.01.05 12 Bridgestone Licensing Services, 
Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

7/2016  

78 038798 2016.04.18 29019 2017.01.05 09 TP-LINK INTERNATIONAL 
LIMITED, HK 

6/2016  

79 038799 2016.04.18 29020 2017.01.05 09 TP-LINK INTERNATIONAL 
LIMITED, HK 

6/2016  

80 038832 2016.04.25 29021 2017.01.05 39 BERLA Nicu-Adrian, RO 6/2016  

81 038833 2016.04.25 29022 2017.01.05 41 BERLA Nicu-Adrian, RO 6/2016  

82 038834 2016.04.28 29023 2017.01.05 05,35 BUCUR Tudor, MD 6/2016  

83 038651 2016.04.05 29024 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  

84 038652 2016.04.05 29025 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  

85 038653 2016.04.05 29026 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  

86 038654 2016.04.05 29027 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

87 038655 2016.04.05 29028 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  

88 038679 2016.04.07 29029 2017.01.04 29 ROGOB S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

5/2016  

89 037880 2015.11.10 29030 2017.01.04 35,38,41,42 LEBEDEV Alexandru, MD 3/2016  

90 038469 2016.03.02 29031 2017.01.07 06,08,09,11, 
12,16,17,20, 

21,22 

MOTRICALA Ion, MD 4/2016 2/2017 

91 038481 2016.02.29 29032 2017.01.07 33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2016  

92 038737 2016.04.13 29033 2017.01.07 43 SEVA NORD S.R.L., MD 7/2016  

93 038821 2016.04.22 29035 2017.01.05 35,39 ARIDON S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

6/2016  

94 037909 2015.11.16 29036 2017.01.09 03,16 GORINCIOI Svetlana, MD 
CALMÎŞ Petru, MD 

12/2015  

95 035165 2014.05.20 29041 2017.01.09 11,19 ENERGY SOLARIS S.R.L., MD 7/2014 2/2017 

96 038563 2016.03.25 29042 2017.01.09 35 VIZITARE CLIMATICA S.R.L., 
MD 

5/2016  

97 037983 2015.11.12 29043 2017.01.09 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under 
the laws of the State of  
Delaware, US 

2/2016 2/2017 

98 038325 2016.02.08 29044 2017.01.10 30,35 BOLŞACOV Andrei, MD 5/2016  

99 038137 2015.12.24 29045 2017.01.10 12 FCA US LLC, (a limited liability 
company organized and existing 
under the laws of the State of 
Delaware), US 

2/2016  

100 035518 2014.07.23 29046 2017.01.04 34 GOGU Marin, MD 9/2014  

101 038696 2016.04.05 29047 2017.01.11 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 5/2016  

102 038697 2016.04.05 29048 2017.01.11 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 5/2016  

103 038256 2016.01.25 29049 2017.01.11 34 Aktsionerno Droujestvo  
Bulgartabac Holding, BG 

2/2016 2/2017 

104 038895 2016.05.10 29050 2017.01.12 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2016  

105 038915 2016.05.17 29051 2017.01.11 32 Monster Energy Company, a 
Delaware corporation, US 

6/2016  

106 038590 2016.03.24 29052 2017.01.11 30,32 Monster Energy Company, a 
Delaware corporation, US 

5/2016  

107 038559 2016.03.21 29053 2017.01.16 36 WESTIN HOTEL  
MANAGEMENT, L.P., US 

5/2016  

108 038560 2016.03.21 29054 2017.01.16 36 WESTIN HOTEL  
MANAGEMENT, L.P., US 

5/2016  

109 038561 2016.03.21 29055 2017.01.16 43 WESTIN HOTEL  
MANAGEMENT, L.P., US 

5/2016  

110 038911 2016.05.17 29094 2017.01.22 08 CUCEIAŞ Anton, MD 7/2016  
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 5164 2027.03.10 25 BECHER Valeriu, MD 
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 12/1997 

2 2R 5212 2026.09.18 09,16 SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as SEIKO EPSON CORPORATION), JP 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,  
Japonia 

7/1997 12/1997 

3 2R 5367 2026.11.13 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 
Statele Unite ale Americii 

8/1997 2/1998 

4 2R 5368 2026.10.02 09,12,37 Daimler AG, DE 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania 

9/1997 2/1998 

5 2R 5371 2026.12.10 05 Pfizer Products Inc., US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

9/1997 2/1998 

6 2R 5377 2026.12.12 25 OLD NAVY (ITM) INC.,  
corporaţie din statul California, US 
2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, 
Statele Unite ale Americii 

9/1997 2/1998 

7 2R 5431 2026.12.20 33 BUKET MOLDAVII,  
societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

10/1997 3/1998 

8 2R 5477 2027.01.09 36 Discover Financial Services, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 
Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

9 2R 5478 2027.01.09 36 Discover Financial Services, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 
Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

10 2R 5506 2027.02.19 07 BRIDGESTONE CORPORATION, JP 
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

11/1997 4/1998 

11 2R 5513 2027.03.28 18,25 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

11/1997 4/1998 

12 2R 5591 2027.03.05 29 LACTALIS-ALBA S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, companie, MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

6/1997 5/1998 

13 2R 5611 2027.03.28 07,16 TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., CH 
Avenue General - Guisan 70, CH-1009 Pully,  
Elveţia 

12/1997 5/1998 

14 2R 5705 2027.04.21 30 McDonald’s Corporation, a corporation organized 
and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 
Statele Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

15 2R 5718 2027.02.25 12 Daimler AG, DE 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania 

2/1998 7/1998 

16 2R 5733 2026.11.13 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 
Statele Unite ale Americii 

2/1998 8/1998 

17 2R 5833 2026.10.10 09,38,41 Orion Pictures Corporations, US 
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, California 
90210, Statele Unite ale Americii 

4/1998 9/1998 
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18 2R 5890 2027.03.28 18,25,28 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

4/1998 10/1998 

19 2R 5891 2027.03.28 18,25,28 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

4/1998 10/1998 

20 2R 5905 2026.12.02 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/1997 11/1998 

21 2R 5955 2027.04.10 01,02,07, 
08,16, 
17,19 

Henkel AG & Co. KGaA, DE 
Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf, Germania 

6/1998 11/1998 

22 2R 6203 2026.11.05 36 GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A.,  
întreprindere mixtă companie de asigurări, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

2/1997 3/1999 

23 2R 6985 2027.03.28 18,25 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

9/1999 2/2000 

24 R 14845 2026.01.03 23,24,25, 
26,35 

TIROTEX, întreprindere de stat, MD 
Centrul Industrial Octombrie,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

25 R 15613 2026.06.02 09,37,38, 
40,42 

CommScope Technologies LLC, US 
1100 CommScope Place SE, Hickory,  
North Carolina 28602, Statele Unite ale Americii 

7/2007 12/2007 

26 R 15834 2026.09.07 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

27 R 15835 2026.09.05 05 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"GEROPHARM", RU 
9, ul. Zvenigorodskaya, Saint-Petersburg, 191119, 
Federaţia Rusă 

8/2007 1/2008 

28 R 15904 2026.08.10 05 Janssen Sciences Ireland UC, IE 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 
Cork, Irlanda 

9/2007 2/2008 

29 R 15978 2026.10.02 05 Janssen Sciences Ireland UC, IE 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Country 
Cork, Irlanda 

9/2007 2/2008 

30 R 15979 2026.10.02 05 Janssen Sciences Ireland UC, IE 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Country 
Cork, Irlanda 

9/2007 2/2008 

31 R 16007 2026.11.06 30 TATA GLOBAL BEVERAGES GB LIMITED, GB 
325 Oldfield Lane North, Greenford, Middlesex, 
UB6 0AZ, Regatul Unit 

9/2007 2/2008 

32 R 16123 2026.09.25 29,30, 
32,35 

IMC MARKET S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Ion Creangă nr. 78,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

10/2007 3/2008 

33 R 16167 2026.10.25 01,05,35 Nertus Ltd S.R.L., UA 
Ul. Netecenskaia nr. 25, of. 21, Kharkiv, Ucraina 

10/2007 3/2008 

34 R 16257 2026.11.30 35,39, 
43,44 

CEBAN Zinaida, MD 
Str. Studenţilor nr. 7, bloc 3, ap. 125,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2007 4/2008 

35 R 16260 2026.12.04 41,42 Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE 
SE-164 83 Stockholm, Suedia 

11/2007 4/2008 

36 R 16290 2026.11.22 18,21,25, 
30,43 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  
DE COLOMBIA, CO 
Calle 73 No. 8-13 in Bogotá D.C., Columbia 

11/2007 4/2008 

37 R 16291 2026.11.22 18,21,25, 
30,43 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  
DE COLOMBIA, CO 
Calle 73 No. 8-13 in Bogotá D.C., Columbia 

11/2007 4/2008 

38 R 16363 2027.01.16 29,30, 
31,35 

Nova Nut S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

39 R 16401 2027.02.02 26 YKK CORPORATION, JP 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia 

12/2007 5/2008 
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40 R 16413 2027.03.01 25 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

12/2007 5/2008 

41 R 16414 2027.03.01 25 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

12/2007 5/2008 

42 R 16415 2027.03.01 18,25,28 ASICS Corporation, JP 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku, 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japonia 

12/2007 5/2008 

43 R 16436 2027.02.16 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

44 R 16437 2027.02.16 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

45 R 16443 2027.02.21 02 DEUTEK S.A., societate comercială, RO 
Str. Cătănoaia nr. 33, sector 3, Bucureşti,  
România 

1/2008 6/2008 

46 R 16496 2027.01.11 09,16,38, 
41,42 

Cisco Technology, Inc., US 
170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, Statele Unite ale Americii 

12/2007 6/2008 

47 R 16500 2026.09.08 19,37 BOIARCIUC Vladilen, MD 
Str. Pandurilor nr. 70, bloc 2, ap. 44,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 6/2008 

48 R 16501 2026.09.08 37 BOIARCIUC Vladilen, MD 
Str. Pandurilor nr. 70, bloc 2, ap. 44,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 6/2008 

49 R 16529 2027.01.16 09,42 ENDAVA LIMITED, GB 
Heathrow Business Centre, 65 High Street, 
Egham, Surrey TW2 9EY, Regatul Unit 

1/2008 6/2008 

50 R 16531 2027.01.11 25,35 CRASTINA Elena, MD 
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

51 R 16591 2026.12.14 39 YMK ADVISORS S.R.L., MD 
Str. Lenin nr. 2, bloc a, MD-6101, Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

1/2008 7/2008 

52 R 16604 2026.11.07 29,32,43 AVRAM Nicolae, MD 
Bd. Păcii nr. 9,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

2/2008 7/2008 

53 R 16686 2026.08.15 33 China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., CN 
No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside 
Loop, Guiyang City, Guizhou Province, China 

3/2008 8/2008 

54 R 16743 2027.03.07 19 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

55 R 16856 2026.10.20 30,35 SMIRNOV Alexandru, MD 
Str. Independenţei nr. 10/5, ap. 12,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 9/2008 

56 R 16897 2027.05.29 01,03,05, 
10,32, 
35,44 

PRODIAFARM S.R.L., societate comercială, MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

57 R 16983 2027.05.25 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

5/2008 10/2008 

58 R 16984 2027.05.25 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

5/2008 10/2008 
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59 R 16985 2027.05.25 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

5/2008 10/2008 

60 R 17173 2027.01.25 09,37,39 Exide Technologies S.A., PL 
ul. Gdynska 31/33 PL-61-016, Poznan, Polonia 

6/2008 11/2008 

61 R 17311 2026.11.30 09,38 The ONE Campaign, a district of Columbia  
non-profit company, US 
1400 Eye Street, NW, Suite 600, Washington, 
District of Columbia, Statele Unite ale Americii 

7/2008 12/2008 

62 R 17431 2026.11.23 29,31,32, 
33,39 

INTERCONSULT-MD S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str-la Studenţilor nr. 2/2, ap. 75,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

63 R 17610 2027.03.07 19 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

64 R 18672 2026.07.20 35,43 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 9/2009 

65 R 19848 2026.11.01 16,35 MAZUR Remus, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 8/2010 

 

 
 



1
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 

DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 

indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
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(51) LOC (10) Cl. 09-01 

(21) f 2016 0062 

(22) 2016.12.20 

(28) 2 

(71) EURO-ALCO S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,  

 Chişinău, Republica Moldova 

(74) ULANOV Denis 

(54) Butelii 

 

(55) 

 
   

 
1.1  1.2  1.3  2.1 

 
 

 

 

2.2  2.3 
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(51) LOC (10) Cl. 09-01 

(21) f 2016 0064 

(22) 2016.12.22 

(28) 2 

(71) EURO-ALCO S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,  

 Chişinău, Republica Moldova 

(74) ULANOV Denis 

(54) Butelii 
 
(55) 
 

 

 

 

 

 

   

1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3 

 

 
 

(51) LOC (11) Cl. 09-01 

(21) f 2017 0001 

(22) 2017.01.13 

(28) 1 

(71) EURO-ALCO S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,  

 Chişinău, Republica Moldova 

(74) ULANOV Denis 

(54) Butelie 
 
(55) 
 

  

 
1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (10) Cl. 09-03 

(21) f 2016 0055 

(22) 2016.10.26 

(28) 1 

(71) OTCRÎTOE ACŢIONERNOE OBŞCESTVO 

SAVUŞCHIN PRODUCT, BY 

Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, 

Belarus 

(72) Zezetco Svetlana Iurievna, BY 

(74) SOCOLOVA Olga 

(54) Ambalaj pentru produse alimentare 

 
(55) 
 

 

 

1.1  1.2 

 

 

 

 
1.3  1.4 

 

 

 

1.5  1.6 

 

 

  



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 2/2017 

 121

(51) LOC (10) Cl. 11-02 

(21) f 2016 0063 

(22) 2016.12.22 

(28) 1 

(57)  Culori revendicate: bronz, auriu 

(71) FILIALA SOCIETĂŢII ROMANE  

DE TELEVIZIUNE S.R.L., MD 

Str. A. Şciusev nr. 31, MD-2001, Chişinău, 

Republica Moldova 

(74) CIUBUC Iulia 

(54) Trofeu 

 
(55) 
 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 

titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene  

şi modele 
industriale  

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1736 2017.01.20 2020.12.09 f 2015 0105 2015.12.09 09-01 1 (3 ) SOLOVIOV Evghenii, 
MD 
Str. Jubileului nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2016 

2 1737 2017.01.24 2021.05.20 f 2016 0025 2016.05.20 09-01 1 PEPSICO INC., US 
700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New 
York 10577, Statele 
Unite ale Americii 

9/2016 

3 1738 2017.01.18 2021.05.20 f 2016 0026 2016.05.20 09-01 1 PEPSICO INC., US 
700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New 
York 10577, Statele 
Unite ale Americii 

9/2016 

4 1739 2017.01.20 2021.02.23 f 2016 0009 2016.02.23 25-03 95 (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
55, 56, 57, 
58, 59, 60, 
61, 62, 63, 
64, 65, 66, 
67, 68, 69, 
70, 71, 72, 
73, 74, 75, 
76, 77, 78, 
79, 80, 81, 
82, 83, 84, 
85, 86, 87, 
88, 89,  91, 
92, 93, 94, 
95, 96, 97) 

GÎNCOTA Grigore, MD 
MD-6813, Costeşti, 
Ialoveni, Republica 
Moldova 

7/2016 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în ianuarie 2017 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

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 1724 02-02 f 2016 0006 2016.02.10 3 DANILA Victoria, MD 11/2016 

2 1725 09-01 f 2016 0013 2016.03.21 1 CUZNEŢOV Iurie, MD 11/2016 

3 1726 09-01 f 2016 0016 2016.04.13 2 EURO-ALCO S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

11/2016 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire, numărul 
de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi 

adresa, codul  ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 68 2022.02.28 0086 1997.02.28 02-04 6 BECHER Valeriu, MD 
Calea Orheiului nr. 111, 
bloc 4, ap. 72, MD-2020, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

9/1997 

7/1998 

2 414 2022.02.07 f 2002 0016 2002.02.07 11-05 10 ŞERIF, OBŞCESTVO S 
OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU, 
MD 
Str. Şevcenco nr. 81,  
ap. 11, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

11/2002 

7/2003 

3 969 2021.07.14 f 2006 0083 2006.07.14 09-01; 
11-02, 

99 

3 CABIGRUP S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2, 
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2007 

11/2007 

4 998 2021.11.09 f 2006 0102 2006.11.09 19-08 1 SMIRNOV ALEXANDRU, 
MD 
str. Independenţei, 10/5, 
ap. 12, MD-2060, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2007 

3/2008 

5 1076 2021.12.29 f 2007 0002 2006.12.29 28-03 9 CIUNTU Elena, MD 
Str. Eminescu nr. 12,  
MD-4823, Goianul Nou, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2008 

10/2008 

1/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 1370 2021.02.22 f 2011 0015 2011.02.22 09-03 4 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 
Str. Socoleni nr. 11, 
ap. 35, MD-2068, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2011 

2/2012 

5/2012 

7 1401 2022.02.22 f 2012 0011 2012.02.22 02-04 1 BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, 
MD-3200, Bender, 
Republica Moldova 

4/2012 

11/2012 

2/2013 

8 1410 2022.01.31 f 2012 0005 2012.01.31 19-08 8 SALCIOARA-VASCAN 
S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 49, bloc 2 , 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2012 

12/2012 

9/2013 

9 1411 2021.12.08 f 2011 0081 2011.12.08 20-03 2 CEROPITA Mihail, MD 
Str. Independenţei nr. 57, 
ap. 2, MD-4601, Edineţ,  
Republica Moldova 

5/2012 

12/2012 

3/2013 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/086843 2015.06.19 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2020.06.19 26/2016 

2 DM/087748 2015.09.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2020.09.29 23/2016 

3 DM/087752 2015.09.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2020.09.29 23/2016 

4 DM/087754 2015.09.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montre-
bracelets 

10-02 4 2020.09.30 23/2016 

5 DM/087832 2015.10.09 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.10.09 25/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 DM/087868 2015.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 7 2020.09.28 23/2016 

7 DM/087875 2015.10.01 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.10.01 23/2016 

8 DM/087883 2015.10.05 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet de 
montre 

10-07 1 2020.10.05 23/2016 

9 DM/087884 2015.10.05 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.10.05 25/2016 

10 DM/087891 2015.10.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2020.10.08 23/2016 

11 DM/088280 2015.11.20 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / Collier 11-01 1 2020.11.20 20/2016 

12 DM/088461 2015.12.07 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Pandantiv / Pendant / 
Pendentif 

11-01 1 2020.12.07 23/2016 

13 DM/088472 2015.12.08 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.12.08 23/2016 

14 DM/088502 2015.12.08 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; cadrane / Watch 
cases with bracelets; dials / 
Boîtes de montres avec 
bracelets; cadrans 

10-07 5 2020.12.08 23/2016 

15 DM/088591 2015.12.10 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane; greutate 
oscilantă / Dials; oscillating 
weight / Cadrans; masse 
oscillante 

10-07 3 2020.12.10 23/2016 

16 DM/088674 2015.12.17 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / Collier 11-01 1 2020.12.17 24/2016 

17 DM/088885 2016.01.06 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel; brăţară; colier / Finger 
ring; bracelet; necklace / 
Bague; bracelet; collier 

11-01 3 2021.01.06 27/2016 

18 DM/088916 2016.01.11 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2021.01.11 28/2016 

19 DM/088923 2016.01.13 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei / Earring / Boucle 
d'oreille 

11-01 1 2021.01.13 28/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 DM/088961 2016.01.14 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 7 2021.01.14 28/2016 

21 DM/088964 2016.01.14 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), 
CH 

Cutie pentru ceas / Watch 
case / Boîte de montre 

10-07 1 2021.01.14 28/2016 

22 DM/088965 2016.01.15 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2021.01.15 28/2016 

23 DM/089008 2016.01.04 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD) , CH 

Cadran; ceasuri; cutie 
pentru ceas / Dial; 
watches; watch case / 
Cadran; montres; boîte de 
montre 

10-02, 
07 

4 2021.01.04 27/2016 

24 DM/089044 2015.12.24 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD) , CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadrane; element pentru 
ceas; brăţară; ceasuri / 
Watch cases; dials; watch 
element; bracelet; 
watches / Boîtes de 
montres; cadrans; element 
de montre; bracelet; 
montres  

10-02, 
07 

15 2020.12.24 25/2016 

25 DM/089088 2016.01.22 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară / Watch case with 
strap / Boîte de montre 
avec bracelet 

10-07 1 2021.01.22 29/2016 

26 DM/089178 2016.01.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutie pentru ceas / Watch 
case / Boîte de montre 

10-07 1 2021.01.28 30/2016 

27 DM/089180 2016.01.28 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane; greutate 
oscilantă / Dials; oscillating 
weight / Cadrans; masse 
oscillante 

10-07 10 2021.01.28 30/2016 

28 DM/089200 2016.01.29 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Brăţări; inel / Bracelets; 
finger ring / Bracelets; 
bague 

11-01 3 2021.01.29 30/2016 

29 DM/089201 2016.01.29 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadran pentru ceas cu 
ace pentru ceas; disc cu 
luni / Watch dial with 
watch hands; disk with 
moons / Cadran de 
montre avec aiguilles; 
disque de lunes 

10-07 2 2021.01.29 30/2016 

30 DM/089249 2016.02.03 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Inele; pandantiv / Finger 
rings; pendant / Bagues; 
pendentif 

11-01 4 2021.02.03 31/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 DM/089267 2016.02.05 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei / Earring / Boucle 
d'oreille 

11-01 1 2021.02.05 31/2016 

32 DM/089268 2016.02.05 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane pentru ceasuri / 
Watch case; watch dials / 
Boîte de montre; cadrans 
de montres 

10-07 3 2021.02.05 31/2016 

33 DM/089411 2016.02.09 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cadrane / Dials /  Cadrans 10-07 4 2021.02.09 32/2016 

34 DM/089497 2016.01.28 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Capete de brăţară pentru 
ceas; jante pentru cutii 
pentru ceasuri / 
Watchband ends; watch 
case rims / Brins de 
bracelet de montre; 
lunettes de boîtes de 
montres 

10-07 5 2021.01.28 30/2016 

35 DM/089747 2016.02.12 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane / Watch case; 
dials / Boîte de montre; 
cadrans 

10-07 5 2021.02.12 32/2016 

36 DM/089894 2016.02.11 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Desene grafice / Graphic 
designs / Modèles 
graphiques 

32-00 4 2021.02.11 32/2016 

37 DM/089993 2015.11.30 

 

2015.11.11, 
2015/07495, 

TR 

IPEK KAGIT 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, TR 

Distribuitor de şerveţele / 
Towel dispenser / 
Distributeur de serviettes 

23-02 1 2020.11.30 22/2016 

38 DM/090303 2016.04.06 DM-
VERMÖGENSVE
RWALTUNGSGE
SELLSCHAFT 
MBH, DE 

Case de marcat pentru 
magazine / Checkout 
counters for shops / 
Comptoirs de caisse pour 
magasins 

06-03 4 2021.04.06 18/2016 

39 DM/090407 2016.02.18 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ornamentaţie / 
Ornamentation / 
Ornementation 

32-00 1 2021.02.18 33/2016 

40 DM/090427 2015.12.23 

 

2015.06.26, 
002727081, 

EM 

FERRARI S.P.A., 
IT 

Maşini / Cars / Voitures 12-08 2 2020.12.23 19/2016 

41 DM/090494 2016.03.23 UAB 
"VILTECHMEDA", 
LT 

Clemă pentru ţevi şi 
conducte / Clamp for 
hoses and pipes / Collier 
de serrage pour tuyaux et 
conduites 

08-08 1 2021.03.23 20/2016 

42 DM/090941 2016.04.11 NAF LOGISTICS 
COMMAND, LV 

Motiv pentru suprafaţă / 
Surface pattern / Motif de 
surface 

32-00 1 2021.04.11 24/2016 

43 DM/091787 2016.04.13 IGOR STATNÎI, 
RO 

Ambalaj pentru lichide / 
Packaging for liquids / 
Emballages pour liquides 

09-01 1 2021.04.13 30/2016 

44 DM/091939 2016.07.06 SAVERGLASS, 
FR 

Butelie / Bottle / Bouteille 09-01 1 2021.07.06 32/2016 

45 DM/091940 2016.07.11 SAVERGLASS, 
FR 

Butelie / Bottle / Bouteille 09-01 1 2021.07.11 32/2016 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06-03 DM/090303 2016.04.06 DM-
VERMÖGENSVERWALT
UNGSGESELLSCHAFT 
MBH, DE 

Case de marcat pentru 
magazine / Checkout 
counters for shops / 
Comptoirs de caisse 
pour magasins 

4 2021.04.06 18/2016 

08-08 DM/090494 2016.03.23 UAB "VILTECHMEDA", 
LT 

Clemă pentru ţevi şi 
conducte / Clamp for 
hoses and pipes / 
Collier de serrage pour 
tuyaux et conduites 

1 2021.03.23 20/2016 

09-01 DM/091787 2016.04.13 IGOR STATNÎI, RO Ambalaj pentru lichide / 
Packaging for liquids / 
Emballages pour 
liquides 

1 2021.04.13 30/2016 

09-01 DM/091939 2016.07.06 SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2021.07.06 32/2016 

09-01 DM/091940 2016.07.11 SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2021.07.11 32/2016 

10-02 DM/086843 2015.06.19 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

6 2020.06.19 26/2016 

10-02 DM/087748 2015.09.29 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

4 2020.09.29 23/2016 

10-02 DM/087752 2015.09.29 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.09.29 23/2016 

10-02 DM/087754 2015.09.30 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montre-
bracelets 

4 2020.09.30 23/2016 

10-02 DM/087832 2015.10.09 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.10.09 25/2016 

10-02 DM/087868 2015.09.28 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

7 2020.09.28 23/2016 

10-02 DM/087875 2015.10.01 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.10.01 23/2016 

10-02 DM/087884 2015.10.05 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.10.05 25/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/087891 2015.10.08 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.10.08 23/2016 

10-02 DM/088472 2015.12.08 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.12.08 23/2016 

10-02 DM/088961 2016.01.14 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceasuri de mână  / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

7 2021.01.14 28/2016 

10-02, 
07 

DM/089008 2016.01.04 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD) , 
CH 

Cadran; ceasuri; cutie 
pentru ceas / Dial; 
watches; watch case / 
Cadran; montres; boîte 
de montre 

4 2021.01.04 27/2016 

10-02, 
07 

DM/089044 2015.12.24 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD) , 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadrane; element pentru 
ceas; brăţară; ceasuri / 
Watch cases; dials; 
watch element; bracelet; 
watches / Boîtes de 
montres; cadrans; 
element de montre; 
bracelet; montres  

15 2020.12.24 25/2016 

10-07 DM/087883 2015.10.05 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet 
de montre 

1 2020.10.05 23/2016 

10-07 DM/088502 2015.12.08 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.)(MONTRES RADO 
SA), CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; cadrane / Watch 
cases with bracelets; 
dials / Boîtes de 
montres avec bracelets; 
cadrans 

5 2020.12.08 23/2016 

10-07 DM/088591 2015.12.10 MONTRES JAQUET 
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadrane; greutate 
oscilantă / Dials; 
oscillating weight / 
Cadrans; masse 
oscillante 

3 2020.12.10 23/2016 

10-07 DM/088916 2016.01.11 CERTINA AG  
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.) , CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2021.01.11 28/2016 

10-07 DM/088964 2016.01.14 CERTINA AG  
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.) , CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2021.01.14 28/2016 

10-07 DM/088965 2016.01.15 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2021.01.15 28/2016 

10-07 DM/089088 2016.01.22 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO 
SA), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară / Watch case 
with strap / Boîte de 
montre avec bracelet 

1 2021.01.22 29/2016 

10-07 DM/089178 2016.01.28 SWATCH AG  
(SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2021.01.28 30/2016 

10-07 DM/089180 2016.01.28 MONTRES JAQUET 
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadrane; greutate 
oscilantă / Dials; 
oscillating weight / 
Cadrans; masse 
oscillante 

10 2021.01.28 30/2016 
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10-07 DM/089201 2016.01.29 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Cadran pentru ceas cu 
ace pentru ceas; disc cu 
luni / Watch dial with 
watch hands; disk with 
moons / Cadran de 
montre avec aiguilles; 
disque de lunes 

2 2021.01.29 30/2016 

10-07 DM/089268 2016.02.05 TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane pentru ceasuri / 
Watch case; watch dials / 
Boîte de montre; 
cadrans de montres 

3 2021.02.05 31/2016 

10-07 DM/089411 2016.02.09 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cadrane / Dials /  
Cadrans 

4 2021.02.09 32/2016 

10-07 DM/089497 2016.01.28 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Capete de brăţară 
pentru ceas; jante 
pentru cutii pentru 
ceasuri / Watchband 
ends; watch case rims / 
Brins de bracelet de 
montre; lunettes de 
boîtes de montres 

5 2021.01.28 30/2016 

10-07 DM/089747 2016.02.12 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane / Watch case; 
dials / Boîte de montre; 
cadrans 

5 2021.02.12 32/2016 

11-01 DM/088280 2015.11.20 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2020.11.20 20/2016 

11-01 DM/088461 2015.12.07 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Pandantiv / Pendant / 
Pendentif 

1 2020.12.07 23/2016 

11-01 DM/088674 2015.12.17 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2020.12.17 24/2016 

11-01 DM/088885 2016.01.06 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Inel; brăţară; colier / 
Finger ring; bracelet; 
necklace / Bague; 
bracelet; collier 

3 2021.01.06 27/2016 

11-01 DM/088923 2016.01.13 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cercei / Earring / Boucle 
d'oreille 

1 2021.01.13 28/2016 

11-01 DM/089200 2016.01.29 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Brăţări; inel / Bracelets; 
finger ring / Bracelets; 
bague 

3 2021.01.29 30/2016 

11-01 DM/089249 2016.02.03 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Inele; pandantiv / Finger 
rings; pendant / Bagues; 
pendentif 

4 2021.02.03 31/2016 

11-01 DM/089267 2016.02.05 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cercei / Earring / Boucle 
d'oreille 

1 2021.02.05 31/2016 

12-08 DM/090427 2015.12.23 

 

2015.06.26, 
002727081, 

EM 

FERRARI S.P.A., IT Maşini / Cars / Voitures 2 2020.12.23 19/2016 

23-02 DM/089993 2015.11.30 

 

2015.11.11, 
2015/07495, 

TR 

IPEK KAGIT SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Distribuitor de şerveţele / 
Towel dispenser / 
Distributeur de 
serviettes 

1 2020.11.30 22/2016 

32-00 DM/089894 2016.02.11 JAPAN TOBACCO INC., 
JP 

Desene grafice / 
Graphic designs / 
Modèles graphiques 

4 2021.02.11 32/2016 

32-00 DM/090407 2016.02.18 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Ornamentaţie / 
Ornamentation / 
Ornementation 

1 2021.02.18 33/2016 

32-00 DM/090941 2016.04.11 NAF LOGISTICS 
COMMAND, LV 

Motiv pentru suprafaţă / 
Surface pattern / Motif 
de surface 

1 2021.04.11 24/2016 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/038624 MARTELL & CO., FR 1 2021.12.27(4R) 12/1997 53/2016 

2 DM/040029 MONTBLANC-SIMPLO GMBH, DE 3 2021.12.24(4R) 12/1997 53/2016 

3 DM/058479 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.01.14(3R) 9/2002 3/2017 

4 DM/058480 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.01.14(3R) 9/2002 3/2017 

5 DM/058481 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.01.14(3R) 9/2002 3/2017 

6 DM/058742 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2021.12.27(3R) 10/2002 53/2016 

7 DM/059549 ELCO, FR 1 2022.01.04(3R) 12/2002 1/2017 

8 DM/068469 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2022.01.11(2R) 6/2007 2/2017 

9 DM/068519 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2022.01.15(2R) 12/2007 3/2017 

10 DM/068521 TISSOT S.A., CH 1 2022.01.12(2R) 6/2007 2/2017 

11 DM/068587 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

1 2022.01.04(2R) 12/2007 1/2017 

12 DM/077444 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

2 2022.01.11(1R) 6/2013 2/2017 

13 DM/077447 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

2 2022.01.12(1R) 6/2013 2/2017 

14 DM/077483 TISSOT SA (TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

5 2022.01.11(1R) 9/2012 2/2017 

15 DM/077485 BLANCPAIN SA, CH 1 2022.01.11(1R) 8/2012 2/2017 

16 DM/077571 TISSOT SA (TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

3 2022.01.16(1R) 8/2012 3/2017 

17 DM/077572 TISSOT SA (TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

5 2022.01.16(1R) 8/2012 3/2017 

18 DM/077573 TISSOT SA (TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

3 2022.01.16(1R) 8/2012 3/2017 

 



1
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036493 -   4/2015 
 
 
 
 

(730)  
CR BCCE Filadelfia-
Comunitatea Religioasă Biserica 
Creştinilor Credinţei Evanghelice 
(Penticostale) Filadelfia, MD 

(730)  
Comunitatea Religioasă Biserica 
"FILADELFIA", MD 
 

2 
 

Marcă 006562 R 5705   2/1998 
  7/1998 
  3/2007 

 
 

(730)  
McDONALD’S CORPORATION,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, City of 
Oak Brook, State Illinois 60521, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
McDonald’s Corporation, 
a corporation organized and  
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, Oak 
Brook, Illinois 60523,  
Statele Unite ale Americii 

3 Marcă 005730 R 5865   4/1998 
10/1998 
11/2016 

(730)  
ADT Services AG, CH 
 

(730)  
ADT SERVICES GmbH, CH 
 

4 Mărci 019731 
019732 

 
020417 

15785 
15786 

 
16264 

  8/2007 
  1/2008 

 
11/2007 
  4/2008 

(730)  
Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, 
Anenii Noi, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Tighina nr. 30, ap.(of.) 2,  
MD-6501, or. Anenii Noi,  
Republica Moldova 
 

5 Marcă 019937 15834   8/2007 
  1/2008 

 
 
 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica  
Moldova 

6 Marcă 019963 15836   8/2007 
  1/2008 

 
 

(730)  
Str. Mircea Eliade nr. 25,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Valea Bâcului nr. 5/3,  
MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 

7 Marcă 020246 16148 10/2007 
  3/2008 
  8/2014 

 

(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 

8 Marcă 019897 17302   7/2008 
12/2008 

 
 
 

(730)  
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD., KY 
Elisabethan Square, Block B, P.O. 
Box 1162, Grand Cayman KY 1-
1102, Insulele Caimane, India de 
Vest Britanică, Insulele Caimane 

(730)  
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD., AE 
Dubai International Financial  
Centre (DIFC), Gate Village 4, 
Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

9 Marcă 024097 18728   1/2009 
11/2009 

 

(730)  
35 Theklas Lysioti Eagle Star 
House, 5 floor, 3030, Cipru 

(730)  
Zinonos Kitieos 8, Kato Lakatamia, 
CY-2322 Nicosia, Cipru 

10 Marcă 032664 25165   5/2013 
  4/2014 

 
 

(730)  
SS Beysan Sanayi Sitesi, Fuar 
Caddesi, No: 11/1 Haramidere, 
Büyükçekmece - İstanbul, Turcia 

(730)  
Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi 
Sitesi Fuar Caddesi No. 9/1,  
Beylikdüzü - İstanbul, Turcia 
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Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului/ date  

referitoare la prioritate 

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2014 0093 
2013.01.31 

cerere internaţională 
PCT: 
PCT/US2013/023969, 
2013.01.31, WO 
2013/119442  
A 1, 2013.08.15 

- 2/2015 
 

(71) 
MERIAL LIMITED, US  
3239 Satellite  
Boulevard, Duluth, 
Georgia 30096, Statele 
Unite Ale Americii 

(71) 
MERIAL  INC., US  
3239 Satellite Boulevard, 
Duluth, Georgia 30096, 
Statele Unite Ale Americii 
 

2725 
2017.01.09 

2 Cerere de 
înregistra-
re a mărcii 

038424 
2016.02.18 

 

- 4/2016 
 

(730)   
MOLDAVSCHII 
STANDART S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, fa-brică de vinuri  
şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

(730)   
EXPERTVIN S.R.L., MD 
 
 
 
 
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc V, 
of. 810,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova  

2736 
2017.01.11 

 

3 Marcă 035605 
2014.08.12 

 

27969 
 

10/2014 
  4/2016 

(730)   
International  
Supermarket Stores 
Ltd., FR 
Rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 
59170 Croix, Franţa 

(730)   
AUCHAN RETAIL  
INTERNATIONAL, FR 
 
40 avenue de Flandre,  
59170 Croix, Franţa  

2737 
2017.01.12 

 

4 Marcă  013140 
2003.06.16 

 

R 10883   1/2004 
  8/2004 
  7/2013 
  8/2013 
  1/2017 

(730)   
GULVINI SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ą SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO - 
AKCYJNA, PL 
ul. Zdrojowa 1, 62-860 
Opatówek, Polonia 

(730)   
CHOCI SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PL 
 

 
ul. Zdrojowa 1, 62-860 
Opatówek, Polonia  

2738 
2017.01.12 

 

5 Mărci 029813 
2011.09.15 

 
 
 

029816 
2011.09.15 

 

23309 
 
 
 
 

23312 
 

  2/2012 
12/2012 
  1/2017 

 
 
 

(730)   
Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts  
corporation, US 
250 Binney Street, 
Cambridge,  
Massachusetts 02142, 
Statele Unite  
ale Americii 

(730)   
Swedish Orphan 
Biovitrum AB (publ), SE 
 
SE-112 76 Stockholm, 
Suedia 
  

2739 
2017.01.12 

 

6 Marcă 020220 
2006.10.25 

 

16167 
 

10/2007 
  3/2008 

(730)   
NERTUS L.T.D., UA 
Str. Gritsevtsa nr. 39, 
ap. 106, 61047, 
Kharkiv, Ucraina 

(730)   
Nertus Ltd S.R.L., UA 
Ul. Netecenskaia nr. 25, 
of. 21, Kharkiv, Ucraina 
  

2740 
2017.01.12 
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7 Marcă 034512 
2014.01.21 

 

26140 
 

  3/2014 
11/2014 

(730)   
TORECO S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 38,  
ap. (of.) 132, 
MD-2042, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
SCA Hygiene Products 
AB, SE 
SE-405 03 Göteborg,  
Suedia 
  

2741 
2017.01.12 

 

8 Mărci 001506 
1994.02.16 

76609,  
1976.06.16,  

SU 
 

001505 
1994.02.16 

81933, 
1977.11.28,  

SU 
 
 

024725 
2008.12.12 

 
032694 

2013.02.25 

3R 372 
 
 
 
 
 

2R 373 
 

 

 

 

 

 

19373 
 

 

25127 
 

  7/1994 
  3/2006 
10/2006 
10/2008 
  8/2016 

 
  7/1994 
  3/2006 
  8/2007 
10/2008 
3/2009 
  2/2010 

 
  7/2013 
  4/2014 

(730)   
Miller Brewing International, 
Inc., corporaţia organizată 
conform legilor statului  
Delaware, US 
3939 West Highland  
Boulevard, Milwaukee,  
Wisconsin 53208, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
Coors Brewing Company, 
US 
 
 
1801 California Street, 
Suite 4600, Denver,  
Colorado 80202, Statele 
Unite ale Americii  

2742 
2017.01.12 

 

9 Mărci 000167 
1993.08.24 

51218, 
1968.08.27,  

SU 
 

000230 
1993.09.21 

129211, 
1990.12.03,  

SU 
 

007964 
1998.07.07 

 
 

015686 
2004.11.08 
78/417,566 
2004.05.12  

US 

2R 152 
 
 
 
 
 

2R 165 
 
 
 
 
 

R 6658 
 
 
 

R 13115 
 
 
 

  7/1994 
11/2008 

 
 
 
 

  6/1994 
10/2010 

 
 
 
 

  4/1999 
10/1999 
  9/2008 
 
  8/2005 
  1/2006 
12/2014 

(730)   
WOLVERINE WORLD WIDE,  
INC., corporaţia statului  
Michigan, US 
9341 Courtland Drive, NE,  
Rockford, Michigan 49351, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)   
Wolverine Outdoors, Inc., 
US 
 
9341 Courtland Drive, 
Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite  
ale Americii  
 

2743 
2017.01.13 

 

10 Marcă 020609 
2007.01.26 

 

17609 

 

  9/2008 
  2/2009 

(730)   
DANDAR S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Bacioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
FEEL GOOD S.R.L., MD 
 
Str. Bacioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău,  
Republica Moldova  

2744 
2017.01.13 
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11 Marcă 007546 
1998.02.10 

 

R 6418 
 

12/1998 
12/1998 
11/2008 

(730)   
MAKING EQUIPMENT 
COMPANY S.R.L., 
firmă, MD 
Str. Tricolorului nr. 40, 
ap. (of.) 9, MD-2012,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
Ecaterix S.R.L., MD 
 
 
Str. Ştefan cel Mare 125,  
MD-3123, Bălţi, Republica  
Moldova 
  

2745 
2017.01.19 

 

12 Marcă 017773 
2005.09.16 

 

R 14991   9/2006 
  6/2007 
  8/2016 

(730)   
BAZÎGHINA Elena, MD 
Str. Mitropolitul Varlaam 
nr. 84, ap. 16a, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
BERGHII Evghenii, MD 
Str. C. Negruzzi,  
MD-2046, Vadul lui Vodă, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

2746 
2017.01.19 

 

13 Mărci 019382 
2006.05.26 

 
 
 

020745 
2007.02.19 

 

15538 
 
 
 
 

17843 
 

  6/2007 
11/2007 
  3/2009 
  1/2017 

 
  8/2008 
  3/2009 
  4/2009 
  1/2017 

(730)   
Guthy-Renker LLC, US 
41-550 Eclectic Street, 
Suite 200, Palm Desert, 
CA 92260, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730)   
GR SWISS JV, LLC, US 
41-550 Eclectic Street,  
Suite 200, Palm Desert,  
CA 92260, Statele Unite  
ale Americii 

2747 
2017.01.24 

 

14 Cerere de 
înregistra-
re a mărcii  

038122 
2015.12.23 

 

-   2/2016 (730)   
TABURCEANU Anastasia, 
MD 
 
Str. Constantin Vîrnav  
nr. 28, ap. 10,  
MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Partidul Politic "Partidul 
Acţiune şi Solidaritate" 
(PAS), MD 
Str. Calea Ieşilor nr. 61/1, 
ap. 58, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova  

2748 
2017.01.23 

 

15 Marcă  036011 
2014.10.27 

 

27909 
 

  1/2015 
  3/2016 

(730)   
NESTEROV Andrei, MD 
Str. A. Puşkin nr. 43,  
ap. 14, MD-2005, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
TWO GOOSE S.R.L., MD 
Str. Albişoara nr. 42,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova  

2750 
2017.01.23 

 

16 Marcă 005430 
1996.03.14 

 

R 4870   4/1997 
  9/1997 
10/2006 

(730)   
UDV Canada Inc., CA 
 
401 The West Mall, Suite 
800 Etobicoke, Ontario 
M9C 5J4, Canada 
 

(730)   
BARTON CANADA, LTD, 
US 
235 N. Bloomfield Road, 
Canandaigua, New York 
14424, Statele Unite  
ale Americii  

2751 
2017.01.27 
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Lista contractelor de licenţă 

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. şi 
data 

depozitului 

Nr. 
titlului 

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul  
de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mărci 
 
 

021597 
2007.07.23 

 
032360 

2012.12.20 
 

17222 
 
 

25221 
 

  5/2008 
11/2008 

 
  3/2013 
  5/2014 

(730) 
B.S.A., FR 
 
 
 
33 Avenue du Maine, 
Tour Maine Montpar-
nasse, 75015 Paris, 
Franţa 
 

(791) 
LACTALIS-ALBA 
S.R.L., companie, 
întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Industrială  
nr. 10, MD-3401, 
Hînceşti,  
Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neex-
clusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
09.01.2017 până 
la 01.04.2025, 
cu condiţia reîn-
noirii termenului  
de valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului −  
Republica  
Moldova. 

2733 
2017.01.09 

2 Marcă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcă 
interna-
ţională 

003817 
1994.12.26 

U.R.S.S. 
82008 

1977-12-01 
SU 

2R 3009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR 
772868 

  2/1996 
  3/2005 
  4/2013 
11/2014 

(730) 
 B.S.A., FR 
 
 
 
33 avenue du Maine 
Tour Maine Montpar-
nasse, 75015 PARIS, 
Franţa 
 

(791) 
LACTALIS-ALBA 
S.R.L., companie, 
întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Industrială  
nr. 10, MD-3401, 
Hînceşti,  
Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neex-
clusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
09.01.2017 până 
la 01.04.2025, 
cu condiţia reîn-
noirii termenului  
de valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al con-
tractului −  
Republica  
Moldova. 
 

2734 
2017.01.09 

3 Mărci 
interna-
ţionale 

 IR 
393545 

 
 
 
 
 
 
 

IR 
1186270 

 
 

(730) 
CLAUDEL 
ROUSTANG GALAC, 
Société Anonyme, FR 
 
33 avenue du Maine -
Tour Montparnasse,  
F-75015 Paris, Franţa 

 

(791) 
LACTALIS-ALBA 
S.R.L., companie, 
întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Industrială  
nr. 10, MD-3401, 
Hînceşti, Republica 
Moldova 
  

1. Licenţă neex-
clusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
09.01.2017 până 
la 01.04.2025, 
cu condiţia reîn-
noirii termenului 
de valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune  

al contractului − 
Republica  
Moldova. 
 
 

2735 
2017.01.09 



                                                                                                                     MD - BOPI 2/2017 

 139

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Marcă 
interna-
ţională 
 

 IR 
912082 

 

 
 

(730) 
ERUSLU SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
4. Organize Sanayi Böl. 
83424 Nolu Cadde No: 
3-5 Şehitkamil 
GAZİANTEP, Turcia 

(791) 
SMARTINO  
INTERNATIONAL 
S.R.L., MD 
 
Str. Pictor Mihai  
Grecu nr. 5, ap. 41, 
MD-2025, Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă  
exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
22.09.2016 până 
la 22.09.2021. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului − 
Republica  
Moldova. 
 

2749 
2017.01.23 

 

 
 
 

Radieri din Registrul naţional al contractelor de gaj 
 

Prin decizia AGEPI nr. 2969 din 18.01.2017 se radiază informaţia privind contractul de gaj din 
27.04.2012, înregistrat la AGEPI cu nr. 17 la data de 18.06.2012, în redacţia Acordului adiţional nr. 1 
din 12.09.2013, referitor la mărcile nr. R 6547, R 6548, R 6549, R 6550, R 8635, R 11408, R 11409,  
R 11674, R 11698, R 13211, 18197, 20647, 21162, încheiat între debitorul gajist SUN COMMUNICA-
TIONS S.R.L., întreprindere mixtă, MD şi creditorul gajist Banca Comercială Română Chişinău S.A., în 
temeiul avizului din 01.12.2016 privind rezilierea contractului. 
 

∗∗∗ 
 

Prin decizia AGEPI nr. 2970 din 18.01.2017 se radiază informaţia privind contractul de gaj din 
20.09.2007, înregistrat la AGEPI cu nr. 12 la data de 15.02.2008, în redacţia Acordului adiţional nr. 1 
din 01.10.2013, referitor la mărcile nr. R 6547, R 6548, R 6549, R 6550, R 8635, R 11408, R 11409, 
R 11674, R 11698, R 13211,  încheiat între debitorul gajist SUN COMMUNICATIONS S.R.L., între-
prindere mixtă, MD şi creditorul gajist Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, GB în 
temeiul avizului din 09.12.2016 privind rezilierea contractului. 

 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 US a 2014 0054 2012.12.17 10/2014 art. 51(2) 
2 MD a 2014 0126 2014.11.27 5/2016 art. 51(6) 
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie 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, 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 2016 0026 2016.03.17 - art. 8 

2 MD a 2016 0041 2016.04.13 - art. 8 
3 MD a 2016 0051 2016.05.11 - art. 32 

4 MD a 2016 0059 2016.05.30 - art. 33(9) 

5 MD a 2016 0062 2016.06.06 - art. 32 

6 MD a 2016 0068 2016.06.14 - art. 32 
7 MD a 2016 0075 2016.06.25 - art. 32 

8 MD a 2016 0082 2016.07.13 - art. 32 

9 MD a 2016 0096 2016.08.22 - art. 32 

10 MD a 2016 0098 2016.09.01 - art. 32 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 MD s 2015 0134 2015.09.30 - art. 51(6) 
 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 MD s 2016 0026 2016.02.24 - art. 8 

2 MD s 2016 0079 2016.06.13 - art. 11 
3 MD s 2016 0094 2016.08.15 - art. 32 

4 MD s 2016 0095 2016.08.17 - art. 32 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 SOCOLOV Valerii, MD 3819 a 2004 0180 2004.07.19 2016.07.19 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4009 a 2008 0198 2008.07.15 2016.07.15 

3 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4190 a 2011 0065 2011.06.16 2016.06.16 

  
 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie   
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 MEDITOR PHARMACEUTICALS LTD, IL 2447 a 2002 0139 2001.08.30 2015.08.30 

2 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4095 a 2010 0088 2010.08.02 2015.08.02 
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MK4A Lista brevetelor de invenţie  
a căror durată de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data expirării 
duratei 

de valabilitate 

1 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED, JP 685 96-0123 1996.04.19 2016.04.19 

 
 
 

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite, conform 

articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul  
depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare  

a brevetului, data decăderii din drepturi 
  
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13)  
Codul tipului 
de document 

(51)  

Indicii de clasificare 
(21)  

Nr. depozit 
(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. 

BOPI 
 

Data 
decăderii  

din drepturi 

1 US 4343 B1 B65D 59/00 (2006.01) 
E21B 17/042 (2006.01) 
E21B 19/16 (2006.01) 
E21B 33/12 (2006.01) 
F16L 57/02 (2006.01) 
F16L 57/06 (2006.01) 
F16L 58/00 (2006.01) 
F16L 55/11 (2006.01) 
F16L 55/115 (2006.01) 

a 2014 0027 2012.08.17 4/2015 2012.08.17 

2 FR 4348 B1 A61K 31/403 (2006.01) 
A61K 31/13 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
C07D 209/52 (2006.01) 
C07C 13/615 (2006.01) 

a 2012 0119 2012.12.03 5/2015 2012.12.03 

3 RO 4352 B1 F02C 7/22 (2006.01) 
F02M 27/04 (2006.01) 
F23K 5/08 (2006.01) 

a 2014 0095 2013.03.05 6/2015 2013.03.05 
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MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie de scurtă durată prin neachitarea taxelor  

stabilite, conform articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008  
 

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

depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

  
 
Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului  
de document 

(51)  

Indicii de clasificare 
(21)  

Nr. depozit 
(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

 

Data 
decăderii  

din drepturi 
1 MD 807 Y B23F 19/00 (2006.01) 

B23F 19/05 (2006.01) 
s 2013 0119 2013.07.02 8/2014 2013.07.02 

2 MD 833 Y A61B 5/021 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01) 
A61B 10/00 (2006.01) 

s 2014 0065 2014.05.15 11/2014 2014.05.15 

3 MD 834 Y A61B 5/021 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01) 
A61B 10/00 (2006.01) 

s 2014 0066 2014.05.15 11/2014 2014.05.15 

4 MD 959 Y 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) 

s 2014 0159 2014.12.17 10/.2015 2014.12.17 

5 MD 962 Y F24J 2/16 (2015.01) 
H01L 31/046 (2015.01) 

s 2015 0051 2015.04.10 10/2015 2015.04.10 

 
 
 

 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform  
art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care 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 publicării hotărârii  

de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
 Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(45)  
Data 

publicării 
Hotărârii  

de acordare. 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 7 

1 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

54 v 2003 0081 2003.11.11 2009.12.31 2014.12.31 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

55 v 2003 0082 2003.11.11 2009.12.31 2014.12.31 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

57 v 2003 0048 2003.06.30 2010.01.31 2015.01.31 

4 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

68 v 2003 0062 2003.06.30 2010.05.31 2015.05.31 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

59 v 2003 0078 2003.08.05 2010.02.28 2015.02.28 

6 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE 
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

60 v 2003 0079 2003.08.05 2010.02.28 2015.02.28 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

61 v 2003 0080 2003.08.05 2010.02.28 2015.02.28 

8 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

65 v 2004 0002 2003.12.29 2010.04.30 2015.04.30 

9 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

66 v 2004 0003 2003.12.29 2010.04.30 2015.04.30 

10 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

69 v 2007 0012 2007.12.20 2010.05.31 2015.05.31 

 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 035815 2014.09.22 2017.01.27 Art. 44 (4) a 10/2014 

2 036299 2014.12.24 2017.01.27 Art. 44 (4) a 4/2015 

3 036527 2015.02.05 2017.01.27 Art. 44 (4) a 4/2015 
4 036704 2015.03.17 2017.01.20 Art. 44 (4) a 4/2015 

5 036772 2015.03.27 2017.01.20 Art. 44 (4) a 4/2015 

6 037101 2015.05.28 2017.01.27 Art. 44 (4) a 8/2015 

7 037123 2015.06.02 2017.01.12 Art. 44 (4) a 8/2015 
8 037279 2015.07.01 2017.01.27 Art. 44 (4) a 8/2015 

9 037554 2015.09.09 2017.01.20 Art. 44 (4) a 10/2015 

10 037628 2015.09.22 2017.01.27 Art. 44 (4) a 10/2015 

11 037684 2015.10.01 2017.01.27 Art. 44 (4) a,  
Art. 29 (2) 

10/2015 

12 039639 2016.10.20 2017.01.06 Art. 44 (1) 11/2016 

13 039687 2016.10.31 2017.01.31 Art. 44 (1) 11/2016 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data 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) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 035715 2014.09.05 ALESSANDRA RICCI 
A R 

GLAMSTIL S.R.L., MD 2017.01.06 10/2014 

2 036391 2015.01.14 BOOHOO.COM 
TWENTYFOUR 
SEVEN FASHION 

CLIM GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.01.27 2/2015 

3 036525 2015.02.05 URSUS REGELE 
BERII ÎN ROMÂNIA 
PREMIUM  100% 
MALŢ ŞI DOUĂ  
TIPURI DE HAMEI 

Ursus Breweries S.A., RO 2017.01.11 8/2015 

4 036844 2015.04.06 CIUC EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.01.11 5/2015 

5 037137 2015.06.05 SANGRIA DIVINAS CHIRMICI Denis, MD 2017.01.11 7/2015 
6 037423 2015.08.06 CITTADELLA MIGDAL-P S.A., MD 2017.01.27 10/2015 

7 037871 2015.11.10 MAGDALINAS CARNE 
NORD FONDAT 2002 

MAGDALINAS S.R.L., MD 2017.01.06 1/2016 

8 038037 2015.12.10 TASTE THE FEELING The Coca-Cola Company, 
US 

2017.01.13 4/2016 

9 038130 2015.12.17 ECCO ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 

2017.01.27 2/2016 

10 038132 2015.12.29 RUSSIAN BEAR ZERNOFF S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

2017.01.13 2/2016 

11 038173 2016.01.14 IRISH PUB MERCAT DEVELOPMENT 
LIMITED, GB 

2017.01.13 4/2016 

12 038175 2016.01.11 GUSTA MOMENTUL The Coca-Cola Company, 
US 

2017.01.27 4/2016 

13 038281 2016.01.28 PLATFORMA CIVICĂ 
DEMNITATE  
ŞI ADEVĂR 
PLATFORMA DA 

VOVC Liviu, MD 
GRIGORIU Inga, MD 

2017.01.13 2/2016 

14 038311 2016.02.05 USTRAVEL USTRAVEL S.R.L.,  
societate comercială, RO 

2017.01.27 3/2016 

15 038358 2016.02.02 ORJIN AUTOMOTIVE 
R STEERING AND 
SUSPENSION 
PARTS 
WWW.ORJINAUTOM
OTIVE.COM 

CLASS PRESTIJ AUTO 
S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

2017.01.13 3/2016 

16 038370 2016.02.16 CLEAN LINE TARGHERIUS S.R.L., MD 2017.01.06 3/2016 

17 038371 2016.02.16 UNIREA STRATAN Constantin, MD 2017.01.06 3/2016 

18 038376 2016.02.17 ROYAL SET OLGUS-GRANT S.R.L., 
societate comercială, MD 

2017.01.06 3/2016 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 139 000726 Discman 2016.07.23 SONY KABUSHIKI KAISHA also trading  

as Sony Corporation, JP 
7-35, Kitashinagawa, 6-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japonia 

2 R 5013 005575 P 2016.07.03 RÎBNIŢKII ŢEMENTNÎI KOMBINAT,  
societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Zaporojeţ nr. 1,  
MD-5500, Rîbniţa, Republica Moldova 

3 R 5133 005577 PARLIAMENT 
CINEMA CLUB 

2016.07.03 PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii 

4 R 5136 005636 Marcă figurativă 2016.07.25 DAC-SPECTROMED S.R.L.,  
firmă ştiinţifică de producţie, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 20,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

5 R 5181 005615 USM 2016.07.12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 
Str. A. Mateevici nr. 60,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

6 R 5182 005624 Marcă figurativă 2016.07.18 Pharmacia & Upjohn S.A., LU 
c/o Credit Europeen, 52 route d'Esch, L-1470, 
Luxemburg 

7 R 5191 005655 ELSACOM 2016.07.29 ELSACOM N.V., NL 
3111, Strawinskylaan, AMSTERDAM, Olanda 

8 R 5207 005599 Deutsche Telekom 2016.07.09 DEUTSCHE TELEKOM AG, DE 
Friedrich-Ebert-Alle 140, 53113 Bonn,  
Germania 

9 R 5243 005711 SNOOPY 2016.07.03 Peanuts Worldwide LLC,  
a Delaware limited liability company, US 
1450 Broadway, New York, New York 10018,  
Statele Unite ale Americii 

10 R 5258 005788 ПЁТР I 2016.07.29 Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
"Petro", RU 
Petergofskoye shosse, d.71, Sankt-
Petersburg, 198206, Federaţia Rusă 

11 R 5274 005637 Marcă figurativă 2016.07.24 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,  
Statele Unite ale Americii 

12 R 5284 005688 BiFA 2016.07.05 BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYII ANONIM 
SIRKETI, TR 
Eregli Yolu Uzeri Karaman, Turcia 

13 R 5334 005657 РИФ 2016.07.30 RIF-ACVAAPARAT S.A.,  
Institut de Cercetări Ştiinţifice, MD 
Str. Decebal nr. 9,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

14 R 5416 005669 CL 2016.07.01 CEADVINCOM S.R.L., MD 
Str. Bugeacului nr. 7, MD-6100, Ceadîr-Lunga,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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15 R 5550 005601 FIRMA 

POLIRESURSE 
2016.07.09 POLIRESURSE, firmă republicană de stat, MD 

Str. Veronica Micle nr. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 R 5856 005604 CARAHASANI 
VIN 

2016.07.10 CARAHASANI-VIN S.A., MD 
Str. Zorilor nr. 25, MD-4214, Carahasani,  
Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

17 R 6520 005586 VR 2016.07.02 REMIZOV Victor, MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 132, ap. 116,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18 15317 019545 Мечты сбываются 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

19 15377 019544 Moldcell Mobile 
Office 

2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

20 15378 019539 AGLICON 2016.07.07 AGLICON S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 47,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

21 15379 019542 Un vis devenit 
realitate 

2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

22 15380 019543 Dreams come true 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

23 15584 019552 EUROSTROY 2016.07.10 HORUS S.A., MD 
Str. Bujor nr. 67,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

24 15587 019739 КОФЕ  
ЖОКЕЙ 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

25 15588 019740 JOCKEY  
TRIUMPH 
ЖОКЕЙ  
ТРИУМФ  

ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ   

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

26 15589 019741 ЖОКЕЙ  
ФАВОРИТ 

ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ   

JOCKEY 
FAVOURITE 

EXCELLENT COFFEE 
EVERY DAY   

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

27 15590 019742 ЖОКЕЙ 
ИМПЕРИАЛ  

ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ   

JOCKEY IMPERIAL 
EXCELLENT 

COFFEE EVERY DAY  

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

28 15591 019743 ЖОКЕЙ 
ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

29 15592 019750 TAKE IT EASY 2016.07.31 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

30 15593 019751 Credite  
Retail  
ECB  

Euro Credit Bank 
0% 

2016.07.27 Euro Credit Bank S.A., bancă comercială, MD 
Str. Ismail nr. 33,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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31 15594 019801 ZOLEUS 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

32 15625 019549 MELANGE 2016.06.30 CALINA S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

33 15634 019642 Estmilk ® 2016.07.07 International Business Company "Nutritek 
International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola,  
Insulele Virgine Britanice 

34 15635 019640 КРОШКА 2016.07.07 International Business Company "Nutritek 
International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola,  
Insulele Virgine Britanice 

35 15640 019625 RA 2016.07.07 BOGDANOVA Maria, MD 
Str. Trifan Baltă nr. 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

36 15645 019635 GUZ 2016.07.11 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 15667 019633 МЕРНАЯ 
MERNAYA  

2016.07.06 Limited liability company "Incominvest", RU 
The Russian Federation 115114 Moscow, 
Derbenevskaya street, 1, bldg. 5, Federaţia 
Rusă 

38 15670 019671 Benny 2016.07.18 POLICIUC Dmitri, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 25,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

39 15671 019677 URSOLISIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

40 15673 019682 CEFAM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

41 15674 019683 APITIM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

42 15675 019684 COTILAM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

43 15676 019685 MOPRAZOL 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

44 15677 019667 CENTRUM  
CARDIO 

2016.07.13 Wyeth Holdings LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

45 15678 019712 VIT-ANIS 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

46 15679 019713 PERSEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

47 15680 019714 PANGIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

48 15681 019715 MOJJEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

49 15682 019716 MENTAVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 
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50 15683 019719 HEPATOVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

51 15685 019746 AGRELIN 2016.07.25 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES  
LIMITED, IN 
SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 020, 
Gujarat, India 

52 15687 019787 AGROFERMOTECH 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 
Calea Basarabiei nr. 18,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

53 15688 019791 FYNUVIS 2016.07.27 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

54 15689 019792 ОСТАТКИ СЛАДКИ 2016.07.27 PRILEPOVA Olga, MD 
Bd. Traian nr. 23-1, ap. 296,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

55 15690 019793 УВЕЛКА 2016.07.28 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

56 15691 019798 MYNTEXIA 2016.07.28 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

57 15692 019799 EXPRESIA 2016.07.28 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

58 15693 019800 ARCILOR 2016.07.28 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

59 15694 019802 RELISTOR 2016.07.28 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

60 15695 019803 AMO iTec 2016.07.28 Abbott Medical Optics Inc., US 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,  
California 92705-4933,  
Statele Unite ale Americii 

61 15753 019536 E 1 2016.07.12 BOGDANOVA Maria, MD 
Str. Trifan Baltă nr. 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

62 15754 019538 FiRMA.MD  
биржа готового 

бизнеса 

2016.07.05 Brodsky Uskov Looper Reed şi Partenerii 
S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam 73/75, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

63 15767 019615 MOTOPEBL 2016.07.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,  
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

64 15768 019617 MINIBLUE 2016.07.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,  
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

65 15769 019618 MOTOSLVR 2016.07.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,  
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

66 15772 019662 VIVARTIA 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND COMERCIAL 
COMPANY OF FOOD PRODUCTS AND 
CATERING SERVICES S.A., GR 
10 Ziridi str., mun. Amaroussio (Maroussi), 
15123 Attica, Grecia 
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67 15773 019663 vivartia 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND COMERCIAL 

COMPANY OF FOOD PRODUCTS AND 
CATERING SERVICES S.A., GR 
10 Ziridi str., mun. Amaroussio (Maroussi), 
15123 Attica, Grecia 

68 15774 019664 vivartia 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND COMERCIAL 
COMPANY OF FOOD PRODUCTS AND 
CATERING SERVICES S.A., GR 
10 Ziridi str., mun. Amaroussio (Maroussi), 
15123 Attica, Grecia 

69 15777 019676 GLOOIP 2016.07.19 Björn Sundeby, CH 
Grand Rue 19, CH-1297 Founex-UD, Elveţia 

70 15781 019722 DOVLEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

71 15783 019724 BIOROZMARIN 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

72 15784 019725 BIOROZA 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

73 15787 019733 XTUR 2016.07.27 SlavCo Plus S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 42, of. 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

74 15789 019753 ПРИНЦЕССА 
КАНDИ  

PRINCESS  
KANDY 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

75 15790 019755 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

76 15791 019756 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

77 15792 019757 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

78 15795 019761 ПРИНЦЕССА НУРИ 
Princess NOORI  

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

79 15798 019764 Greenfield 2016.07.26 "ORIMI",  LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

80 15802 019770 Greenfield  
GINGER RED 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

81 15806 019661 В  
ВОЛХОВЕЦ 

2016.07.12 Joint-Stock Company "Volhovec", RU 
ul. Magistralnaya, 1A, 173008, Velikiy  
Novgorod, Federaţia Rusă 

82 15807 019775 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

83 15808 019776 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

84 15810 019778 Greenfield  
Sencha 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

85 15811 019779 Greenfield AGUANTE 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 
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86 15812 019780 Greenfield  

HONEY  
ROOIBOS 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

87 15813 019785 Marcă figurativă 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 
Calea Basarabiei nr. 18,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

88 15814 019786 AGROFERMOTECH 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 
Calea Basarabiei nr. 18,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

89 15853 019698 Vladov 2016.07.24 VLADOVLAD S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

90 15857 019720 EUCALIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

91 15859 019729 NIT 2016.07.28 NOILE IDEI TELEVIZATE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

92 15870 019675 OFIS 2016.07.19 CHIROŞCA Nicolae, MD 
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

93 15895 019605 espressto 2016.07.13 ELITE INTERNATIONAL B.V., NL 
162 Beech Avenue, 1119 PS Schiphol-Rijk, 
Olanda 

94 15898 019665 1001 Nights 2016.07.13 BUŞMACHIU Dumitru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66, bloc 1, ap. 119,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

95 15901 019688 CEFTUME 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

96 15902 019689 FABAZIXIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

97 15939 019553 Fruit 
Golden  

2016.07.05 CAMEDONES S.R.L., MD 
Str. Burebista nr. 12,  
MD-4100, Cimişlia, Republica Moldova 

98 15940 019555 LEGENDA  
DE TIGHECI 

2016.07.03 Folicain S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/2,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

99 15942 019702 B 2016.07.21 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 
1800 VEVEY, Elveţia 

100 16044 019540 CONFUCIUS 
CLASSROOM 

2016.07.18 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION 
P.R.C., CN 
17th Floor, Fangyuan Mansion B56 
Zhongguancun South St., Beijing 100044,  
P.R. China 

101 16045 019541 Confucius Classroom 2016.07.18 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHINC 
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION 
P.R.C., CN 
17th Floor, Fangyuan Mansion B56 
Zhongguancun South St., Beijing 100044, 
P.R. China 

102 16046 019632 GuTman 2016.07.06 S.C. Alfa Cluj S.R.L., RO 
Bulevardul Muncii nr. 14, perimetrul 10, 
400641,  
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 

103 16047 019692 HAGINAT 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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104 16048 019705 BUNA SEARA 2016.07.24 MAURT S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

105 16049 019706 BUNA DIMINEAŢA 2016.07.24 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

106 16051 019717 MEMORIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

107 16052 019727 ADENOVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

108 16053 019772 Greenfield  
RICH  

CAMOMILE 

2016.07.26 "ORIMI",  LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

109 16079 019559 KALSIS 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 
Str. Pan Halippa nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

110 16080 019560 FOLREX 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 
Str. Pan Halippa nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

111 16081 019561 GRANEX 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 
Str. Pan Halippa nr. 3, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

112 16083 019563 ONCOXIN+VIUSID 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 
Str. Pan Halippa nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

113 16166 019670 BUBURUZA 2016.07.18 MONUL Sergiu, MD 
Str-la Krîlov nr. 12,  
MD-3301, Tiraspol, Republica Moldova 

114 16189 019557 Флоресан® 2016.07.17 FARMINA S.R.L., MD 
Str. Ciocana nr. 8,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

115 16191 019658 MACCOFFEE 2016.07.12 DUDNIC Andrei, MD 
Str. Gheorghe Malarciuc nr. 12,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

116 16192 019546 Alocard Happy ;) 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

117 16193 019537 Alum Plast 2016.07.03 Aluplast-Com S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

118 16200 019771 Greenfield  
CHRISTMAS 
MYSTERY 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

119 16376 019718 LAMIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

120 16576 019691 E'ROSSAN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

121 16577 019738 HAPPY VIKING 2016.07.26 HAPPY VIKING S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. G. Alexandrescu nr. 5, of. 24-A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

122 16682 019687 VIGENTIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

123 16683 019690 ROVAS 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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124 17084 019734 BANZAI 2016.07.27 LUX - STIL S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 62,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

125 17233 019769 Greenfield 
LOTUS 

BREEZE 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

126 17380 019606 FABRICAT  
ÎN MOLDOVA  

Bere  
Chişinău 
WEISS 

2016.07.18 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

127 17484 019707 НУТРИТЕК® 2016.07.24 Hotix Management Ltd., VG 
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 
3469, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

128 17492 019548 CALINA 2016.06.30 CALINA S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

129 17605 019708 NUTRITEK® 2016.07.24 Hotix Management Ltd., VG 
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 
3469, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

130 17606 019710 НУТРИТЕК 2016.07.24 Hotix Management Ltd., VG 
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 
3469, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

131 17614 019637 HUZAR 2016.07.07 ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 
26-200 Konskie, Fidor, Polonia 

132 17615 019638 HuzaR 2016.07.07 ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 
26-200 Konskie, Fidor, Polonia 

133 18731 019668 LE FUTUR  
Amazing 

gifts  
store 

2016.07.17 Breat Corporation Ltd., DM 
Copthall, P.O. Box 2331, Roseau,  
St. George 00152, Dominique 

134 18740 019774 SUN  
RIPENED TOBACCO 

2016.07.26 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808,  
Statele Unite ale Americii 

 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în iulie 2017 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 5588 006915 Marcă figurativă  2017.07.31 BECHER Valeriu, MD 

2 R 5831 006916 BECKER 2017.07.31 BECHER Valeriu, MD 

3 R 5840 006762 ТаксофиТ 2017.07.01 Klosterfrau AG, CH 

4 R 5841 006763 Marcă figurativă 2017.07.02 CUPCINI-CRISTAL, societatea  
pe acţiuni, pentru producerea  
zahărului, MD 

5 R 5842 006765 МЕДВЕЖЬЯ  
КРОВЬ 

2017.07.04 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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6 R 5843 006769 RADIO 

Poli Disc 
FM 103,7 

2017.07.04 RADIO Poli Disc S.R.L.,  
studiou comercial de producţie, MD 

7 R 5844 006830 FOIŞOR 2017.07.16 TUTUN-CTC S.A., MD 

8 R 5845 006831 LUCEAFĂR 2017.07.16 TUTUN-CTC S.A., MD 
9 R 5850 006837 MT 2017.07.16 TUTUN-CTC S.A., MD 

10 R 5862 006755 ECLIPSE 2017.07.01 WM. WRIGLEY JR.COMPANY, US 

11 R 5863 006778 PEPSI 2017.07.07 PepsiCo, Inc., a North Carolina 
corporation, US 

12 R 5924 006794 REDSTAR 2017.07.09 GÜLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK 
SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI 
trading also as GULOM TEXTILE AND 
JEWELRY INDUSTRY COMMERCE 
LIMITED COMPANY, TR 

13 R 5925 006800 MIRAPEXIN 2017.07.14 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co. KG, DE 

14 R 5946 006817 RALPH LAUREN     
PURPLE LABEL 

2017.07.15 THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P., US 

15 R 5959A 006776 TRANDAFIRUL  
MOLDOVEI 

2017.07.07 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare al Republicii Moldova, MD 

16 R 5964 006825 UTILAJ  
Com 
S.A. 

2017.07.16 UTILAJCOM S.A., MD 

17 R 5966 006858 LOGEST 2017.07.22 Bayer Intellectual Property GmbH, DE 
18 R 5968 006911 NUTRASWEET 2017.07.29 NUTRASWEET PROPERTY  

HOLDINGS, INC., corporaţie din statul 
Delaware, US 

19 R 5976 006943 Marcă figurativă 2017.07.30 Briggs & Stratton Corporation, US 

20 R 6004 007010 EDC 2017.07.07 Esprit International  
(California Partnership), US 

21 R 6015 007013 Siderca 2017.07.28 SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, AR 

22 R 6020 006822 MAXIMUS 
VODKA 

2017.07.15 BROWN-FORMAN POLSKA SP. 
Z.O.O.,  
a company organized and existing 
under the laws of the Republic  
of Poland, PL 

23 R 6023 006855 Marcă  
tridimensională 

2017.07.21 BROWN-FORMAN POLSKA SP. 
Z.O.O.,  
a company organized and existing 
under the laws of the Republic  
of Poland, PL 

24 R 6032 007014 MINITRAN 2017.07.22 MEDA AB, SE 

25 R 6033 007015 AEROBEC 2017.07.22 MEDA AB, SE 
26 R 6034 007016 AUTOHALER 2017.07.22 3M Company, US 

27 R 6035 007017 TAMBOCOR 2017.07.22 MEDA AB, SE 

28 R 6036 007018 UNILAIR 2017.07.22 MEDA AB, SE 

29 R 6037 007019 ALDARA 2017.07.22 MEDA AB, SE 
30 R 6038 007020 AIROMIR 2017.07.22 RIKER LABORATORIES, INC, US 

31 R 6051 007012 COHIBA 2017.07.09 CORPORACION HABANOS S.A., CU 

32 R 6080 007048 P&G 2017.07.28 The Procter & Gamble Company, US 

33 R 6186 006944 Rel-Ease 2017.07.31 GlaxoSmithKline LLC, US 
34 R 6212 006862 Luceafăr 2017.07.21 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
35 R 6213 006863 ORFEU 2017.07.21 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
36 R 6214 006865 TUDOR 2017.07.21 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 

37 R 6215 006866 DUMBRAVA 2017.07.21 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

38 R 6216 006867 CĂLĂRAŞI 2017.07.22 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
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39 R 6268 006895 Ad-hoc 2017.07.25 AD-HOC S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

40 R 6302 006891 AGENŢIA DE RECLAMĂ 

MAKLER PLUS 
2017.07.25 MAKLER PLUS S.R.L.,  

agenţie de reclamă, MD 
41 R 7580 006901 CRALL 2017.07.31 CEMA S.A., societate mixtă  

moldo-ceho-americană, MD 
42 R 7772 006799 Marcă figurativă 2017.07.14 TATIANA-IMPEX S.R.L., MD 

43 15741 021505 Marcă tridimensională 2017.07.10 BASARAB Igor, MD 

44 15742 021506 Marcă tridimensională 2017.07.10 BASARAB Igor, MD 

45 15743 021507 Marcă tridimensională 2017.07.10 BASARAB Igor, MD 
46 15843 021377 TILBERT 2017.07.11 DOMENTI Vladimir, MD 

47 15877 021192 GR  
Grosser Ritter  
VIN AVENUE 

2017.07.09 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

48 16208 021556 ЛСЗ 2017.07.17 HIDROCHIM S.R.L., MD 

49 16234 021504 Toc 2017.07.19 TRANSOPTIMA-COMERŢ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

50 16379 021508 АЛЬБАТРОС 2017.07.10 AUTOMACRI S.R.L., MD 

51 16380 021588 Flotter Hofnarr  
VIN AVENUE 

2017.07.31 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

52 16422 021469 ГРЕКЭЛИТА 
GREKELITA 

2017.07.05 DANDAR S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

53 16498 021557 CS  
crimsoda 

2017.07.17 HIDROCHIM S.R.L., MD 

54 16795 021374 КАПИТАН ВКУСОВ 2017.07.10 VIOCRIS-IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

55 16910 021378 F  
UNGHENI 

2017.07.04 FEODORA S.R.L., MD 

56 16969 021503 Jet 2017.07.10 CAHULPAN S.A., MD 

57 16970 021511 URMEAZĂ-ŢI VISUL. 
DESCOPERĂ 

2017.07.16 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

58 17009 021477 Marcă figurativă 2017.07.02 CUŞNIR Vadim, MD 
59 17010 021479 BORENAR 2017.07.02 Berlin-Chemie AG, DE 

60 17011 021490 CHESTERFIELD 
CLASSIC RED 

2017.07.05 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

61 17012 021491 CHESTERFIELD 
CLASSIC  
BRONZE 

2017.07.05 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

62 17013 021492 CHESTERFIELD 
CLASSIC BLUE 

2017.07.05 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

63 17014 021494 Marcă figurativă 2017.07.06 CIOBANU Serghei, MD 
64 17015 021496 ОТВЕТ БЕЗ ВОПРОСОВ 2017.07.06 CIOBANU Serghei, MD 

65 17016 021497 Main inside 2017.07.06 GSH Trademarks Limited, CY 

66 17017 021518 dream!  
399 lei  

+ 200 lei  
gratuit  

ALOCARD 

2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

67 17018 021520 dance!  
19 lei  

ALOCARD 

2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

68 17019 021527 VILLA D'OR 2017.07.19 CHATEAU VARTELY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

69 17020 021529 Слава 2017.07.17 U.S. Direct Import S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

70 17021 021532 Gallery Club 2017.07.17 ELENIC-LUX S.R.L., MD 
71 17022 021535 H2 2017.07.10 GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and 
existing under the laws of the State  
of Delaware, US 

72 17023 021536 PROAUTO 2017.07.11 Custodis S.R.L., MD 
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73 17024 021541 Пикамилон  
Picamilon 

2017.07.11 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard - Ufimskiy Vitamin 
Plant", RU 

74 17025 021544 StarLink 2017.07.12 DIACONU Sergiu, MD 
75 17026 021560 Tehnica info 2017.07.13 NATALCENCO Vitali, MD 

76 17027 021562 CATERPILLAR 2017.07.16 CATERPILLAR INC., US 

77 17028 021564 CATERPILLAR 2017.07.16 CATERPILLAR INC., US 

78 17029 021577 КАРДИОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

79 17030 021578 ВУНДЭХИЛ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

80 17031 021580 ДЕТОКСИФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

81 17032 021582 БРОНХОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

82 17033 021583 НЕФРОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

83 17034 021585 ГИНЕКОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

84 17035 021586 ПРОСТАТОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

85 17036 021587 AIM 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

86 17038 021591 JUNO 2017.07.20 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

87 17040 021594 TORICADO 2017.07.20 TORICADO S.R.L., MD 

88 17041 021595 DENNISON 2017.07.20 AVERY DENNISON CORPORATION,  
a state of Delaware corporation, US 

89 17042 021598 OSOTSPA  
M  

DEVOTION COURAGE 
SACRIFICE  

M-150  
STILL ENERGY DRINK 

2017.07.23 Osotspa Co., Ltd., TH 

90 17043 021599 CALZEMIO 2017.07.24 COŞULEAN Victor, MD 

91 17044 021626 MOTONAV 2017.07.30 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

92 17152 021633 Three Olives 2017.07.31 PROXIMO SPIRITS, INC.,  
corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

93 17153 021634 Three Olives 2017.07.31 PROXIMO SPIRITS, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

94 17154 021635 Marcă figurativă 2017.07.31 PROXIMO SPIRITS, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

95 17198 021485 STYLE HOUSE 2017.07.05 LARCOV Oleg, MD 

96 17199 021486 MATADOR 2017.07.04 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,  
a company organized and existing 
under the laws of Mexico, MX 

97 17200 021499 USKOV & PARTNERS 2017.07.11 USCOV Ruslan, MD 
98 17201 021517 feel! 

ALOCARD  
2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

99 17202 021519 talk! 
ALOCARD  

2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
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100 17203 021522 drive! 
ALOCARD  

2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

101 17204 021547 Marcă tridimensională 2017.07.17 Anadolu Efes Technical and  
Management Consultancy N.V., AN 

102 17205 021568 QUAKER BALANS 2017.07.17 The Quaker Oats Company,  
corporaţie din statul New Jersey, US 

103 17206 021569 QUAKER BALANCE 2017.07.17 The Quaker Oats Company,  
corporaţie din statul New Jersey, US 

104 17207 021570 EVW  
evw camioane 

2017.07.18 EVW-CAMIOANE,  
întreprindere cu capital străin, MD 

105 17208 021572 MADAN ORBIS LEX 2017.07.20 MADAN ORBIS LEX,  
birou individual de avocaţi, MD 

106 17209 021593 GiAnni 2017.07.20 DODI Victoria, MD 
107 17211 021613 Prima linguriţă în a puiului 

guriţă 
2017.07.24 International Business Company 

"Nutritek International, Corp.", VG 
108 17212 021619 blümmar  

KUNSTSTOFFE /// 
TECHNOLOGIE 

2017.07.26 EF-Plast Grup S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

109 17214 021632 THREE OLIVES 2017.07.31 PROXIMO SPIRITS, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

110 17221 021515 R  
Roy's Cafe  
Fast Food 

2017.07.16 Scop-Real S.R.L., MD 

111 17222 021597 DOLCE 2017.07.23 B.S.A., FR 
112 17229 021542 ФОСФОГЛИВ 

PHOSPHOGLIV 
2017.07.11 Public Joint Stock Company 

"Pharmstandard-Leksredstva", RU 
113 17230 021546 Rashkov 2017.07.24 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri  
din Tiraspol, MD 

114 17232 021614 LUMILUX-COM 2017.07.25 LUMILUX-COM S.R.L., MD 

115 17237 021512 Marcă figurativă 2017.07.17 Inveprod S.R.L., MD 
116 17338 021559 ТФОП 2017.07.18 Arax-Impex S.R.L.,  

firmă de producţie şi comerţ, MD 
117 17339 021574 ADANT 2017.07.18 Meiji Seika Pharma Co., Ltd., JP 

118 17340 021620 KAURITIL 2017.07.26 BASF SE, DE 

119 17368 021539 PRONOVIAS 2017.07.16 SAN PATRICK, S.L., ES 

120 17375 021370 OPTIMUM 2017.07.10 DOSARINFO S.R.L., MD 
121 17452 021481 GOLDEN DRAGON 2017.07.04 CERNAVCA Cătălin, MD 

122 17453 021493 CLATRA 2017.07.05 Berlin-Chemie AG, DE 

123 17454 021516 ISO 2017.07.25 Institutul Naţional de Standardizare  
şi Metrologie, întreprindere de stat, 
MD 

124 17455 021521 create!  
ALOCARD 

2017.07.23 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

125 17456 021573 SP  
STAL-PETROL® 

2017.07.20 STAL-PETROL S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

126 17486 021627 1 PRIME mereu primul 2017.07.30 GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., 
MD 

127 17546 021553 „MUGUREL” 2017.07.16 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere 
de stat, organizaţie concertistică şi de 
impresariat, MD 

128 17547 021579 ГАСТРОФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companya 
"AIM", UA 

129 17548 021612 МИР  
МЕЛОЧЕЙ  

2017.07.25 TÎMCOV Vitali, MD 

130 17629 021513 IL PATIO 2017.07.12 Orange Restaurants Brands Limited, 
CY 

131 17630 021550 “LĂUTARII” 2017.07.16 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere 
de stat, organizaţie concertistică şi de 
impresariat, MD 
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132 17632 021552 „FLUIERAŞ”  2017.07.16 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere 
de stat, organizaţie concertistică  
şi de impresariat, MD 

133 17633 021624 NOVOSTROY 2017.07.27 ZAICOV Alexandr, MD 
ZAICOV Serghei, MD 

134 17821 021478 GS  
SERGIU·G 

2017.07.02 GOBJILA Sergiu, MD 

135 17895 021625 Marcă figurativă 2017.07.30 ACVATIR S.R.L., MD 
136 17971 025214 INOVIST 2017.07.31 GENENTECH, INC., US 

137 18073 021537 IKEA 2017.07.11 Inter Ikea Systems B.V., NL 

138 18074 021538 IKEA 2017.07.11 Inter Ikea Systems B.V., NL 

139 18161 021510 Marcă figurativă 2017.07.27 TOMAŞ Galina, MD 
140 18243 021615 MIRELI MAGIC 2017.07.26 MIRELI AUTO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
141 18246 021566 SKYTOWER 2017.07.18 CAPITAL ESTATE S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 

142 18318 021563 CAT 2017.07.16 CATERPILLAR INC., US 
143 18319 021565 CAT 2017.07.16 CATERPILLAR INC., US 

144 18565 021528 VB 
media 

2017.07.13 VB MEDIA-SERVICE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

145 18677 021487 Elite  
Style 

2017.07.05 RUNFELSIA S.R.L., MD 

146 18717 021581 ТОНИФИТ 2017.07.19 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

147 19045 021523 GRILL MAESTRO 2017.07.25 CARMEZ INTERNATIONAL S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

148 19046 021540 Цитрамон-фармстандарт  
Citramon-Pharmstandard 

2017.07.11 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard", RU 

149 19205 021464 LIDER 2017.07.03 ESPLAN-LUX S.R.L., MD 

150 19206 021465 FAKRO 2017.07.03 ESPLAN-LUX S.R.L., MD 
151 19329 021525 NANU 2017.07.23 Matcon-Motricala S.A., MD 

152 19502 021590 IZVORUL DE AUR 2017.07.19 ZOLOTKO Natalia, MD 

153 21540 021534 FAMILIA  
NATURELLE 

2017.07.13 ORHEI-VIT S.A., MD 

154 22494 021549 “MOLDOVA-CONCERT” 2017.07.16 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere 
de stat, organizaţie concertistică  
şi de impresariat, MD 

1 
 

 
 
 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul  
de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării  

hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0105 2015.12.09 2 (1, 2) 2017.01.20 5/2016 

2 f 2016 0005 2016.02.05 2 2017.01.31 4/2016 

3 f 2016 0007 2016.02.15 1 2017.01.20 5/2016 

4 f 2016 0009 2016.02.23 2 (29, 90) 2017.01.20 7/2016 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 BUMACOV Vasile, MD 

Str. Tudor Panfile nr. 27,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 
 
SCLIFOS Sergiu, MD 
Str. Mirceşti nr. 22, bloc 1,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

958 f 2006 0077 2006.07.27 2016.07.27 

2 COŞNEANU Elena, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
ZBANCĂ Tatiana, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1375 f 2011 0054 2011.07.26 2016.07.26 

3 ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1376 f 2011 0057 2011.07.18 2016.07.18 

4 UZUN Valentina, MD 
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

1377 f 2011 0053 2011.07.08 2016.07.08 

5 ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

1391 f 2011 0056 2011.07.15 2016.07.15 

 
 
 

Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere  

de brevet  
de invenţie 

a 2015 0023 - 7/2015 (72) O'DONNEL Christopher 
John, US;  

(72) O'DONNELL Christopher 
John, US;  

2 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2015 0035 - 10/2015 (72) MICHELLE ANN 
SCHMIDT, US 
 

(72) SCHMIDT Michelle Ann, 
US 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Cerere de 
înregistrare  
a indicaţiei 
geografice 

IG-007 - 8/2016 VII. ARIA GEOGRAFICA 
DELIMITATĂ  
Aria geografică unde se 
produce ceaiul IGP "ZĂBRI-
CENI" este localitatea Zăbri-
ceni, în cadrul Mănăstirii 
„Naşterea Domnului" 
(48°5'9"N, 27°13'23"E). Aici 
au loc toate etapele de pro-
ducere a ceaiului, cu excep-
ţia cultivării şi colectării plan-
telor. Materia primă se co-
lectează în mare parte de pe 
terenurile proprii ale Mănăs-
tirii din cadrul localităţilor 
Zăbriceni şi Brînzeni, raionul 
Edineţ, cât şi din cadrul 
„Rezervaţiei peisagistice 
Zăbriceni". 

VII. ARIA GEOGRAFICA  
DELIMITATĂ  
Aria geografică unde se produ-
ce IGP "ZĂBRICENI" este 
localitatea Zăbriceni, în cadrul 
Mănăstirii „Naşterea Domnu-
lui" (48°5'9"N, 27°13'23"E). 
Aici au loc toate etapele de 
producere, cu excepţia cultivă-
rii şi colectării plantelor. Mate-
ria primă se colectează în 
mare parte de pe terenurile 
proprii ale Mănăstirii din cadrul 
localităţilor Zăbriceni şi 
Brînzeni, raionul Edineţ, cât şi 
din cadrul „Rezervaţiei peisa-
gistice Zăbriceni". 

4 Desen / 
model  
industrial 

f 2006 0102 998 6/2007 
32008 

12/2011 

(73)  
SMIRNOV ALEXANDR, MD 
 

(73)  
SMIRNOV ALEXANDRU, MD 
 

5 Marcă  020189 16856 3/2008 
9/2008 

(730)  
SMIRNOV Alexandr, MD 

(730)  
SMIRNOV Alexandru, MD 

6 Cerere de  
înregistrare 
a desenului / 
modelului  
industrial 

f 2016 0027 
 

- 9/2016 (51) 19-03 

 
 

(51) 09-03 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului VARO-PRINT S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii instanţei de insolvabilitate a Curţii de Apel Chişinău din 25.01.2017 
(dosar nr. 2i-86/17), privind intentarea procesului de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului pe 
bunurile debitorului ”VARO-PRINT” S.R.L., c/f 1002600053588: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 23271 din 11.10.2011, înregistrate pe numele titularului 
VARO-PRINT S.R.L., Str. Armenească nr. 40, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 23271 din 11.10.2011, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
aplicat asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului ROXINFORM GRUP S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 14.07.2016 (dosarul nr. 2i-349/16) şi 
Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20.01.2017 (dosarul nr. 2i-649/16) privind anularea măsurilor de 
asigurare aplicate prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 18.04.2016 și încetarea procesului de 
insolvabilitate în privinţa debitorului  ROXINFORM GRUP S.R.L., c/f 1009600012966: 

 - se ridică sechestrul asupra mărcii nr. 24854 din 07.02.2013, înregistrate pe numele titularului 
ROXINFORM GRUP S.R.L., Str. Tamara Ciobanu nr. 2, MD-3501, Orhei, Republica Moldova, aplicat 
în baza  Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 18.04.2016 (dosar nr. 2i-349/16), prin ordinul Directorului 
General AGEPI nr. 109 din 17.05.2016 și menținut în baza Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 
04.08.2016 (dosarul nr. 2i-649/16), prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 173 din 25.08.2016; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 24854 din 07.02.2013, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie 
din 01.02.2017 privind menţinerea Hotărârii Curţii de Apel 

Chişinău din 26.07.2016 prin care s-a dispus anularea mărcii 
CRAMA PURCARI nr. 25385 și constatarea 

notorietății mărcii verbale VINĂRIA PURCARI 
după Întreprinderea Mixtă ”Vinăria Purcari” S.R.L. 

 
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 01.02.2017 privind menținerea Hotărârii 

Curţii de Apel Chişinău din 26.07.2016, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
Întreprinderea Mixtă ”Vinăria Purcari” S.R.L. împotriva BRAVO WINE S.R.L., intervenienților accesorii 
AGEPI și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, privind anularea mărcii și constatarea 
notorietății mărcii, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) și c) și art. 327  ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor: 
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- se anulează înregistrarea mărcii verbale  nr. 25385 din 26.04.2013 și se declară nul 

certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele titularului BRAVO WINE S.R.L., str. Meşterul 
Stanciu nr. 17, MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova; 

- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca VINĂRIA PURCARI, verbală, 
caractere standard, după compania Întreprinderea Mixtă ”Vinăria Purcari” S.R.L., s. Purcari, MD-4229, 
r-ul Ștefan Vodă, Republica Moldova, pentru produsele și serviciile claselor 33, 35 și 39 conform 
CIPS, începînd cu data de 31 decembrie 2004; 

- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare 
la marca notorie VINĂRIA PURCARI. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului MORARU Natalia 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-792r/2017 din 
08.02.2017, prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Rusu Natalia 
Mihail, c/p 0971508186946: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 22180 din 16.08.2011, titular MORARU Natalia, 
c/p 0971508186946, str. N. Zelinski nr. 28, bloc 4, ap. 23, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova, în 
baza Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-1085/2016 din 23.11.2016, prin 
ordinul Directorului General AGEPI nr. 262 din 28.12.2016; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii nr. 22180, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia.  
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 

care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 

of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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În scopul actualizării componenței Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 

prin Ordinul Directorului General nr. 18 din 27 ianuarie 2017 au fost aprobate modificările în anexa nr. 2 la 
Ordinul Directorului General nr. 99 din 12.06.2013. 
   
 
 

Componența nominală 
a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

 
 

1. Victoria Pleșca, președinte 
2. Rodica Popescu, secretar 
3. Patricia Bondaresco, membru 
4. Dina Antoci, membru  
5. Lăcrămioara Moldovan, membru, responsabil pentru notificarea și informarea prin intermediul 
Ministerului Economiei a OMC privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerț (TRIPS) 
6. Nicolae Dimov, membru 
7. Ludmila Patrașco, membru 
8. Tatiana Nasirova, membru 
9. Victoria Severin, membru.   

 
 
 

* * * 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor 

de proprietate intelectuală, aprobat conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, Comisia de 
atestare și disciplină a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, instituită prin ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 203 din 30.09.2016, a efectuat atestarea evaluatorilor și prin decizia 
Comisiei din 23.01.2017 a confirmat în calitate de evaluator al OPI pe solicitanta Popa Cristina. 

 
 
 

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală atestaţi 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele şi prenumele evaluatorului, numărul  
şi data eliberării certificatului de calificare, numărul şi data procesului-verbal al şedinţei Comisiei  
de atestare, data expirării termenului de valabilitate a Certificatului de calificare, telefon, e-mail 

 
 

Nr.  
crt. 

Numele  
şi prenumele 
evaluatorului 

 

Nr. şi data  
eliberării  

Certificatului  
de calificare 

Nr. şi data  
procesului-verbal  

al şedinţei Comisiei  
de atestare 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate  
a Certificatului  
de calificare 

Nr. telefon,  
e-mail 

 

1 Popa Cristina 024-RE 

2017.01.23 
Nr. 2 din 2017.01.23 2022.01.23 069517504; 

cristina.popa.md@gmail.com 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
 

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea 
internaţională a depozitului de microorganisme 
în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete 

 
Anunțul Guvernului Confederației Elvețiene 

privind dobândirea statutului de Autoritate depozitară internațională 
de către Colecția de Culturi AG (CCOS) din Elveția 

 
La 30 noiembrie 2016 Confederația Elvețiană a făcut un anunț cu privire la Colecția de 

Culturi din Elveția, care precizează că Instituția depozitară se află pe teritoriul Confederației 
Elvețiene. Anunțul este însoțit de o declarație de asigurare a conformității cu cerințele referitoare la 
dobândirea statutului de Autoritate depozitară internațională, specificate în Articolul 6(2) al 
Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în 
scopul asigurării protecţiei lor prin brevete, adoptat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 
1980. 

În conformitate cu Articolul 7(2)(b) al Tratatului, Colecția de Culturi AG (CCOS) din Elveția va 
dobândi statutul de autoritate depozitară internațională cu începere de la 16 ianuarie 2017. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
Anunțul Regatului Spaniei privind modificările 

baremului de taxe a Colecției Spaniole de Cultivări (CECT) 

 
La 19 ianuarie 2017 Regatul Spaniei a făcut un anunț cu privire la modificarea baremului 

de taxe percepute de Colecția Spaniolă de Culturi (CECT), autoritate depozitară internațională care 
activează în domeniul brevetării în conformitate cu Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea 
internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete, 
adoptat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980. 

 
Baremul de taxe (euro) 

             Depozitarea: 
(a) Cereri inițiale                                                                                                                      640 
(b) Cereri noi                                                                                                                             80 
(c) Extinderea duratei de depozitare după expirarea perioadei prevăzute  

la Regula 9 din 60 Regulamentul Tratatului de la Budapesta, pentru fiecare an                 60 
 

             Emiterea unei declarații cu privire la viabilitate: 
(a) În cazul în care un test de viabilitate este necesar                                                            111 
(b) În baza celui mai recent test de viabilitate                                                                           45 

             Furnizarea probelor                                                                                                            111 
             Comunicarea informațiilor                                                                                                  111 
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În conformitate cu Regula 12.2(c) din Regulamentul Tratatului de la Budapesta, taxele 
stabilite, cu excepția taxelor percepute pentru depozite noi și cele percepute pentru emiterea unei 
declarații cu privire la viabilitate pe baza celui mai recent test de viabilitate, vor intra în vigoare cu 
începere de la 16 martie 2017. 

 
 
 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 
privind înregistrarea internațională a mărcilor 

 
La 6 octombrie 2016 Republica Brunei Darussalam a depus instrumentele de aderare la 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, 
adoptat la Madrid,  la 27 iunie 1989. Instrumentele de aderare au fost însoțite de următoarea 
declarație: 

- 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. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Brunei Darussalam cu 
începere de la 6 ianuarie 2017.   

 
∗ ∗ ∗ 

 
La 17 decembrie 1999, Antigua și Barbuda a depus următoarea declarație: 
- în conformitate cu Articolul 5(2)(d) din Protocolul de la Madrid, termenul limită de 1 an 

pentru exercitarea dreptului de a notifica refuzul la protecţie, menţionat la 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, Antigua și Barbuda declară 
că, în ceea ce privește fiecare înregistrare internațională în care ea este menționată în conformitate 
cu Articolul 3ter din Protocol, cât și în ceea ce privește reînnoirea unei astfel de înregistrări 
internaționale, ea dorește să primească, în locul unei părți din venitul provenit din taxele 
suplimentare și din completările la taxe, o taxă individuală. 

Declarația va intra în vigoare cu privire la Antigua și Barbuda cu începere de la 9 aprilie 
2017.  

 
  

Tratatul de la Beijing privind interpretările audiovizuale 
 

La 10 octombrie 2016 Republica El Salvador a depus instrumentele de ratificare a 
Tratatului de la Beijing privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 

Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea 
numărului necesar de ratificări și aderări, stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 
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