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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



11

INVENŢII                      MD - BOPI 7/2017

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date
  – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока 

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

    Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

  Published short-term patent applications 

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

    Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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 2008 0220 (13) A9 

(51) Int. Cl.: A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01N 47/34 (2006.01) 
A01N 41/06 (2006.01) 
A01P 13/00 (2006.01) 
A01N 25/14 (2006.01) 
C11D 1/34 (2006.01) 
C11D 1/78 (2006.01) 
C11D 1/72 (2006.01) 

(22) 2007.03.13 

(31) 2006-083322 

(32) 2006.03.24 

(33) JP 

(85) 2008.08.12 

(86) PCT/JP2007/055580, 2007.03.13 

(87) WO 2007/119435 A1, 2007.10.25 
(48) 2017.07.31 
(15) W1A3 
        -  Raport de documentare corectat şi completat 
(41) 2013.08.31 BOPI nr. 8/2013 
         2015.03.31 BOPI nr. 3/2015 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 

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

(74) SOKOLOVA Sofia 

(54) Compoziţie erbicidă 

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

compoziţie erbicidă. 

Se revendică o compoziţie erbicidă, care 

conţine un compus erbicid al sulfonilureei sau 

sarea ei şi un polioxialchilen alchileterfosfat 

sau sarea lui şi un procedeu de combatere a 

plantelor nedorite sau de inhibare a creşterii lor 

prin utilizarea compoziţiei erbicide menţionate.  

 

  Revendicări: 21 

* 

*     * 

(54) Herbicidal composition 

(57) The invention relates to agriculture, namely to 

a herbicidal composition. 

A herbicidal composition is claimed compri-

sing a herbicidal sulfonylurea compound or its 

salt and a polyoxyalkylene alkyl ether phos-

phate or its salt and a method for controlling 

undesired plants or inhibiting their growth, by 

applying such a herbicidal composition. 

 

  Claims: 21 

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) Гербицидная композиция 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к гербицидной композиции. 

Заявляется гербицидная композиция, со-

держащая гербицидное соединение суль-

фонилмочевины или ее соли и эфир 

полиоксиалкилен алкилфосфата или его 

соль и способ борьбы с нежелательной 

растительностью или ингибирования их 

роста путем использования указанной 

гербицидной композиции. 

 

 П. формулы: 21 

 

 

(21) a 2017 0025 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A01N 43/40 (2006.01) 

(22) 2015.08.28 

(31) 62/045976 

(32) 2014.09.04 

(33) US 

(85) 2017.03.09 

(86) PCT/US2015/047435, 2015.08.28 

(87) WO 2016/036598 A1, 2016.03.10 

(71) HELSINN HEALTHCARE SA, CH 

(72) MANN William, US; FRIEND John, US;  

POLVINO William, US; ALLEN Suzan, US; 

LU Ming, US; DUUS Elizabeth, US; BARONI 

Enrico, IT; GIORGINO Ruben, CH 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 

(54) Tratamente terapeutice pe bază de ana-

morelin 

(57) Invenţia se referă la metode de tratament al 

stărilor legate de afecţiuni canceromatoase cu 

utilizarea anamorelinului. Exemplul de realiza-

re principal se referă la starea deosebită a 

pacienţilor ce defineşte starea dată prin tra-

tamentul caşexiei la un pacient uman cu can-

cer, care cuprinde administrarea pacientului 

respectiv a unei cantităţi eficiente terapeutic 

de anamorelin pe parcursul unei perioade de 

timp eficiente terapeutic şi la capacitatea sur-

prinzătoare a anamorelinului de a spori masa 

non-lipidică a corpului în populaţia dată. 

 

  Revendicări: 23 

  Figuri: 13 

* 

*     * 
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(54) Medical treatments based on anamorelin 

(57) The invention relates to methods of treating 

cancer related conditions using anamorelin. 

The principal embodiment relates to the 

unique condition of patients defining this con-

dition by treating cachexia in a human cancer 

patient, comprising administering to said pa-

tient a therapeutically effective amount of an-

amorelin for a therapeutically effective period 

of time, and observed surprising ability of an-

amorelin to increase lean body mass in this 

population. 

 

  Claims: 23 

  Fig.: 13 

* 

*     * 

(54) Терапевтические лечения на основе 

анаморелина 

(57) Изобретение относится к способам лече-

ния состояний, связанных со злокачестве-

нными новообразованиями с использова-

нием анаморелина. Основной пример осу-

ществления относится к особенному со-

стоянию пациентов, определяя это состоя-

ние, путем лечения кахексии у пациента-

человека со злокачественным новообразо-

ванием, включающий введение указанному 

пациенту терапевтически эффективного 

количества анаморелина в течение тера-

певтически эффективного периода време-

ни и к неожиданной способности анаморе-

лина повышать безжировую массу тела в 

этой популяции.  

 

 П. формулы: 23 

 Фиг.: 13 

 

 

(21) a 2017 0008 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/422 (2006.01) 
A61P 33/00 (2006.01) 

(22) 2013.01.31 

(31) 61/595463 

(32) 2012.02.06 

(33) US 

(62) a 2014 0093, 2013.01.31 

(85) 2014.09.04 

(86) PCT/US2013/023969, 2013.01.31 

(87) WO 2013/119442 A1, 2013.08.15 

(71) MERIAL INC., US 

(72) SOLL Mark D., US; LARSEN Diane, US; CADY 

Susan Mancini, US; CHEIFETZ Peter, US; 

GALESKA Izabela, US; GONG Saijun, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 

 

 

 

(54) Compoziţii veterinare antiparazitare orale 

cu conţinut de agenţi activi cu acţiune sis-

temică, metode şi aplicări ale acestora 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în 

special la compoziţii orale de uz veterinar 

pentru combaterea ectoparaziţilor şi endopa-

raziţilor la animale, conţinând cel puţin un 

agent activ cu acţiune sistemică în combinaţie 

cu un purtător acceptabil farmaceutic. De 

asemenea, prezenta invenţie se mai referă la 

metode îmbunătăţite pentru eradicarea, con-

trolul şi prevenirea infecţiilor şi infestărilor pa-

razitare la animale care cuprind administrarea 

compoziţiilor menţionate animalelor care ne-

cesită aceasta. 

 

  Revendicări: 25 

  Figuri: 5 

* 

*     * 

(54) Parasiticidal oral veterinary compositions 

comprising systemically-acting active 

agents, methods and uses thereof 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 

in particular to oral veterinary compositions for 

combating ectoparasites and endoparasites in 

animals, comprising at least one systemically-

acting active agent in combination with a 

pharmaceutically acceptable carrier. This in-

vention also provides for improved methods 

for eradicating, controlling and preventing 

parasite infections and infestations in an ani-

mal comprising administering the composi-

tions of the invention to the animal in need 

thereof. 

 

  Claims: 25 

  Fig.: 5 

* 

*     * 

(54) Антипаразитарные пероральные вете-

ринарные композиции, которые вклю-

чают системно-действующие активные 

агенты и антипаразитарные методы с их 

применением 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 

медицине, в частности к пероральным ве-

теринарным композициям для борьбы с эк-

топаразитами и эндопаразитами животных, 

содержащим по меньшей мере одно си-

стемно-действующее активное соединение 

в сочетании с фармацевтически при-

емлeмым носителем. Также, настоящее 

изобретение относится к улучшенным ме- 
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тодам уничтожения, контроля и предот-

вращения паразитарных инфекций и ин-

фестаций у животных, которые включают 

применение упомянутых композиций для 

животных, нуждающихся в этом. 

 

 П. формулы: 25 

 Фиг.: 5 

 

 

(21) a 2017 0009 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/422 (2006.01) 
A61P 33/00 (2006.01) 

(22) 2013.01.31 

(31) 61/595463 

(32) 2012.02.06 

(33) US 

(62) a 2014 0093, 2013.01.31 

(85) 2014.09.04 

(86) PCT/US2013/023969, 2013.01.31 

(87) WO 2013/119442 A1, 2013.08.15 

(71) MERIAL  INC., US 

(72) SOLL Mark D., US; LARSEN Diane, US; CADY 

Susan Mancini, US; CHEIFETZ Peter, US; 

GALESKA Izabela, US; GONG Saijun, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 

(54) Compoziţii veterinare antiparazitare orale 

cu conţinut de agenţi activi cu acţiune sis-

temică, metode şi aplicări ale acestora 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în 

special la compoziţii orale de uz veterinar 

pentru combaterea ectoparaziţilor şi endopa-

raziţilor la animale, conţinând cel puţin un 

agent activ cu acţiune sistemică în combinaţie 

cu un purtător acceptabil farmaceutic. De 

asemenea, prezenta invenţie se mai referă la 

metode îmbunătăţite pentru eradicarea, con-

trolul şi prevenirea infecţiilor şi infestărilor pa-

razitare la animale care cuprind administrarea 

compoziţiilor menţionate animalelor care ne-

cesită aceasta. 

 

  Revendicări: 25 

  Figuri: 5 

* 

*     * 

(54) Parasiticidal oral veterinary compositions 

comprising systemically-acting active 

agents, methods and uses thereof 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 

in particular to oral veterinary compositions for 

combating ectoparasites and endoparasites in 

animals, comprising at least one systemically-

acting active agent in combination with a 

pharmaceutically acceptable carrier. This in-

vention also provides for improved methods  

 

 

for eradicating, controlling and preventing 

parasite infections and infestations in an ani-

mal comprising administering the composi-

tions of the invention to the animal in need 

thereof. 

 

  Claims: 25 

  Fig.: 5 

* 

*     * 

(54) Антипаразитарные пероральные вете-

ринарные композиции, которые вклю-

чают системно-действующие активные 

агенты и антипаразитарные методы с их 

применением 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 

медицине, в частности к пероральным ве-

теринарным композициям для борьбы с эк-

топаразитами и эндопаразитами животных, 

содержащим по меньшей мере одно си-

стемно-действующее активное соединение 

в сочетании с фармацевтически при-

емлeмым носителем. Также, настоящее 

изобретение относится к улучшенным ме-

тодам уничтожения, контроля и предот-

вращения паразитарных инфекций и ин-

фестаций у животных, которые включают 

применение упомянутых композиций для 

животных, нуждающихся в этом. 

 

 П. формулы: 25 

 Фиг.: 5 

 

 

(21) a 2017 0014 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/7088 (2006.01) 
A61K 31/522 (2006.01) 
A61K 31/675 (2006.01) 
A61P 31/20 (2006.01) 

(22) 2015.07.07 

(31) 62/022846; 62/091943 

(32) 2014.07.14; 2014.12.15 

(33) US; US 

(85) 2017.02.08 

(86) PCT/CA2015/050626, 2015.07.07 

(87) WO 2016/004525 A1, 2016.01.14 

(71) REPLICOR INC., CA 

(72) VAILLANT Andrew, CA 

(74) GLAZUNOV Nicolae 

(54) Metode de tratament al infecțiilor provo-

cate de viruşii hepatitei B şi hepatitei D 

(57) Invenţia se referă la o metodă de tratare a 

infecţiei provocate de virusul hepatitei B sau 

de virusul hepatitei B/co-infecţia cu virusul 

hepatitei D, o metodă ce include administra-

rea unui subiect ce are nevoie de un astfel de  
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tratament a unui prim agent farmaceutic ac-

ceptabil, care conţine cel puţin un polimer al 

acidului nucleic fosforotionat şi al doilea agent 

farmaceutic acceptabil, care conţine cel puţin 

o nucleozidă/nucleotidă analog, care inhibă 

polimeraza HVB. 

 

  Revendicări: 38 

  Figuri: 3 

  Secvenţe: 20 

* 

*     * 

(54) Methods for the treatment of hepatitis B 

and hepatitis D virus infections 

(57) The invention relates to a method for treating 

hepatitis B virus infection or hepatitis B virus / 

hepatitis D virus co-infection, the method 

comprising administering to a subject in need 

of such treatment a first pharmaceutically ac-

ceptable agent that comprises at least one 

phosphorothioated nucleic acid polymer and a 

second pharmaceutically acceptable agent 

that comprises at least one nucleoside / nu-

cleotide analog HBV polymerase inhibitor. 

 

  Claims: 38 

  Fig.: 3 

  Sequences: 20 

* 

*     * 

(54) Способы лечения инфекций 

вызываемых вирусами гепатита В и 

гепатита D 

(57) Изобретение относится к методу лечения 

инфекции, вызванной вирусом гепатита В 

или вирусом гепатита В/ко-инфекцией с 

вирусом гепатита D, к способу включаю-

щий введение субъекту, нуждающемуся в 

подобном лечении, первого фармацевти-

чески приемлемого средства, которое со-

держит по меньшей мере тиофосфатный 

полимер нуклеиновой кислоты и второго 

фармацевтически приемлемого средства, 

которое содержит по меньшей мере один 

нуклеозид/нуклеотид аналог - ингибитор 

полимеразы вируса гепатита В. 

 

 П. формулы: 38 

 Фиг.: 3 

 Последовательности: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) a 2017 0031 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 39/00 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 

(22) 2015.08.17 

(31) 62/039081; 62/171319 

(32) 2014.08.19; 2015.06.05 

(33) US; US 

(85) 2017.03.15 

(86) PCT/US2015/045481, 2015.08.17 

(87) WO 2016/028672 A1, 2016.02.25 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 

(72) LIANG Linda, US; FAYADAT-DILMAN  

Laurence, US; MALEFYT Rene De Waal, NL; 

RAGHUNATHAN Gopalan, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 

(54) Anticorpi anti-LAG3 şi fragmente de legare 

a antigenului 

(57) Prezenta invenţie se referă la anticorpi şi la 

fragmente de legare ale acestora la antigen, 

care specific se leagă cu LAG3 umane sau de 

maimuţă cynomolgus, precum şi la lanţurile 

lor de imunoglobulină şi polinucleotide, care le 

codifică, şi la dispozitive de injectare, care 

conţin aceşti anticorpi sau fragmente.  

Invenţia include vaccinuri, care conţin aceşti 

anticorpi şi fragmente, precum şi compoziţii 

cu conţinut de aceşti anticorpi şi fragmente, 

de exemplu, care conţin anticorpi anti-PD1. 

De asemenea, sunt prevăzute metode de 

tratament sau de prevenire a unei tumori 

maligne sau a unei infecţii cu folosirea unor 

asemenea compoziţii. Mai mult ca atât, me-

todele de expresie recombinantă a anticorpi-

lor şi fragmentelor sunt parte a prezentei 

invenţii. 

 

  Revendicări: 27 

  Figuri: 19 

  Secvenţe: 470 

* 

*     * 

(54) Anti-LAG3 antibodies and antigen-binding 

fragments  

(57) The present invention includes antibodies and 

antigen-binding fragments thereof that specif-

ically bind to human or cynomolgus monkey 

LAG3 as well as immunoglobulin chains 

thereof and polynucleotides encoding the 

same along with injection devices comprising 

such antibodies or fragments.  
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Vaccines including such antibodies and frag-

ments as well as compositions comprising the 

antibodies and fragments (e.g., including anti-

PD1 antibodies) are included in the invention. 

Methods for treating or preventing cancer or 

infection using such compositions are also 

provided. In addition, methods for recombi-

nant expression of the antibodies and frag-

ments are part of the present invention. 

 

  Claims: 27 

  Fig.: 19 

  Sequences: 470 

* 

*     * 

(54) Антитела анти-LAG3 и антигенсвязыва-

юшие фрагменты 

(57) Настоящее изобретение относится к анти-

телам и их антигенсвязывающим фрагмен-

там, которые специфически связываются с 

LAG3 человека или яванского макака, а 

также к их иммуноглобулиновым цепям и 

полинуклеотидам, кодирующим их, и к 

инъекционным устройствам, которые со-

держат эти антитела или фрагменты.  

Изобретение включает вакцины, которые 

содержат эти антитела и фрагменты, а 

также композиции с содержанием этого 

антитела и фрагменты, например, включа-

ющие антитела анти-PD1. Также предус-

матриваются способы лечения или 

предупреждения злокачественной опухоли 

или инфекции с использованием таких 

композиций. Кроме того, способы рекомби-

нантной экспрессии антител и фрагментов 

являются частью настоящего изобретения. 

 

 П. формулы: 27 

 Фиг.: 19 

 Последовательности: 470 

 

 

(21) a 2017 0007 (13) A2 

(51) Int. Cl.: B29C 44/38 (2006.01) 
B29C 44/18 (2006.01) 
B29B 7/74 (2006.01) 
B29C 44/60 (2006.01) 
E06B 3/267 (2006.01) 
B29K 75/00 (2006.01) 
B29L 31/00 (2006.01) 

(22) 2015.06.16 

(31) 20140100336 

(32) 2014.06.16 

(33) GR 

(85) 2017.01.12 

(86) PCT/GR2015/000031, 2015.06.16 

(87) WO 2015/193692 A1, 2015.12.23 

(71)(72) TZIKA Asimo, GR; TZIKA Soultana, GR 

(74) ŞCERBANIUC Sergiu 

(54) Dispozitiv pentru livrarea spumei poliure-

tanice, ce sporeşte izolarea în profiluri uti-

lizate la uşi, ferestre şi aplicaţii similare 

(57) Invenţia se referă la utilaj de construcţii, în 

special la dispozitive pentru livrarea spumei 

poliuretanice. 

Dispozitivul pentru livrarea spumei poliure-

tanice, ce sporeşte izolarea în profiluri utili-

zate la uşi, ferestre şi aplicaţii similare, 

conţine un racord (1) de admisiune a materi-

alului izolant, care trece într-un racord (2) de 

formare şi evacuare a poliuretanului, adaptat 

pentru intrarea şi deplasarea liniară de-a lun-

gul unei camere (25, 35) a ansamblului pro-

filat de ferestre sau uşi profilat pentru izolarea 

termică şi livrarea în acesta a poliuretanului. 

Racordul (1) de admisiune a materialului izo-

lant conţine ţevi separate (8, 9), ce livrează o 

componentă de poliol (A) şi o componentă de 

izocianat (B) care sunt amestecate împreună 

cu aerul admis în compartimentul de ames-

tecare (4) al racordului (2) de formare şi evacu-

are a poliuretanului pentru a produce materialul 

izolant dorit. Ansamblul de admisiune a mate-

rialului izolant începe injectarea la un capăt al 

barei profilului cu o lungime industrială stan-

dard şi se deplasează pentru a umple camera 

cu materialul izolant din poliuretan. 

 

  Revendicări: 7 

  Figuri: 5 

* 

*     * 

(54) Device for delivering an insulation enhanc-

ing polyurethane foam within profiles used 

in doors, windows and related applications 

(57) The invention relates to the construction 

equipment, in particular to devices for delive-

ring the polyurethane foam. 

The device for delivering an insulation en-

hancing polyurethane foam within profiles 

used in doors, windows and related applica-

tions comprises an insulating  material supply 

member (1) extending into a polyurethane 

forming and discharge member (2) adapted to 

enter and move linearly along a chamber (25, 

35) of a thermally insulated sash or frame pro-

file assembly and deliver therein a polyure-

thane foam. The insulating material supply 

member (1) comprises independent pipes (8, 

9) delivering a polyol constituent (A) and an 

isocyanate constituent (B) that are mixed to-

gether with a supply of air within a mixing 

compartment (4) of the polyurethane forming 

and discharge member (2) to produce the de-

sired insulating material. The polyurethane 

supplying assembly starts injection at one end 

of the profile bar having an industrial standard 
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length and moves reawards to fill the chamber 

with the polyurethane  

 

  Claims: 7 

  Fig.: 5 

* 

*     * 

(54) Устройство для подачи пенополиуре-

тана, повышающего изоляцию в 

профилях, используемых в дверях, 

окнах и подобных применениях 

(57) Изобретение относится к строительному 

оборудованию, в частности к устройствам 

для подачи пенополиуретана. 

Устройство для подачи пенополиуретана, 

повышающего изоляцию в профилях, ис-

пользуемых в дверях, окнах и подобных 

применениях, содержит патрубок (1) пода-

чи изоляционного материала, переходя-

щий в формовочный и разгрузочный па-

трубок (2) полиуретана, приспособленный 

для входа и линейного перемещения 

вдоль камеры (25, 35) теплоизолируемого 

оконного или дверного профильного узла и 

подачи в него пенополиуретана. Патрубок 

(1) подачи изоляционного материала со-

держит отдельные трубки (8, 9), подающие 

полиольный компонент (А) и изоцианатный 

компонент (В), которые смешиваются вме-

сте с поступающим воздухом в смеситель-

ном отсеке (4) формовочного и разгрузоч-

ного патрубка (2) полиуретана для получе-

ния требуемого изоляционного материала. 

Узел подачи полиуретана начинает нагне-

тание с одного конца стержня профиля 

стандартной промышленной длины, и пе-

ремещается, чтобы заполнить камеру по-

лиуретановым изоляционным материалом. 

 

 П. формулы: 7 

 Фиг.: 5 

 
 

(21) a 2017 0020 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07K 14/495 (2006.01) 
C07K 14/00 (2006.01) 
A61K 38/18 (2006.01) 

(22) 2015.07.28 

(31) 62/031063; 62/195908 

(32) 2014.07.30; 2015.07.23 

(33) US; US 

(85) 2017.02.16 

(86) PCT/US2015/042510, 2015.07.28 

(87) WO 2016/018931 A1, 2016.02.04 

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC., US 

(72) LINDHOUT Darrin Anthony, US; HALDANKAR 

Raj, US; TIAN Hui, US; HSU Jer-Yuan, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 

(54) Compoziţii şi metode utilizate pentru 

tratamentul tulburărilor metabolice 

(57) Invenţia se referă la metode de tratare a per-

soanelor cu tulburări ale metabolismului glu-

cozei şi/sau cu tulburări de greutate cor-

porală, precum şi la compoziţii asociate cu 

acestea. 

 

  Revendicări: 55 

  Figuri: 11 

  Secvenţe: 127 

* 

*     * 

(54) Compositions and methods of use for 

treating metabolic disorders 

(57) The invention relates to methods of treating 

individuals with a glucose metabolism disor-

der and/or a body weight disorder, and com-

positions associated therewith. 

 

  Claims: 55 

  Fig.: 11 

  Sequences: 127 

* 

*     * 

(54) Композиции и методы, используемые 

для лечения нарушений метаболизма 

(57) Изобретение относится к методам лечения 

людей с нарушением метаболизма глюко-

зы и/или расстройствами массы тела, а 

также к композициям, используемым в этих 

методах. 

 

 П. формулы: 55 

 Фиг.: 11 

 Последовательности: 127 

 

 

 

 

 

 

 



MD - BOPI 7/2017  INVENTIONS 

 22

(21) a 2017 0040 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07K 16/28 (2006.01) 

(22) 2015.09.22 

(31) 62/055695 

(32) 2014.09.26 

(33) US 

(85) 2017.04.05 

(86) PCT/US2015/051314, 2015.09.22 

(87) WO 2016/048938 A1, 2016.03.31 

(71) MACROGENICS INC., US 

(72) JOHNSON Leslie S., US; BONVINI Ezio, US; 

LAM Chia-ying Kao, US; MOORE Paul A., 

US; LIU Liqin, US; KOENIG Scott, US 

(74) SOKOLOVA Sofia 

(54) Diacorpi monovalenţi bispecifici  capabili 

de legare сu CD19 şi CD3 şi utilizarea 

acestora  

(57) Invenţia se referă la diacorpi monovalenţi 

bispecifici CD19 x CD3, în special la diacorpi 

Fc monovalenţi bispecifici CD19 x CD3, care 

sunt capabili de legare simultană cu CD19 şi 

CD3, şi pot fi utilizaţi pentru tratamentul bolilor 

hematologice maligne. 

 

  Revendicări: 17 

  Figuri: 29 

* 

*     * 

(54) Bi-specific monovalent diabodies that are 

capable of binding CD19 and CD3, and us-

es thereof 

(57) The invention relates to CD19 x CD3 bi-

specific monovalent diabodies, and particular-

ly, CD19 x CD3 bi-specific monovalent Fc di-

abodies, capable of simultaneous binding to 

CD19 and CD3, and are used in the treatment 

of hematologic malignancies. 

 

  Claims: 17 

  Fig.: 29 

* 

*     * 

(54) Биспецифические моновалентные диа-

тела способные связываться с CD19 и 

CD3 и их использование 

(57) Изобретение относится к CD19 x CD3 

биспецифически моновалентным диате-

лам, в частности к CD19 x CD3 биспеци-

фически моновалентным диателам Fc, ко-

торые способны одновременно связывать-

ся с CD19 и CD3, и могут быть использова-

ны для лечения гематологических злокаче-

ственных заболеваний. 

 

 П. формулы: 17 

 Фиг.: 29 

 

 

(21) a 2016 0009 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F24J 2/48 (2006.01) 
C25D 11/22 (2006.01) 
C25D 11/04 (2006.01) 
C25D 11/20 (2006.01) 

(22) 2016.01.29 

(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 

(72) COVALIOV Victor, MD; POLEACOV Mihail, 

MD; COVALIOVA Olga, MD; COPTIUC Eduard, 

MD 

(54) Acoperire nanoselectivă absorbantă a 

convertorului termic solar  

(57) Invenţia se referă la tehnologia de transforma-

re a energiei solare în energie termică şi poa-

te fi utilizată la confecţionarea panourilor heli-

otermice absorbante de căldură ale colectoru-

lui solar.  

Acoperirea nanoselectivă absorbantă a con-

vertorului termic solar include obţinerea elec-

trochimică a unor pelicule nestoichiometrice 

anodizate pe aluminiu în cade electrochimice. 

Pe suprafaţa unei folii de aluminiu se formea-

ză un strat nanotubular anodizat cu structură 

în formă de coloane cu diametrul porilor de 

80...120 nm şi adâncimea de 50...75 µm, cu 

cromarea suplimentară şi aplicarea ulterioară 

a unui strat adeziv compozit negru, care in-

clude microparticule cu un înalt grad de poro-

zitate din pene carbonizate de găini, utilizate 

în calitate de pigment negru cu un liant 

polimeric pe baza unui lac rezistent chimic. 

Formarea acoperirii nanotubulare anodizate 

pe suprafaţa foliei de aluminiu se efectuează 

prin prelucrarea lui anodică în acid sulfuric la 

temperatura de 0...-7°C. Procesul de cromare 

a stratului anodizat de aluminiu se efectuează 

în soluţie de bicromat de potasiu sau sodiu la 

temperatura de 80...90°C. Procesul de carbo-

nizare termică a penelor de găină pentru obţi-

nerea pigmentului negru cu porozitate înaltă 

se realizează în atmosferă neoxidantă în flux 

de dioxid de carbon în condiţii izotermice de 

încălzire timp de 3...5 ore cu păstrarea ulte-

rioară la temperatura de 400...450°C timp 

de1,5...2,5 ore şi răcirea treptată. 

 

  Revendicări: 4 

  Figuri: 3 

* 

*     * 

(54) Nanoselective absorbing coating of the 

solar thermal converter  

(57) The invention relates to solar-to-thermal en-

ergy conversion technology and can be used 

in the manufacture of heliothermal heat-

absorbing panels of the solar collector. 
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The nanoselective absorbing coating of the 

solar thermal converter comprises the elec-

trochemical production of nonstoichiometric 

anodized films on aluminum in electrolytic 

baths. On the surface of the sheet aluminum 

is formed an anodized nanotubular layer of a 

columnar structure with a pore diameter of 

80…120 nm and a depth of 50…75 μm, with 

additional chromium plating and subsequent 

application of a black composite adhesive 

coating comprising high-porous microparticles 

of carbonized chicken feathers, used as a 

black pigment with a polymer binder on the 

basis of chemically resistant varnish. The 

formation of the anodized nanotubular coating 

on the sheet aluminum surface is carried out 

by its anodic treatment in sulfuric acid at a 

temperature of 0…7°C. The chromium plating 

process of the anodized aluminum layer is 

carried out in a potassium or sodium dichro-

mate solution at a temperature of 80…90°C. 

The process for thermal carbonization of 

chicken feathers for the production of a high-

porous black pigment is carried out in nonox-

idizing atmosphere in a carbon dioxide stream 

under isothermal heating conditions for 3…5 

hours and subsequent maintenance at the 

temperature of 400…450°C for 1.5…2.5 

hours with gradual cooling. 

 

  Claims: 4 

  Fig.: 3 

* 

*     * 

(54) Наноселективное поглащающее покры-

тие солнечного термопреобразователя 

(57) Изобретение относится к технологии пре-

образования солнечной энергии в тепло-

вую и может быть использовано при изго-

товлении гелеотермических теплоприем-

ных панелей солнечного коллектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наноселективное поглощающее покрытие 

солнечного термопреобразователя вклю-

чает электрохимическое получение несте-

хиометрических анодированных пленок на 

алюминии в электролитических ваннах. На 

поверхности листового алюминия форми-

руют анодированный нанотрубчатый слой 

столбчатой структуры с диаметром пор 

80…120 нм и глубиной 50…75 мкм, с до-

полнительным хромированием и последу-

ющим нанесением черного композиционно-

го адгезионного покрытия, включающего 

высокопористые микрочастицы из карбо-

низированных куриных перьев, используе-

мые в качестве черного пигмента, на по-

лимерной связке на основе химически 

стойкого лака. Формирование анодирован-

ного нанотрубчатого покрытия на поверх-

ности листового алюминия осуществляют 

путем его анодной обработки в серной 

кислоте при температуре 0…-7°С. Процесс 

хромирования анодированного слоя алю-

миния производят в растворе бихромата 

калия или натрия при температуре 

80…90°С. Процесс термической карбони-

зации куриных перьев для получения вы-

сокопористого черного пигмента произво-

дят в неокислительной атмосфере в пото-

ке углекислого газа в изотермических 

условиях нагрева в течение 3…5 часов и 

последующей выдержкой при температуре 

400…450°С в течение 1,5…2,5 часов с по-

степенным охлаждением. 

 

 П. формулы: 4 

 Фиг.: 3 
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  
durată publicate / 

Published short-term patent applications / 
Опубликованные заявки на краткосрочные 

патенты 

 

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

cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile pu-
blicului, 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 pub-
lic in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional 
fee. 

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

 

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

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

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в 
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом 
заявки на патент. 
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(21) s 2016 0010 (13) U2 

(51) Int. Cl.: G01B 9/02 (2006.01) 
G01J 1/58 (2006.01) 
G01J 3/45 (2006.01) 

(22) 2016.01.29 

(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 

(72) CHIRIŢA Arcadi, MD; BULIMAGA Tatiana, 

MD; PRILEPOV Vladimir, MD 

(54) Metodă de identificare a peliculelor subţiri 

de produse petroliere conform spectrului 

lor de fotoluminescenţă de la o distanţă 

îndepărtată 

(57) Invenţia se referă la interferometrie şi poate fi 

utilizată în sistemele de monitorizare a mediu-

lui ambiant pentru depistarea poluării cu pro-

duse petroliere a suprafeţelor acvatice. 

Esenţa metodei constă în aceea că la ilumina-

rea peliculei studiate cu radiaţie optică ce 

provoacă fotoluminescenţă se efectuează 

înregistrarea concomitentă cu o cameră digi-

tală printr-un sistem de filtre interferenţiale cu 

fâşii înguste a imaginii peliculei şi a spectrului 

ei de fotoluminescenţă. 

 

  Revendicări: 1 

  Figuri: 7 

* 

*     * 

(54) Method for identifying thin films of petro-

leum products according to the spectrum 

of their photoluminescence from a remote 

distance 

(57) The invention relates to interferometry and 

can be used in environment-tracking systems 

for detection of petroleum product-

contamination of water surfaces. 

Summary of the method consists in that upon 

illumination of the investigated film with optical 

radiation causing photoluminescence the im-

age of the film and the spectrum of its photo-

luminescence are simultaneously recorded by 

a digital camera through a system of narrow-

band interference filters. 

 

  Claims: 1 

  Fig.: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ идентификации тонких пленок 

нефтепродуктов по спектру их фото-

люминесценции с удаленной дистанции 

(57) Изобретение относится к интерфероме-

трии и может быть использовано в 

системах слежения за окружающей средой 

для обнаружения загрязнений нефтепро-

дуктами водных поверхностей. 

Сущность способа состоит в том что при 

освещении исследуемой пленки вызываю-

щим фотолюминесценцию оптическим 

излучением осуществляют одновременную 

регистрацию цифровой камерой через 

систему узкополосных интерференцион-

ных фильтров изображения пленки и 

спектра ее фотолюминесценции. 

 

 П. формулы: 1 

 Фиг.: 7 
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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 depunerii 
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 pri-
vind protecția invențiilor. 
 

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the pre-
scribed 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 applica-

tion 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 валидацию, и 
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же 
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50-XVI от 07.03.2008 об 
охране изобретений. 

A 

A 

К 
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(21) e 2017 0027 

(51) Int.Cl.: C07K 14/535 (2006.01.01) 

(96) 16160351.9, 2016.03.15 

(97) 3070099, 2017.04.26 

(31) 201503097; 201504463 

(32) 2015.03.16; 2015.04.13 

(33) TR; TR 

(71) Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S. (TR);  

(72) YENICE Irem (TR); ÜZGÜN Mehmet (TR);  
GÜLER Nehir (TR); GÜLTEPE Idil (TR);  

(54) Procedeu de obţinere a factorului de stimu-
lare a coloniilor de granulocite (G-CSF) 
 

A process for preparing granulocyte colony 
stimulating factor (G-CSF) 
 

Способ получения гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (G-CSF) 

 
 
(21) e 2017 0028 

(51) Int.Cl.: A01C 5/06 (2006.01.01) 
            A01B 49/06 (2006.01.01) 
            A01C 7/20 (2006.01.01) 

(96) 16160700.7, 2016.03.16 

(97) 3069592, 2017.04.26 

(31) 1572015 

(32) 2015.03.19 

(33) AT 

(71) HUBER Gregor (AT);  

(72) HUBER Gregor (AT);  

(54) Mașină de semănat 
 

Sowing machine 
 

Посевная машина 
 
 

(21) e 2017 0029 

(51) Int.Cl.: A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61K 9/10 (2006.01.01) 
           A61P 15/10 (2006.01.01) 

(96) 16380008.9, 2016.03.15 

(97) 3072515, 2017.05.03 

(31) 201500212 

(32) 2015.03.24 

(33) ES 

(71) Farmalider, S.A. (ES); Innovazone Labs LLC 
(US);  

(72) MARTINEZ Alzamora Fernando (ES); GOMEZ 
Calvo Antonia (ES); RIZO Martinez Miguel (ES); 
SANZ Menedez Nuria (ES);  

(54) Compoziție farmaceutică a citratului de 
sildenafil sub formă de suspensie pentru uz 
oral 
 
 
 
 
 

Pharmaceutical composition of sildenafil 
citrate in the form of a suspension for oral 
use 
 

Фармацевтическая композиция цитрата 
силденафила в форме суспензии для 
перорального применения 
 
 

(21) e 2017 0030 

(51) Int.Cl.: A61C 8/00 (2006.01.01) 

(96) 16020300.6, 2016.08.10 

(97) 3167840, 2017.05.17 

(31) 202015007713U 

(32) 2015.11.10 

(33) DE 

(71) IHDE Stefan Dr. (ME);  

(72) IHDE Stefan Dr. (ME);  

(54) Implant cu șurub cu fir de tăiere apical și 
suport coronal pentru comprimarea sau 
condensarea osului coronal 
 

Screw implant with an apical cutting thread 
and coronal prop for compression or con-
densing of the coronal bone 
 

Винтовой имплантат с апикальной 
режущей нитью и корональной опорой 
для сжатия или уплотнения корональной 
кости 

 
 
(21) e 2017 0031 

(51) Int.Cl.: G01N 33/68 (2006.01.01) 

(96) 15195662.0, 2015.11.20 

(97) 3171174, 2017.05.24 

(71) Geroa Diagnostics, S.L (ES);  

(72) CARRO Díaz Eva María (ES);  

(54) Lactoferină pentru utilizare în diagnosticul 
sau prognosticul bolii Alzheimer 
 

Lactoferrin for use in the diagnosis or prog-
nosis of Alzheimer's disease 
 

Лактоферрин для использования в 
диагностике или прогнозе болезни 
Альцгеймера 

 
 

(21) e 2017 0032 

(51) Int.Cl.: E02F 9/28 (2006.01.01) 

(96) 15197043.1, 2015.11.30 

(97) 3040485, 2017.05.24 

(31) BG20140061 

(32) 2014.12.30 

(33) IT 
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(71) Usco S.P.A. (IT);  

(72) CRISTOFORI Giulia (IT);  

(54) Ansamblu de uzură pentru mașina de săpat 
 

Wear assembly for earth moving machine 
 

Узел износа для землеройной машины 
 
 

(21) e 2017 0033 

(51) Int.Cl.: G06F 21/10 (2013.01.01) 
           G06F 21/60 (2013.01.01) 
           G06F 21/62 (2013.01.01) 
           B61L 1/00 (2006.01.01) 
           G01D 4/00 (2006.01.01) 
           G06F 11/00 (2006.01.01) 
           G06F 17/00 (2006.01.01) 
           G06Q 20/00 (2012.01.01) 
           G08B 13/00 (2006.01.01) 
           H04L 29/06 (2006.01.01) 
           H04M 3/00 (2006.01.01) 

(96) 16020085.3, 2016.03.16 

(97) 3070630, 2017.06.07 

(31) 201514659390 

(32) 2015.03.16 

(33) US 

(71) The MaidSafe Foundation (GB);  

(72) IRVINE David (GB);  

(54) Sistem de date și metodă 
 

Data system and method 
 

Система данных и метод  
 
 

(21) e 2017 0034 

(51) Int.Cl.: H04B 10/116 (2013.01.01) 

(96) 16202044.0, 2016.12.02 

(97) 3176963, 2017.06.07 

(31) 1561820 

(32) 2015.12.03 

(33) FR 

(71) Oledcomm (FR);  

(72) TOPSU Suat (FR); DOMINGUEZ-GONZALEZ 
Carlos (FR); PEREZ OLIVAS Huetzin (FR); 
GARCIA-MARQUEZ Jorge (FR);  

(54) Dispozitiv pentru transmiterea unui semnal 
luminos modulat, cum ar fi un semnal LI-FI 
 

Device for transmitting a modulated light 
signal such as a LI-FI signal 
 

Устройство для передачи 
модулированного светового сигнала, 
такого как сигнал LI-FI 

 
 
 
 
 
 

(21) e 2017 0035 

(51) Int.Cl.: E06B 3/67 (2006.01.01) 

(96) 16002659.7, 2016.12.15 

(97) 3181793, 2017.06.21 

(31) 2015014018U 

(32) 2015.12.17 

(33) GE 

(71) Chechelashvili, George (GE); Chkhaidze, Ivane 
(GE);  

(72) CHECHELASHVILI George (GE); CHKHAIDZE 
Ivane (GE);  

(54) Procedeu de tonare a termopanului 
 

Method for tinting of the double-glass pane 
 

Способ тонирования стеклопакета 

 
 
(21) e 2017 0037 

(51) Int.Cl.: F24C 7/08 (2006.01.01) 
           F24C 15/10 (2006.01.01) 
           H05B 6/12 (2006.01.01) 

(96) 16170574.4, 2016.05.20 

(97) 3096086, 2017.07.05 

(31) UB20150691 

(32) 2015.05.21 

(33) IT 

(71) Valvasori Marmi S.A.S. (IT);  

(72) VALVASORI Maurizio (IT);  

(54) Dispozitiv de gătit cu plită de inducție 
 

Cooking device with induction hob 
 

Кухонное устройство с индукционной 
плитой 

 
 
(21) e 2017 0038 

(51) Int.Cl.: C07J 73/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/58 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 16739424.6, 2016.06.28 

(87) WO 2017/001439, 2017.01.05 

(31) 15386022 

(32) 2015.06.29 

(33) EP 

(71) Galenica S.A. (GR); Energonbio Technologies 
S.A. (GR);  

(72) TRAFALIS Dimitrios (GR);  
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(54) Esteri ai lactamei steroidice și derivați ai 
acidului BIS(2-CLOROETIL)aminofenoxipro-
panoic 
 

Esters of steroidal lactam and BIS(2-
CHLOROETHYL) aminophenoxy propanoic 
acid derivatives 
 

Эфиры стероидного лактама и 
производные БИС(2-ХЛОРОЭТИЛ) 
аминофеноксипропановой кислоты 
 
 

(21) e 2017 0039 

(51) Int.Cl.: A61K 45/06 (2006.01.01) 
           A61K 31/704 (2006.01.01) 
           A61K 31/734 (2006.01.01) 
           A61K 36/185 (2006.01.01) 
           A61K 36/484 (2006.01.01) 
           A61P 1/04 (2006.01.01) 
           A61K 33/00 (2006.01.01) 
           A61K 33/10 (2006.01.01) 

(96) 16181422.3, 2016.07.27 

(97) 3124048, 2017.07.12 

(31) UB20152623 

(32) 2015.07.30 

(33) IT 

(71) Neilos S.r.l. (IT);  

(72) DI MAIO Umberto (IT);  

(54) Compoziție pentru administrare orală în 
tratamentul bolii sau discomfortului de re-
flux gastro-esofagian 
 

Composition for oral use in the treatment of 
gastro-oesophageal reflux disease or dis-
comfort 
 

Композиция для перорального 
применения при лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни или дискомфорта 

 
 

(21) e 2017 0040 

(51) Int.Cl.: F23J 3/02 (2006.01.01) 
           B08B 9/032 (2006.01.01) 
           B08B 9/043 (2006.01.01) 

(96) 16425026.8, 2016.04.01 

(97) 3144593, 2017.07.12 

(31) UB20159755 

(32) 2015.09.18 

(33) IT 

(71) PILIA Pier Davide (IT);  

(72) PILIA Pier Davide (IT);  

(54) Instrument pentru curățarea coșurilor de 
fum 
 

Tool for cleaning chimney-flues 
 

Инструмент для очистки дымоходов 
 
 

(21) e 2017 0042 

(51) Int.Cl.: E02F 3/96 (2006.01.01) 
           A01G 17/02 (2006.01.01) 
           E02F 9/08 (2006.01.01) 

(96) 16178649.6, 2016.07.08 

(97) 3118378, 2017.07.19 

(31) 1556800 

(32) 2015.07.17 

(33) FR 

(71) Sarl Maurice Vesselle (FR);  

(72) VESSELLE Thierry (FR); VESSELLE Didier 
(FR);  

(54) Mașină de lucru mobilă motorizată 
 

Motorised mobile working machine 
 

Моторизованная мобильная рабочая 
машина 

 
 
(21) e 2017 0043 

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

(96) 16728271.4, 2016.06.01 

(87) WO 2016/193285, 2016.12.08 

(31) 2015120667 

(32) 2015.06.01 

(33) RU 

(71) Nearmedic International Limited (CY);  

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

(54) Peptide derivate din ezrină și compoziții 
farmaceutice ale acestora 
 

Ezrin-derived peptides and pharmaceutical 
compositions thereof 
 

Эзрин-производные пептиды и их 
фармацевтические композиции 

 
 

(21) e 2017 0044 

(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 
           C07D 405/14 (2006.01.01) 
           C07D 413/14 (2006.01.01) 
           C07D 401/12 (2006.01.01) 
           C07D 409/14 (2006.01.01) 
           C07D 417/14 (2006.01.01) 
           C07D 471/04 (2006.01.01) 
           C07D 495/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/4709 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 16738976.6, 2016.06.30 

(87) WO 2017/007689, 2017.01.12 

(31) 201562189158P; 201562269060P 

(32) 2015.07.06; 2015.12.17 

(33) US; US 
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(71) GILEAD SCIENCES, INC. (US);  

(72) BACON Elizabeth M. (US); BALAN Gayatri 
(US); CHOU Chien-Hung (US); CLARK Chris-
topher T. (US); COTTELL Jeromy J. (US); KIM 
Musong (US); KIRSCHBERG Thorsten A. (US); 
LINK John O. (US); PHILLIPS Gary (US); 
SCHROEDER Scott D. (US); SQUIRES Neil H. 
(US); STEVENS Kirk L. (US); TAYLOR James 
G. (US); WATKINS William J. (US); WRIGHT 
Nathan E. (US); ZIPFEL Sheila M. (US);  

(54) Modulatori ai Cot (cancerului Osaka tiroidi-
an) și procedee de utilizare a acestora 
 

Cot modulators and methods of use thereof 
 

Модуляторы Cot (рака Осака щитовидной 
железы) и способы их использования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(21) e 2017 0045 

(51) Int.Cl.: G01C 22/00 (2006.01.01) 
           G01P 13/00 (2006.01.01) 

(96) 16821718.0, 2016.04.21 

(87) WO 2017/007368, 2017.01.12 

(31) 2015127430; 2015152019 

(32) 2015.07.08; 2015.12.04 

(33) RU; RU 

(71) MEDVEDEVA Marina Vladimirovna (RU); 
UTKIN Konstantin Borisovich (RU);  

(72) MEDVEDEVA Marina Vladimirovna (RU); 
UTKIN Konstantin Borisovich (RU);  

(54) Metodă de măsurare a deplasărilor obiec-
tului 
 

Method for measuring displacements of ob-
ject 
 

Метод измерения смещений объекта 
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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) 4496 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07H 19/23 (2006.01) 
A61K 31/706 (2006.01) 
A61P 31/16 (2006.01) 

(21) a 2014 0112 
(22) 2013.03.11 
(31) 61/610411 
(32) 2012.03.13 
(33) US 
(85) 2014.10.10 
(86) PCT/US2013/030196, 2013.03.11 
(87) WO 2013/138236 A1, 2013.09.19 
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72)  CLARKE Michael O`Neil Hanrahan, US 
(74) MARGINE Ion 
(54) Analogi carba-nucleozidici 2'-substituiţi 

pentru tratament antiviral 
(57) Invenţia se referă la compuşi cu Formula I: 

O

N

N

N

N

R4

R5

O

R1

R2 R3

R6

R7

,  
precum şi la compoziţii farmaceutice care 
conţin compuşi cu Formula I şi metode 
pentru tratarea infecţiilor cu viruşi Orthomyx-

oviridae prin administrarea acestor compuşi. 
Compuşii, compoziţiile şi metodele propuse 
sunt utile în particular pentru tratamentul in-
fecţiilor cu virusul gripal uman. 

 
  Revendicări: 64 

* 
*     * 

(54) 2'-Substituted carba-nucleoside analogs 

for antiviral treatment 
(57) The invention relates to compounds of For-

mula I: 

O

N

N

N

N

R4

R5

O

R1

R2 R3

R6

R7

, 
as well as pharmaceutical compositions con-
taining compounds of Formula I and methods 
for treating Orthomyxoviridae virus infections 
by administering these compounds. 

The compounds, compositions and methods 
provided are particularly useful for the treat-
ment of Human Influenza virus infections. 

 
  Claims: 64 

* 
*     * 

(54) Аналоги 2'-замещенных карба-нуклео-

зидов для противовирусного лечения 
(57) Настоящее изобретение относится к 

соединениям формулы I:  

O

N

N

N

N

R4

R5

O

R1

R2 R3

R6

R7

, 
а также к фармацевтическим компози-
циям, содержащим соединения формулы I 
и к способам лечения инфекций с виру-
сами Orthomyxoviridae путем приема этих 
соединений. 
Предложенные соединения, композиции и 
способы являются полезными в частности 
для лечения вирусных инфекций челове-
ческого гриппа. 

 
 П. формулы: 64 
 

 
(11) 4497 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C09K 3/18 (2006.01) 
(21) a 2013 0101 
(22) 2012.06.05 
(31) 11169044.2; 61/494,554; 11188479.7 
(32) 2011.06.08; 2011.06.08; 2011.11.09 
(33) EP; US; EP 
(85) 2013.12.30 
(86) PCT/EP2012/060542, 2012.06.05 
(87) WO 2012/168205 A1, 2012.12.13 
(71)(73) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNA-

TIONAL B. V., NL 
(72)  DEMMER René Lodewijk Maria, NL; 

MASLOW Wasil, NL; DE JONG Edwin 
Ronald, NL 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Compoziţie de dejivrare 
(57) Invenţia se referă la o compoziţie de dejivra-

re care conţine (i) un agent de dejivrare se-
lectat din grupa constând din clorură de so-
diu, acetat de calciu-magneziu, clorură de 
calciu, clorură de magneziu, clorură de pota-
siu, acetat de potasiu, acetat de sodiu, 
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formiat de sodiu şi formiat de potasiu, (ii) o 
proteină nativă şi (iii) un agent de îngroşare. 
Totodată, invenţia se referă la un procedeu 
de preparare a compoziţiei propuse, la un 
procedeu de dejivrare a unei suprafeţe cu 
utilizarea compoziţiei de dejivrare menţionate 
şi la un set de componente pentru realizarea 
acestuia. 

 
  Revendicări: 20 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Deicing composition 
(57) The invention relates to a deicing composi-

tion comprising (i) a deicing agent selected 
from the group consisting of sodium chloride, 
calcium-magnesium acetate, calcium chlo-
ride, magnesium chloride, potassium chlo-
ride, potassium acetate, sodium acetate, so-
dium formate, potassium formate, (ii) a native 
protein, and (iii) a thickener. The invention 
furthermore relates to a process for prepa-
ring said deicing composition, to a process 
for deicing a surface using said deicing com-
position and to a kit of parts for its realization. 

 
  Claims: 20 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Противогололедная композиция 
(57) Изобретение относится к противогололед-

ной композиции, включающей (i) противо-
гололедный агент, выбранный из группы, 
состоящей из хлорида натрия, кальциево-
магниевого ацетата, хлорида кальция, 
хлорида магния, хлорида калия, ацетата 
калия, ацетата натрия, формиата натрия 
и формиата калия, (ii) нативный белок, и 
(iii) загуститель. Изобретение также отно-
сится к способу получения предложенной 
композиции, к способу размораживания 
поверхности с использованием указанной 
противогололедной композиции и к набо-
ру компонентов для его осуществления. 

 
 П. формулы: 20 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 4498 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12N 11/02 (2006.01) 
C12R 1/465 (2006.01) 

(21) a 2016 0083 
(22) 2016.07.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI  

BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE  
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  BURŢEVA Svetlana, MD; CHISELIŢA Oleg, 
MD; BÎRSA Maxim, MD; VASILICIUC  
Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD 

(54) Mediu de protecţie pentru conservarea 

tulpinii Streptomyces massasporeus 

CNMN-Ac-06 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la un mediu de protecţie pentru conservarea 
tulpinii de actinomicete Streptomyces mas-

sasporeus CNMN-Ac-06. 
Mediul, conform invenţiei, conţine 2,5% 
gelatină, 7,5% glucoză, 0,5…2,0% vol. ex-
tract de aminoacizi şi oligopeptide cu o con-
centraţie de 5 mg/ml, obţinut din biomasa 
tulpinii de cianobacterie Spirulina platensis 
CNMN-CB-02 şi apă distilată restul. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Protective medium for the preservation of 

Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-

06 strain 

(57) The invention relates to biotechnology, 
namely to a protective medium for the 
preservation of Streptomyces massasporeus 
CNMN-Ac-06 actinomycete strain. 
The medium, according to the invention, 
comprises 2.5% of gelatin, 7.5% of glucose, 
0.5…2.0% vol. of extract of amino acids and 
oligopeptides with a concentration of 5 
mg/ml, obtained from Spirulina platensis 
CNMN-CB-02 cyanobacterium strain bio-
mass and distilled water the rest. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MD - BOPI 7/2017   INVENTIONS 

 

34

(54) Защитная среда для консервации 

штамма Streptomyces massasporeus 

CNMN-Ac-06 
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 

а именно к защитной среде для консер-
вации штамма актиномицета Streptomyces 

massasporeus CNMN-Ac-06. 
Среда, согласно изобретению, содержит 
2,5% желатина, 7,5% глюкозы, 0,5…2,0% 
об. экстракта аминокислот и олигопеп-
тидов с концентрацией 5 мг/мл, полу-
ченного из биомассы штамма циано-
бактерии Spirulina platensis CNMN-CB-02 и 
дистиллированную воду  остальное. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4499 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12N 11/02 (2006.01) 
C12R 1/465 (2006.01) 

(21) a 2016 0084 
(22) 2016.07.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI  

BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE  
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  CHISELIŢA Oleg, MD; BÎRSA Maxim, MD; 
BURŢEVA Svetlana, MD; VASILICIUC  
Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIM-
AGA Valentina, MD 

(54) Mediu de protecţie pentru conservarea 

tulpinii Streptomyces massasporeus 

CNMN-Ac-06 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la un mediu de protecţie pentru conservarea 
tulpinii de actinomicete Streptomyces mas-

sasporeus CNMN-Ac-06. 
Mediul, conform invenţiei, conţine 7,5% glu-
coză, 2,5% gelatină, 10…50% vol. extract de 
polizaharide sulfatate cu o concentraţie de 
10 mg/ml, obţinut din biomasa tulpinii de cia-
nobacterie Spirulina platensis CNMN-CB-02 
şi apă distilată restul. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Protective medium for the preservation of 

Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-

06 strain 

(57) The invention relates to biotechnology, 
namely to a protective medium for the 
preservation of Streptomyces massasporeus 
CNMN-Ac-06 actinomycete strain. 

The medium, according to the invention, 
comprises 7.5% of glucose, 2.5% of gelatin, 
10…50% vol. of extract of sulfated polysac-
charides with a concentration of 10 mg/ml, 
obtained from Spirulina platensis CNMN-CB-
02 cyanobacterium strain biomass and dis-
tilled water the rest. 
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
(54) Защитная среда для консервации 

штамма Streptomyces massasporeus 

CNMN-Ac-06 
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 

а именно к защитной среде для 
консервации штамма актиномицета Strep-

tomyces massasporeus CNMN-Ac-06. 
Среда, согласно изобретению, содержит 
7,5% глюкозы, 2,5% желатина, 10…50 % 
об. экстракта сульфатированных полиса-
харидов с концентрацией 10 мг/мл, полу-
ченного из биомассы штамма циано-
бактерии Spirulina platensis CNMN-CB-02 и 
дистиллированную воду остальное. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4500 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C30B 25/00 (2006.01) 
C30B 25/02 (2006.01) 
C30B 25/10 (2006.01) 
C30B 25/20 (2006.01) 
C30B 29/16 (2006.01) 
H01L 21/36 (2006.01) 

(21) a 2015 0067 
(22) 2015.07.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COLIBABA Gleb, MD; INCULEŢ Ion, MD; 

GONCEARENCO Evghenii, MD 
(54) Procedeu de obţinere a monocristalelor 

de ZnO din faza gazoasă 
(57) Invenţia se referă la tehnica semiconductoa-

re, şi anume la un procedeu de obţinere a 
materialelor semiconductoare, în particular la 
creşterea monocristalelor de ZnO din faza 
gazoasă cu germene într-un volum închis.  
Procedeul, conform invenţiei, constă în creş-
terea monocristalului de ZnO din faza 
gazoasă într-un volum închis al unei camere 
de creștere, în care se încarcă un germene 
de ZnO cu orientarea cristalografică 
[0001]Zn și un material de creştere de ZnO, 
cu utilizarea vaporilor de HCl cu o presiune 
iniţială la temperatura de creștere de 1...5 
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atm şi H2 menţinut la o presiune constantă 
egală cu 50…200% din presiunea iniţială a 
HCl. Creșterea monocristalului se efectuează 
la o temperatură de 980…1100°C cu o dife-
renţă de temperatură dintre materialul de 
creştere și germene de 20…60°C și un gra-
dient de temperatură în regiunea de cristali-
zare de până la 10°C/cm. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for gaseous-phase production of 

ZnO single crystals  
(57) The invention relates to semiconductor engi-

neering, namely to a process for producing 
semiconductor materials, in particular to 
gaseous-phase seeded growth of ZnO single 
crystals in a closed volume. 
The process, according to the invention, 
consists in gaseous-phase growth of a ZnO 
single crystal in a closed volume of a growth 
chamber, into which a ZnO seed with the 
crystallographic direction [0001]Zn and a 
growth material of ZnO is charged, using HCl 
vapors with an initial pressure at the growth 
temperature of 1…5 atm and H2, maintained 
at a constant pressure equal to 50…200% of 
the initial HCl pressure. The single crystal 
growth is carried out at a temperature of 
980…1100°C with a temperature difference 
between the growth material and the seed of 
20…60°C and a temperature gradient in the 
crystallization region of up to 10°C/cm.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ получения монокристаллов 

ZnO из паровой фазы 
(57) Изобретение относится к полупроводни-

ковой технике, a именно к способу полу-
чения полупроводниковых материалов, в 
частности к выращиванию монокристал-
лов ZnO из паровой фазы с затравкой в 
замкнутом объеме. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
выращивании монокристалла ZnO из па-
ровой фазы в замкнутом объеме камеры 
роста, в которую загружают затравку ZnO 
с кристаллографическим направлением 
[0001]Zn и материал роста ZnO, с исполь-
зованием паров HCl с начальным давле-
нием при температуре роста равном 1...5 
атм и H2, поддерживаемого при постоян-
ном давлении равном 50…200% от 
начального давления HCl. Выращивание 
монокристалла осуществляют при темпе-
ратуре 980…1100°C с разницей темпера-
тур между материалом роста и затравкой 
равной 20…60°C и градиентом темпера-
тур в области кристаллизации до 10°C/cm. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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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) 1160 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 9/14 (2006.01) 
A01G 9/24 (2006.01) 

(21) s 2017 0025 
(22) 2017.02.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  TELEUŢĂ Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; 

COLŢUN Maricica, MD; BERZAN Vladimir, 
MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU  
Vitalie, MD 

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

construcţii agricole de cultivare a plantelor 
înalte din seminţe sau răsaduri, în particular 
la o seră. 
Sera constă dintr-o carcasă formată din 
grinzi verticale instalate pe blocuri de funda-
ţie (2), un acoperiş (20) şi pereţi laterali (21). 
Grinzile sunt formate din părţi inferioare (15) 
şi superioare (14), amplasate pe lagăre axia-
le (3). Pe părţile inferioare (15) ale grinzilor 
sunt amplasaţi câte un angrenaj conic (4) 
unit cu un motor electric (6) şi câte doi rul-
menţi radiali (7) uniţi cu rafturile unor stelaje 
(10). Pe rafturile de jos ale stelajelor (10) 
sunt amplasate recipiente din plastic (9), iar 
pe rafturile de sus − cutii cu sol (11). Pe păr-
ţile superioare (14) ale grinzilor sunt executa-
te porţiuni filetate, pe care este amplasată 
câte o piuliţă de sprijin (18) cu cel puţin un fi-
xator (19) pentru fixarea acoperişului (20). 
Pe părţile laterale interioare ale serei sunt 
amplasate radiatoare, deasupra cărora sunt 
amplasate ţevi formate din două părţi com-
ponente, în partea de jos a cărora sunt am-
plasate ventilatoare, iar partea de sus este 
lărgită conic şi este fixată de acoperiş (20). 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Greenhouse 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to agricultural structures for growing tall 
plants from seeds or seedlings, in particular 
to a greenhouse. 
The greenhouse consists of a body, formed 
of vertical beams, installed on foundation 
blocks (2), a roof (20) and side walls (21). 
The beams consist of lower (15) and upper 
(14) parts, located on thrust bearings (3). On 
the lower parts (15) of the beams are placed  
 
 

a bevel drive (4), connected to an electric 
motor (6), and two bearings (7), connected to 
the shelves of the racks (10). On the lower 
shelves of the racks (10) are placed plastic 
capacities (9), and on the upper shelves – 
boxes with soil (11). On the upper parts (14) 
of the beams are made threaded portions, on 
which is placed one support nut (18) with at 
least one retainer (19) for securing the roof 
(20). From the inside, on the sides of the 
greenhouse are placed radiators, above 
which are placed pipes, formed of two com-
ponent parts, in the lower part of which are 
placed fans, and the upper part is conically 
expanded and attached to the roof (20). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Теплица 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к сельскохозяйствен-
ным сооружениям для выращивания вы-
сокорослых растений из семян или расса-
ды, в частности к теплице. 
Теплица состоит из корпуса, образованно-
го из вертикальных балок, установленных 
на фундаментных блоках (2), крыши (20) и 
боковых стенок (21). Балки состоят из 
нижних (15) и верхних (14) частей, разме-
щенных на упорных подшипниках (3). На 
нижних частях (15) балок размещены по 
одной конической передаче (4), соединен-
ной с электрическим двигателем (6), и по 
два подшипника (7), соединенные с пол-
ками стеллажей (10). На нижних полках 
стеллажей (10) размещены пластиковые 
емкости (9), а на верхних полках − ящики с 
грунтом (11). На верхних частях (14) балок 
выполнены резьбовые участки, на кото-
рых расположены по одной опорной гайке 
(18) с по меньшей мере одним фиксато-
ром (19) для крепления крыши (20). Из-
нутри по боковым сторонам теплицы рас-
положены радиаторы, над которыми раз-
мещены трубы, образованные из двух со-
ставляющих частей, в нижней части кото-
рых размещены вентиляторы, а верхняя 
часть конически расширена и прикрепле-
на к крыше (20). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(11) 1161 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01H 1/04 (2006.01) 
(21) s 2016 0142 
(22) 2016.12.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, 
MD 

(54) Metodă de selectare a formelor materne 

de grâu pentru hibrizi cu masa boabelor 

în spic mare 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
o metodă de selectare a formelor materne de 
grâu pentru hibrizi cu masa boabelor în spic 
mare. 
Metoda, conform invenţiei, include stabilirea 
numărului de boabe în spic la formele mater-
ne, standardizarea datelor, analiza regresio-
nală multiplă cu stabilirea coeficientului de 
regresie β pentru numărul de boabe în spic 
la formele materne şi selectarea formelor cu 
valori ale coeficientului de regresie β de 
0,656…0,712. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for selecting maternal wheat 

forms for hybrids with the high weight of 

grains in the ear 
(57) The invention relates to agriculture, in partic-

ular to a method for selecting maternal wheat 
forms for hybrids with the high weight of 
grains in the ear. 
The method, according to the invention, 
comprises determination of the number of 
grains in the ear in maternal forms, standar-

dization of data, multiple regression analysis 
with determination of the regression coeffi-
cient β for the number of grains in the ear in 
maternal forms, and selection of forms with 
regression coefficient β values of 
0.656…0.712. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод селекции материнских форм 

пшеницы для гибридов с высокой 

массой зерна в колосе 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к методу селекции ма-
теринских форм пшеницы для гибридов с 
высокой массой зерна в колосе. 
Метод, согласно изобретению, включает 
определение числа зерен в колосе у ма-
теринских форм, стандартизацию данных, 
множественный регрессионный анализ с 
определением коэффициента регрессии β 

для числа зерен в колосе у материнских 
форм и селекцию форм со значениями 
коэффициента регрессии β 0,656…0,712. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1162 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01K 67/00 (2008.01) 
(21) s 2017 0009 
(22) 2017.02.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  CHICU Boris, MD; GORBAN Victor, MD; 
VOINEAC Vasile, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD 

(54) Capsulă pentru reproducerea şi răspândi-

rea entomofagului Trichogramma spp. 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

capsule pentru reproducerea şi răspândirea 
entomofagului Trichogramma spp., utilizate 
pentru protecţia biologică a plantelor de 
dăunători. 
Capsula, conform invenţiei, constă din două 
părţi (1, 2) în formă de calotă. Partea inferio-
ară (2) este executată cu un canal, iar partea 
superioară (2) − cu un guler de centrare, cu 
posibilitatea cuplării între ele şi rotirii uneia 
faţă de alta.  În locul cuplării (3) părţilor (1, 2) 
sunt executate uniform găuri (4) străpunse 
identice. Capsula cuprinde compartimentele 
principal (5) şi suplimentar (6), separate 
printr-un perete despărţitor (7) din hârtie de 
filtru, în care sunt executate orificii (8) 
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străpunse cu diametrul de 1 mm. În partea 
inferioară (2) sunt executate celule (10) 
cilindrice, amplasate radial sub un unghi de 
45° una faţă de alta şi închise cu un perete 
inelar (11) din hârtie de filtru subţire. În inte-
riorul compartimentului principal (5) este am-
plasat un tampon (12) pentru îmbibare cu 
mediu nutritiv. Capsula este executată dintr-
un material poros, netransparent şi hidrofob. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Capsule for propagation and dispersal of 

Trichogramma spp. entomophage 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
to capsules for propagation and dispersal of 
Trichogramma spp. entomophage, used for 
biological protection of plants against pests. 
The capsule, according to the invention, con-
sists of two parts (1, 2) in the form of a ca-
lotte. The lower part (2) is made with a notch 
and the upper part (1) – with a centering col-
lar with the possibility of joining between 
them and rotating relative to each other. At 
the junction (3) of the parts (1, 2) are uni-
formly made identical through holes (4). The 
capsule includes a main (5) and an additional 
(6) compartments, separated by a partition 
(7) of filter paper, in which are made through 
holes (8) with a diameter of 1 mm. In the 
lower part (2) are made cylindrical cells (10), 
radially disposed at an angle of 45° with re-
spect to each other and closed by an annular 
partition (11) of fine filter paper. Inside the 
main compartment (5) is placed a tampon 
(12) for impregnation with nutrient medium. 
The capsule is made of a porous, opaque 
and water-repellent material. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Капсула для размножения и 

расселения энтомофага Trichogramma 

spp. 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, и именно к капсулам для размно-
жения и расселения энтомофага 
Trichogramma spp., используемых для 
биологической защиты растений от вре-
дителей. 

 
 

Капсула, согласно изобретению, состоит 
из двух частей (1, 2) в виде калотты. Ниж-
няя часть (2) выполнена с вырезом, а 
верхняя часть (1) − с центрирующим бур-
тиком с возможностью стыкования между 
ними и поворота относительно друг друга. 
В месте соединения (3) частей (1, 2) вы-
полнены равномерно идентичные сквоз-
ные отверстия (4). Капсула включает ос-
новной (5) и дополнительный (6) отсеки, 
разделенные перегородкой (7) из филь-
тровальной бумаги, в которой выполнены 
сквозные отверстия (8) с диаметром 1 мм. 
В нижней части (2) выполнены цилиндри-
ческие ячейки (10), радиально располо-
женые под углом 45° относительно друг 
друга и закрытые кольцевой перегородкой 
(11) из тонкой фильтровальной бумаги. 
Внутри основного отсека (5) расположен 
тампон (12) для пропитывания питатель-
ной средой. Капсула выполнена из пори-
стого, непрозрачного и водоотталкиваю-
щего материала. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(54) Dispozitiv pentru capturarea larvelor de 

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

pomicultură, în special la dispozitive pentru 
capturarea larvelor de viermele mărului. 
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine o 
bandă (1) din carton gofrat, pe care sunt 
fixaţi cu ajutorul unor elemente de fixare din 
sârmă subţire (3) nişte dispensatori (2) 
pentru feromoni de agregare, executaţi din 
material poros. Banda (1) este dotată cu o 
sfoară (5) pentru fixarea ei de pom. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Larval codling moth trapping device 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to horticulture, in particular to larval codling 
moth trapping devices. 
The device, according to the invention, com-
prises a band (1) of corrugated cardboard, 
on which are fixed with the help of fixing el-
ements of thin wire (3) dispensers (2) for ag-
gregation pheromones, made of porous ma-
terial. The band (1) is equipped with a twine 
(5) for its fixation to the tree. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для ловли гусениц 

яблонной плодожорки 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к плодоводству, в част-
ности к устройствам для ловли гусениц 
яблонной плодожорки. 
Устройство, согласно изобретению, со-
держит полосу (1) из гофрированного кар-
тона, на которой закреплены с помощью 
фиксирующих элементов из тонкой про-
волоки (3) диспенсеры (2) для агрегаци-
онных феромонов, выполненные из пори-
стого материала. Полоса (1) снабжена 
шпагатом (5) для ее крепления к дереву. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADE-
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(72)  TODERAŞ Ion, MD; RUSU Ştefan, MD;  

SAVIN Anatol, MD; ERHAN Dumitru, MD; 
ZAMORNEA Maria, MD; GROSU Gheorghe, 
MD; NISTEANU Victoria, MD; GHERASIM 
Elena, MD 

(54) Compoziţie şi procedeu de alimentare şi 

deparazitare a fazanilor 
(57) Invenţia se referă la protecţia faunei 

cinegetice, şi anume la o compoziţie şi un 
procedeu de alimentare şi deparazitare a 
fazanilor. 
Compoziţia, conform invenţiei, conţine, în %: 
porumb 10,0…50,0, floarea-soarelui 
10,0…50,0, ovăz 10,0…30,0, grâu 
10,0…30,0, făină de soia 3,5…7,7, clorură 
de natriu 0,25…0,45, preparat ce conţine 10 
mg/ml de ivermectină 0,18…0,42, premix ce 
conţine carbonat de calciu, fosfat monocal-
cic, metionină, lizină, oligoelemente, vita-
mine, coccidiostatic şi antioxidant 
0,15…0,42, dextrină 0,50…2,5. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede ad-
ministrarea la fazani a compoziţiei menţio-
nate, în doză de 200 g/fazan, câte o singură 
dată în perioada de iarnă şi primăvara în per-
ioada prereproductivă. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 



INVENŢII   MD - BOPI 7/2017  

 

 41

(54) Composition and process for feeding and 

deparasitizing pheasants 
(57) The invention relates to the protection of 

hunting fauna, namely to a composition and 
process for feeding and deparasitizing 
pheasants. 
The composition, according to the invention, 
comprises, in %: maize 10.0…50.0, sunflow-
er 10.0…50.0, oats 10.0…30.0, wheat 
10.0…30.0, soy flour 3.5…7.7, sodium chlo-
ride 0.25…0.45, preparation containing 10 
mg/ml of ivermectin 0.18…0.42, premix con-
taining calcium carbonate, monocalcium 
phosphate, methionine, lysine, oligoele-
ments, vitamins, coccidiostatic and antioxi-
dant 0.15…0.42, dextrin 0.50…2.5. 
The process, according to the invention, in-
volves the administration to pheasants of 
said composition, in a dose of 200 
g/pheasant, once during the winter and in 
spring during the pre-reproduction period. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Композиция и способ кормления и 

депаразитирования фазанов 
(57) Изобретение относится к защите охотни-

чьей фауны, а именно к композиции и 
способу кормления и депаразитирования 
фазанов. 
Композиция, согласно изобретению, со-
держит, %: кукурузу 10,0…50,0, подсол-
нечник 10,0…50,0, овес 10,0…30,0, пше-
ницу 10,0…30,0, соевую муку 3,5…7,7, 
хлорид натрия 0,25…0,45, препарат со-
держащий 10 мг/мл ивермектина 
0,18…0,42, премикс содержащий карбонат 
кальция, монокальцийфосфат, метионин, 
лизин, микроэлементы, витамины, кокци-
диостатик и антиоксидант 0,15…0,42, 
декстрин 0,50…2,5. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает введение фазанам указанной 
композиции, в дозе 200 г/фазан, по одно-
му разу в зимнее время и весной в прере-
продуктивный период. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 1165 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23L 3/36 (2006.01) 
B65D 85/52 (2006.01) 

(21) s 2017 0054 
(22) 2017.04.26 
(71)(72)(73) TURUTA Andrei, MD 
(54) Procedeu de ambalare şi păstrare a pro-

duselor alimentare de origine vegetală 

proaspăt tăiate 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi 

poate fi utilizată pentru ambalarea şi păstra-
rea produselor alimentare de origine vegeta-
lă, în particular pentru masa vegetală verde 
proaspăt tăiată. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că produse-
le alimentare de origine vegetală verzi, 
proaspăt tăiate, se plasează într-o capacita-
te, corpul căreia este executat rigid, iar prin-
tre masa vegetală, aranjată în straturi, se 
amplasează capacităţi de răcire, totodată 
păstrarea se efectuează la întuneric şi la 
temperaturi de -2...+2°C, timp de 15...20 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for packaging and storing freshly 

cut food products of vegetable origin 
(57) The invention relates to the food industry and 

can be used for packaging and storing food 
products of vegetable origin, in particular for 
the freshly cut green mass. 
Summary of the invention consists in that the 
freshly cut green food products of vegetable 
origin are placed in a container, the body of 
which is made of rigid material, then between 
the layer-by-layer arranged freshly cut vege-
table mass are placed cooling containers, at 
the same time the storage is carried out in 
the dark and at temperatures of -2…+2°C, 
for 15…20 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ упаковки и хранения 

свежесрезанных пищевых продуктов 

растительного происхождения 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности и может быть использовано 
для упаковки и хранения пищевых 
продуктов растительного происхождения, 
в частности для свежесрезанной зеленой 
массы. 
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Сущность изобретения состоит в том, что 
свежесрезанные зеленые пищевые про-
дукты растительного происхождения 
помещают в емкость, корпус которой 
изготовлен из жесткого материала, затем 
между послойно уложенной свежесре-
занной растительной массы помещают 
охлаждающие емкости, при этом хране-
ние вегетативной массы осуществляют в 
темноте и при температуре -2...+2°C, в 
течение 15...20 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1166 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 5/00 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) s 2017 0004 
(22) 2017.01.19 
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  SPÂNU Constantin, MD; SAJEN Octavian, 
MD; PÎNZARU Iurie, MD; CEBOTARI  
Svetlana, MD; SPÂNU Igor, MD; JOSANU 
Cristina, MD; PÂNTEA Victor, MD; SUVEICA 
Luminiţa, MD 

(54) Metodă de testare a sângelui donatorului 
la markerii hepatitei virale B  

(57) Invenţia se referă la medicină şi poate fi utili-
zată pentru testarea sângelui donatorului la 
markerii hepatitei virale B cu scop de preve-
nire a infectării în cazul transfuziei de sânge. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în sânge 
se determină  succesiv prezenţa antigenului 
AgHBs, anticorpilor antiHBcor sumar, 
antiHBcor IgM şi antiHBs, iar pentru sângele 
cu titrul la antiHBs mai mare de 100 mUI/ml, 
suplimentar se efectuează testul la ADN al 
virusului hepatitei B şi în cazul în care testul 
este pozitiv, se stabileşte prezenţa markerilor 
hepatitei virale B în sângele donatorului.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for testing donor blood for viral 

hepatitis B markers  
(57) The invention relates to medicine and can be 

used for testing donor blood for viral hepatitis 
B markers in order to prevent infection in the 
case of blood transfusion. 
Summary of the invention consists in that the 
presence of HBsAg antigen, total anti-HBcor, 
anti-HBcor IgM and anti-HBs antibodies is 

sequentially determined in the blood, and for 
the blood with an anti-HBs titer greater than 
100 mIU/ml, a hepatitis B virus DNA test is 
additionally performed and in the case of a 
positive test, the presence of viral hepatitis B 
markers in the donor blood is determined. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метод тестирования донорской крови 

на маркёры вирусного гепатита B  

(57) Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для тестирования 
донорской крови на маркёры вирусного 
гепатита B с целью профилактики инфек-
ции при переливании крови. 
Сущность изобретения заключается в 
том, что в крови последовательно опре-
деляют наличие антигена HBsAg, антител 
суммарный анти-HBcor, анти-HBcor IgM и 
анти-HBs, а для крови с титром анти-HBs 
больше чем 100 мМЕ/мл, дополнительно 
выполняют тест на ДНК вируса гепатита В 
и в случае положительного теста, опреде-
ляют наличие маркеров вирусного гепати-
та B в донорской крови. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 1167 (13) Y 
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MD; ROMAN Ion, MD 
(54) Sondă endodontică retentivă 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi tehnica stomatologică şi 
poate fi utilizată pentru reperarea orificiilor 
canalelor radiculare după înlăturarea pulpei 
dentare.  
Sonda endodontică retentivă include un 
mâner (1) cu lungimea de 70 mm, cu două 
capete lucrătoare executate în formă de tije 
compuse din două braţe fiecare (2, 4) şi (3, 
5), unite sub un unghi de 90°, totodată 
braţele (2, 3) ambelor capete unite cu mâne-
rul (1) sunt executate cu lungimea de 30 mm 
fiecare, braţul terminal (4) al unui capăt este 
executat ascuţit cu lungimea de 15 mm şi di-
ametrul de 0,15 mm, iar braţul terminal (5) al 
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capătului opus este executat cu lungimea de 
10 mm şi diametrul de 0,15 mm, la capătul liber 
al căruia este fixată o tijă (6) în formă de T cu 
lungimea de 2 mm şi diametrul de 0,15 mm. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Endodontic retention probe  
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to dentistry and dental technique, and can 
be used for marking root canal orifices after 
removal of the dental pulp. 
The endodontic retention probe comprises a 
handle (1) of a length of 70 mm, with two 
working ends made in the form of rods con-
sisting of two arms each (2, 4) and (3, 5), 
connected at an angle of 90°, at the same 
time the arms (2, 3) of both ends connected 
to the handle (1) are made of a length of 30 
mm each, the terminal arm (4) of one end is 
made pointed of a length of 15 mm and a di-
ameter of 0.15 mm, and the terminal arm (5) 
of the opposite end is made of a length of 10 
mm and a diameter of 0.15 mm, to the free 
end of which is fixed a T-shaped rod (6) of a 
length of 2 mm and a diameter of 0.15 mm. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Эндодонтический ретенционный зонд 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к стоматологии и стоматологи-
ческой технике и может быть использова-
но для нанесения меток для отверстий 
корневых каналов после удаления пульпы 
зуба. 
Эндодонтический ретенционный зонд 
включает ручку (1) длиной 70 мм, с двумя 
рабочими концами выполненными в виде 
стержней, состоящих из двух рычагов 
каждый (2, 4) и (3, 5), соединенных под уг-
лом 90°, при этом рычаги (2, 3) обоих кон-
цов соединенные с ручкой (1) выполнены 
длиной 30 мм каждый, конечный рычаг (4) 
одного конца выполнен заостренным дли-
ной 15 мм и диаметром 0,15 мм, а конеч-
ный рычаг (5) противоположного конца 
выполнен длиной 10 мм и диаметром 0,15 
мм, к свободному концу которого закреп-
лен в виде Т стержень (6) длиной 2 мм и 
диаметром 0,15 мм. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 1168 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61C 5/40 (2017.01) 
A61C 5/50 (2017.01) 

(21) s 2017 0007 
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DANICI Alexandr, MD; CHETRUŞ Viorica, 
MD; GOREA Valeria, RO 

(54) Dispozitiv pentru aplicarea mineralului pe 

ţesutul pulpar denudat 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi poate fi utilizată pentru apli-
carea mineralului pe ţesutul pulpar denudat. 
Dispozitivul pentru aplicarea mineralului pe 
ţesutul pulpar denudat include un cilindru (1) 
executat din masă plastică cu lungimea de 8 
mm şi diametrul de 1,25 mm, la un capăt al 
căruia este executată o decupare semiovală 
(2), totodată de capătul menţionat este fixat 
un suport din inox, format din două bare (3, 
4) unite în formă de T. Totodată pe o margi-
ne a barei verticale (3) sunt executate grada-
ţii (5), unde prima gradaţie este executată la 
distanţa de 1 mm de la baza barei orizontale 
(4), iar următoarele peste fiecare 0,25 mm, 
capătul opus gradaţiilor (5) al barei orizontale 
(4) este executat cu un capăt de fixare (6) 
paralel barei verticale (3), iar marginea opu-
să gradaţiilor (5) a barei verticale (3) şi mar-
ginea interioară al capătului de fixare (6) sunt 
executate cu zimţi (7) pentru fixarea etanşă 
cu cilindrul (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for applying the mineral on the 

denuded pulpal tissue  
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to dentistry, and can be used for applying 
the mineral on the denuded pulpal tissue. 
The device for applying the mineral on the 
denuded pulpal tissue comprises a cylinder 
(1), made of plastic of a length of 8 mm and 
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a diameter of 1.25 mm, at one end of which 
is made a semi-oval incision (2), at the same 
time to the said end is fixed a support of 
stainless steel, consisting of two arms (3, 4) 
connected in the shape of T. At the same 
time, on one face of the vertical arm (3) are 
made gradations (5), where the first grada-
tion is made at a distance of 1 mm from the 
base of the horizontal arm (4), and the fol-
lowing every 0.25 mm, the end opposite to 
gradations (5) of the horizontal arm (4) is 
made with a fixing end (6) parallel to the ver-
tical arm (3), and the face opposite to grada-
tions (5) of the vertical arm (3) and the inner 
face of the fixing end (6) are made with rif-
fling (7) for tight fixation to the cylinder (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для нанесения минерала на 

денудированную пульпитную ткань 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к стоматологии и может быть 
использовано для нанесения минерала на 
денудированную пульпитную ткань. 
Устройство для нанесения минерала на 
денудированную пульпитную ткань вклю-
чает цилиндр (1), выполненный из пласт-
массы длиной 8 мм и диаметром 1,25 мм, 
на одном конце которого выполнен полу-
овальный разрез (2), при этом к упомяну-
тому концу закреплена опора из нержаве-
ющей стали, состоящая из двух рычагов 
(3, 4) соединенные в виде Т. При этом на 
одной грани вертикального рычага (3) вы-
полнены градации (5), где первая града-
ция выполнена на расстоянии 1 мм от ос-
нования горизонтального рычага (4), а 
следующие через каждые 0,25 мм, проти-
воположный конец градациям (5) горизон-
тального рычага (4) выполнен с крепеж-
ным концом (6) параллельно вертикаль-
ному рычагу (3), а противоположная грань 
градациям (5) вертикального рычага (3) и 
внутренняя грань крепежного конца (6) 
выполнены с рифлением (7) для герме-
тичного крепления к цилиндру (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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Mariana, MD; COŞCIUG Stanislav, MD;  
PALADI Constantin, MD; MACAGONOVA 
Olga, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de obţinere a spongiei de colagen  
(57) Invenţia se referă la medicina regenerativă şi 

ingineria tisulară şi poate fi utilizată pentru 
obţinerea spongiei de colagen prin liofilizare.   
Esenţa metodei constă în aceea că se toarnă 
soluţie de colagen într-un cilindru închis 
etanş la un capăt cu un capac acoperit din 
interior cu o folie de staniol, după care 
cilindrul cu soluţia de colagen se amplasează 
în camera vidată a unui liofilizator şi se con-
gelează la temperatura de -60°C, timp de 
30…40 min, apoi se extrage din  liofilizator 
pentru 20…40 s, se întoarce cilindrul cu co-
lagenul în sus, se scoate capacul şi se 
înlătură folia de staniol, după care cilindrul se 
amplasează repetat în camera vidată a liofili-
zatorului pentru 24…30 ore. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Process for producing collagen sponge 
(57) The invention relates to regenerative medi-

cine and tissue engineering and can be used 
for producing collagen sponge by lyophiliza-
tion. 
Summary of the process consists in that col-
lagen solution is poured into a cylinder, her-
metically sealed at one end with a lid cov-
ered with tin foil from inside, after which the 
cylinder with the collagen solution is placed 
in the vacuum chamber of a lyophilizer and is 
frozen at a temperature of -60°C, for 30…40 
min, then is extracted from the lyophilizer for 
20…40 s, is turned the cylinder with the col-
lagen upwards, is removed the lid and is 
withdrawn the tin foil, after which the cylinder 
is re-placed in the vacuum chamber of the 
lyophilizer for 24…30 hours. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения  коллагеновой губки  
(57) Изобретение относится к регенеративной 

медицине и тканевой инженерии и может 
быть использовано для получения кол-
лагеновой губки лиофилизированием. 
Сущность способа состоит в том, что 
заливают раствор коллагена в цилиндр, 
герметично закрытый на одном конце 
крышкой, покрытой изнутри оловянной 
фольгой, после чего цилиндр с раствором 
коллагена размещают в вакуумную каме-
ру лиофилизатора и замораживают при 
температуре - 60°C, в течение 30...40 мин, 
затем извлекают из лиофилизатора на 
20...40 сек, переворачивают цилиндр кол-
лагеном вверх, удаляют крышку и извле-
кают оловянную фольгу, после чего 
цилиндр повторно размещают в вакуум-
ную камеру лиофилизатора на 24...30 
часов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 1170 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 1/022 (2006.01) 
C12G 1/026 (2006.01) 
C12G 1/032 (2006.01) 

(21) s 2017 0002 
(22) 2017.01.19 
(71)(72)(73) PRIDA Ivan, MD 

(54) Procedeu de fabricare a vinului roşu sec 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în 

special la un procedeu de fabricare a vinului 
roşu sec. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede re-
cepţionarea  strugurilor de soiuri roşii, zdrobi-
rea şi desciorchinarea acestora cu obţinerea 
partidelor de mustuială proaspătă, fermen-
tarea partidelor de mustuială cu căciulă pluti-
toare în vase de macerare-fermentare în 
decurs de 2…4 zile cu formarea şi dis-
trugerea căciulii de 3…6 ori prin recirculaţia 
periodică a mustului în fermentare şi sepa-
rarea din fluxul de must recirculant a 
30…60% din seminţele fiecărei partide de 
mustuială, transvazarea mustuielii în fermen-
tare în vase de extracţie cu acumularea 
câtorva partide de mustuială şi scurgerea vi-
nului tânăr ravac, macerarea suplimentară a 
vinului tânăr pe boştina fermentată în decurs 
de 5…15 zile cu recirculaţia periodică a 
acestuia, separarea vinului tânăr extractiv de 
boştina extrasă şi dirijarea acestuia la post-
fermentare şi acumulare. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

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

namely to a process for producing dry red 
wine. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the reception of red grapes, crush-
ing and destemming thereof with the produc-
tion of batches of fresh pulp, fermentation of 
the batches of pulp with floating cap in mac-
eration-fermentation vessels during 2…4 
days with the formation and destruction of 
the cap 3…6 times by periodic recirculation 
of the fermenting must and separation from 
the recirculating must flux of 30…60% of the 
seeds of each batch of pulp, transfer of fer-
menting pulp into extraction vessels with the 
accumulation of several batches of pulp and 
flowing down of the free-run young wine, ad-
ditional maceration of the young wine on the 
fermented pulp during 5…15 days with its 
periodic recirculation, separation of the 
young extractive wine from the extracted 
pulp and its direction to after-fermentation 
and accumulation.  
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
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(54) Способ производства красного сухого 

вина 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к способу 
производства красного сухого вина. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает приемку винограда красных 
сортов, его дробление и гребнеотделение 
с получением партий свежей мезги, сбра-
живание партий мезги с плавающей шап-
кой в емкостях для настаивания-брожения 
в течение 2…4 дней с формированием и 
разрушением шапки 3…6 раз при перио-
дической рециркуляции бродящего сусла 
и отделении из рециркулирующего потока 
сусла 30…60-ти % семян от каждой пар-
тии мезги, перекачивание бродящей мезги 
в экстракционные емкости с накоплением 
нескольких партий мезги и стеком моло-
дого вина самотека, дополнительное 
настаивание молодого вина на стекшей 
сброженной мезге в течение 5…15 дней с 
его периодической рециркуляцией, отде-
ление молодого экстрактивного вина от 
проэкстрагированной стекшей мезги и его 
направление на дображивание и накопле-
ние. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 1171 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C12N 5/071 (2016.01) 
A61K 35/407 (2006.01) 

(21) s 2016 0156 
(22) 2016.12.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  JIAN Mariana, MD; NACU Viorel, MD; 
COBZAC Vitalie, MD; PALADI Constantin, 
MD; PANTEA Valeriana, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de prelucrare a matricei decelula-

rizate a ficatului pentru sporirea adeziunii 

celulare 
(57) Invenţia se referă la medicina regenerativă şi 

ingineria tisulară şi poate fi utilizată pentru 
prelucrarea matricei decelularizate a ficatului 
pentru sporirea adeziunii celulare. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se spală 
matricea decelularizată a ficatului prin injec-
tarea în vena portă a unui amestec de soluţie 
tampon fosfat salin, streptomicină 100 µg/ml, 
penicilină 100 U/ml şi amfotericină B 0,25 
µg/ml, în cantitate de 20 ml/10 g de ficat de-
celularizat, apoi se injectează soluţie de co-

lagen tip I, obţinut din tendonul Achile de bo-
vină în concentraţie de 0,01%, dizolvat în 
0,1M de acid acetic, în cantitate de 160...240 
ml/10 g de ficat decelularizat, după care ma-
tricea hepatică se perfuzează cu soluţie tam-
pon fosfat salin cu un pH 7,4 în cantitate de 
300 ml/10 g de ficat cu o viteză de 5 ml/min. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating the decellularized li-

ver matrix to enhance cell adhesion 
(57) The invention relates to regenerative medi-

cine and tissue engineering and can be used 
for treating the decellularized liver matrix to 
enhance cell adhesion. 
Summary of the invention consists in that is 
washed the decellularized liver matrix by in-
jecting into the portal vein a mixture of phos-
phate buffered saline, streptomycin 100 
μg/ml, penicillin, 100 U/ml and amphotericin 
B 0.25 μg/ml, in an amount of 20 ml/10 g of 
decellularized liver, then is injected a solution 
of type I collagen, obtained from bovine 
Achilles tendon in a concentration of 0.01%, 
dissolved in acetic acid 0.1 M, in an amount 
of 160…240 ml/10 g of decellularized liver, 
after which the hepatic matrix is perfused 
with phosphate buffered saline with a pH 7.4 
in an amount of 300 ml/10 g of liver at a rate 
of 5 ml/min. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод обработки внеклеточного матри-

кса печени для повышения клеточной 

адгезии  

(57) Изобретение относится к регенеративной 
медицине и тканевой инженерии и может 
быть использовано для обработки вне-
клеточного матрикса печени для повыше-
ния клеточной адгезии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
промывают внеклеточную матриксу пече-
ни путем инъекции в воротную вену 
смесь, состоящей из фосфатно-солевого 
буферного раствора, стрептомицина 100 
мкг/мл, пенициллина, 100 ед./мл и амфо-
терицина B 0,25 мкг/мл, в количестве 20 
мл/10 г внеклеточной печени, затем вво-
дят раствор коллагена 1-го типа, полу-
ченный из бычьей ахиллова сухожилия в 
концентрации 0,01%, растворенной в 0,1 
М уксусной кислоты, в количестве 
160…240 мл/10 г внеклеточной печени, 
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после чего печеночную матрицу перфу-
зируют фосфатно-солевым буферным 
раствором с рН 7,4 в количестве 300 
мл/10 г печени со скоростью 5 мл/мин. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1172 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C30B 33/00 (2006.01) 
C01G 29/00 (2006.01) 
C01G 30/00 (2006.01) 
G01N 27/00 (2006.01) 
G01N 27/02 (2006.01) 

(21) s 2016 0128 
(22) 2016.11.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, 
MD; KONOPKO Leonid, MD; PARA  
Gheorghe, MD 

(54) Procedeu de obţinere a semiconduc-

torului monocristalin de bismut-stibiu cu 

lăţimea benzii energetice interzise nulă 

(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 
semiconductorilor, în special la procedee de 
obţinere a semiconductorilor monocristalini 
cu lăţimea benzii energetice interzise nulă 
din semiconductori cu lăţimea benzii ener-
getice interzise îngustă. 
Procedeul de obţinere a semiconductorului 
monocristalin de bismut-stibiu cu lăţimea 
benzii energetice interzise nulă include întin-
derea elastică lină a unui fir monocristalin 
semiconductor de bismut-stibiu cu lăţimea 
benzii energetice interzise îngustă şi concen-
traţia stibiului de 5% at. cu ajutorul unui dis-
pozitiv de întindere, cu măsurarea concomi-
tentă a rezistenţei electrice a firului la tem-
peratura camerei până la atingerea întinderii 
plastice. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing a single-crystal 

bismuth-antimony semiconductor with 

zero forbidden energy band width  

(57) The invention relates to semiconductor pro-
duction technology, in particular to processes 
for producing single-crystal semiconductors 
with zero forbidden energy band width from 
semiconductors with narrow forbidden ener-
gy band width. 

The process for producing a single-crystal 
bismuth-antimony semiconductor with zero 
forbidden energy band width comprises 
smooth elastic extension of a single-crystal 
semiconductor wire of bismuth-antimony with 
narrow forbidden energy band width and an-
timony concentration of 5 at. % with a tensile 
device, while measuring the electrical re-
sistance of the wire at room temperature until 
plastic extension is achieved. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения монокристалличес-

кого полупроводника висмута-сурьмы 

с нулевой шириной запрещенной зоны 
(57) Изобретение относится к технологии 

получения полупроводников, в частности к 
способам получения монокристалличес-
ких полупроводников с нулевой шириной 
запрещенной энергетической зоны из 
полупроводников с узкой шириной запре-
щенной энергетической зоны. 
Способ получения монокристаллического 
полупроводника висмут-сурьма с нулевой 
шириной запрещенной зоны включает 
плавное упругое растяжение монокрис-
таллического полупроводникового прово-
да висмута-сурьмы с узкой шириной 
запрещенной энергетической зоны и 
концентрацией сурьмы 5 ат. % с помощью 
устройства растяжения, с одновременным 
измерением электрического сопротивле-
ния провода при комнатной температуре 
до достижения пластичного растяжения. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 1173 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C30B 33/00 (2006.01) 
C01G 29/00 (2006.01) 
C01G 30/00 (2006.01) 
G01N 27/00 (2006.01) 
G01N 27/02 (2006.01) 

(21) s 2016 0129 
(22) 2016.11.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; 
KONOPKO Leonid, MD; PARA Gheorghe, 
MD; GHERGHIŞAN Igor, MD 
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(54) Procedeu de obţinere a semiconduc-

torului monocristalin de bismut-stibiu cu 

lăţimea benzii energetice interzise nulă 

(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 
semiconductorilor, în special la procedee de 
obţinere a semiconductorilor monocristalini 
cu lăţimea benzii energetice interzise nulă 
din semimetale. 
Procedeul de obţinere a semiconductorului 
monocristalin de bismut-stibiu cu lăţimea 
benzii energetice interzise nulă include com-
primarea elastică lină a unui fir monocristalin 
semimetalic de bismut-stibiu, cu concentraţia 
stibiului de 3,5% at., cu ajutorul unui dis-
pozitiv de întindere, în care firul este fixat 
perpendicular vectorului forţei de întindere, 
cu măsurarea concomitentă a rezistenţei 
electrice a firului la temperatura camerei pâ-
nă la atingerea comprimării plastice. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing a single-crystal 

bismuth-antimony semiconductor with 

zero forbidden energy band width  
(57) The invention relates to semiconductor pro-

duction technology, in particular to processes 
for producing single-crystal semiconductors 
with zero forbidden energy band width from 
semimetals. 
The process for producing a single-crystal 
bismuth-antimony semiconductor with zero 
forbidden energy band width comprises 
smooth elastic compression of a single-
crystal semiconductor wire of bismuth-
antimony, with antimony concentration of 3.5 
at. %, with a tensile device, wherein the wire 
is fixed perpendicular to the tensile force vec-
tor, while measuring the electrical resistance 
of the wire at room temperature until plastic 
compression is achieved. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения монокристалличес-

кого полупроводника висмута-сурьмы 

с нулевой шириной запрещенной зоны 
(57) Изобретение относится к технологии 

получения полупроводников, в частности к 
способам получения монокристалличес-
ких полупроводников с нулевой шириной 
запрещенной энергетической зоны из 
полуметаллов. 

Способ получения монокристаллического 
полупроводника висмута-сурьма с нуле-
вой шириной запрещенной энергетичес-
кой зоны включает плавное упругое 
сжатие монокристаллического полуметал-
лического провода висмута-сурьмы, с 
концентрацией сурьмы 3,5 ат. %, с 
помощью устройства растяжения, в кото-
ром провод закреплен перпендикулярно 
вектору силы растяжения, с одновремен-
ным измерением электрического сопро-
тивления провода при комнатной темпе-
ратуре до достижения пластичного 
сжатия. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 1174 (13) Y 

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

(21) s 2016 0149 
(22) 2016.12.16 
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Procedeu de consolidare a elementelor 

constructive ale turnului/pilonului 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

procedee de consolidare a elementelor con-
structive ale turnurilor/pilonilor metalici, des-
tinate pentru amplasarea echipamentului 
tehnologic cu diversă destinaţie în perioada 
exploatării acestora. 
Procedeul de consolidare a elementelor con-
structive ale turnului/pilonului constă în ace-
ea că se efectuează montarea pe elementul 
care necesită a fi consolidat a unei frete, cu 
formarea unui volum/spaţiu ermetic între 
elementul care necesită a fi consolidat şi su-
prafaţa interioară a fretei, totodată freta este 
executată din două părţi de ţeavă tăiată de-a 
lungul pe diametru. Apoi se efectuează îmbi-
narea prin sudare a părţilor fretei, se uneşte 
racordul de admisiune al fretei cu o conductă 
a pompei de mortar/beton şi se pompează în 
volumul/spaţiul ermetic mortar/beton. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Process for reinforcing the structural ele-

ments of the tower/mast  
(57) The invention relates to construction, in par-

ticular to processes for reinforcing the struc-
tural elements of metal towers/masts, in-
tended for the disposition of manufacturing 
equipment for various purposes during their 
operation. 
The process for reinforcing the structural ele-
ments of the tower/mast consists in that is 
performed the mounting on the element that 
needs to be reinforced of a cage, with the 
formation of a hermetic volume/gap between 
the element that needs to be reinforced and 
the inner surface of the cage, at the same 
time the cage is made of two pipe parts lon-
gitudinally cut along the diameter. Then, it is 
performed the welded connection of the cage 
parts, it is connected the inlet pipe of the 
cage to a mortar/concrete pump conduit and 
is pumped into the hermetic volume/gap mor-
tar/concrete. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ усиления конструктивных 

элементов башни/мачты 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к способам усиления конструк-
тивных элементов металлических ба-
шен/мачт, предназначенных для разме-
щения технологического оборудования 
различного назначения в период их экс-
плуатации. 
Способ усиления конструктивных элемен-
тов башни/мачты заключается в том, что 
производят монтаж на усиливаемый эле-
мент обоймы, с образованием герметич-
ного объема/зазора между усиливаемым 
элементом и внутренней поверхностью 
обоймы, при этом обойма выполнена из 
продольно разрезанной по диаметру двух 
частей трубы. Затем выполняют сварное 
соединение частей обоймы, соединяют 
впускной патрубок обоймы с трубопрово-
дом растворо/бетононасоса и закачивают 
в герметичный объем/зазор рас-
твор/бетон. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 
 

 
 

(11) 1175 (13) Y 

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

(21) s 2016 0160 
(22) 2016.12.30 
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Turn cu zăbrele 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

construcţia turnurilor cu zăbrele din oţel, des-
tinate pentru amplasarea echipamentului 
tehnologic cu diverse destinaţii. 
Turnul cu zăbrele conţine un corp (1), care 
constă din secţiuni (2) unite între ele, feţele 
cărora conţin elemente orizontale (3) şi ele-
mente orientate vertical, care formează o ză-
brea. În zona de îmbinare a secţiunilor (2) 
sunt instalate console (4) cu o traversă (5), 
pe care este fixată o pereche de blocuri (6). 
În centrul traversei (5) sunt amplasate direc-
toare (7). În blocurile (6) şi în directoarele (7) 
consolelor (4) superioare sunt fixate cabluri 
pretensionate (8), (9). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Lattice tower  
(57) The invention relates to construction, in par-

ticular to the construction of steel lattice to-
wers intended for the disposition of manufac-
turing equipment for various purposes. 
The lattice tower comprises a body (1), con-
sisting of interconnected sections (2), whose 
faces contain horizontal (3) elements and 
vertically oriented elements, forming a lattice. 
In the joint area of the sections (2) are in-
stalled consoles (4) with a crossbar (5), on 
which is fixed a pair of blocks (6). In the cen-
ter of the crossbar (5) are placed guides (7). 
In the blocks (6) and the guides (7) of the 
upper consoles (4) are fixed prestressed ca-
bles (8), (9). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54) Решетчатая башня 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к строительству стальных ре-
шетчатых башен, предназначенных для 
размещения технологического оборудо-
вания различного назначения. 

 
Решетчатая башня содержит ствол (1), 
состоящий из соединенных между собой 
секций (2), грани которых содержат гори-
зонтальные (3) элементы и вертикально 
ориентированные элементы, образующие 
решетку. В зоне стыка секций (2) установ-
лены консоли (4) с перекладиной (5), на 
которой закреплена пара блоков (6). В 
центре перекладины (5) расположены 
направляющие (7). В блоках (6) и направ-
ляющих (7) верхних консолей (4) закреп-
лены преднапряженные тросы (8), (9). 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 1176 (13) Y 

(51) Int. Cl.: F03B 13/12 (2006.01) 
F03B 13/16 (2006.01) 
F03B 13/18 (2006.01) 

(21) s 2016 0158 
(22) 2016.12.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

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

DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Radu, 
MD; CIOBANU Oleg, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei  

valurilor 
(57) Inventia se refera la domeniul surselor re-

generabile de energie, si anume la instalatiile 
de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include o carcasă (17), în interiorul căreia 
sunt amplasaţi vertical cel puţin doi arbori 
(11, 12), un capăt al cărora este amplasat, 
cu posibilitatea rotirii, pe centrul unor discuri 
inferioare (9, 10), fixate pe partea de jos a 
carcasei (17), iar celălalt capăt al lor este unit 
cinematic prin intermediul unei transmisii 
dinţate (16) cu un multiplicator (18) şi un 
generator electric (19), fixate pe partea de 
sus a carcasei (17). Totodată pe partea de 
sus a arborilor (11, 12) prin intermediul unor 
cuplaje unisens (13, 14) şi bile (15) sunt 
unite nişte discuri superioare (3, 4), pe care 
sunt fixate nişte corpuri plutitoare (1, 2), şi 
care comunică cu discurile inferioare (9, 10) 
prin intermediul unor bare (5, 6) unite articu-
lat prin legăturile (7, 8), amplasate uniform 
pe partea exterioară a discurilor inferioare (9, 
10) şi superioare (3, 4), totodată barele (5) 
sunt amplasate înclinat spre dreapta sub un 
unghi α, iar barele (6) sunt amplasate în-
clinat spre stânga sub acelaşi unghi α. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wave energy conversion plant  
(57) The invention relates to the field of renewa-

ble energy sources, namely to wave energy 
conversion plants. 
The wave energy conversion plant comprises 
a frame (17), inside which are vertically 
placed at least two shafts (11, 12), one end  
of which is placed, with the possibility of rota-
tion, in the center of lower discs (9, 10), fixed 
on the lower part of the frame (17), and the 
other end thereof is kinematically connected 
by means of a gear transmission (16) to a 
multiplier (18) and an electric generator (19), 
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fixed on the upper part of the frame (17). At 
the same time, on the upper part of the 
shafts (11, 12), by means of overrunning 
clutches (13, 14) and balls (15) are connec-
ted upper discs (3, 4), on which are fixed 
floating bodies (1, 2), and which communi-
cate with the lower discs (9, 10) by means of 
bars (5, 6) pivotally connected through con-
nections (7, 8), uniformly placed on the out-
side of the lower (9, 10) and upper discs (3, 
4), at the same time the bars (5) are placed 
obliquely to the right at an angle α, and the 
bars (6) are placed obliquely to the left at the 
same angle α. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка преобразования энергии 

волн 
(57) Изобретение относится к области возоб-

новляемых источников энергии, а именно 
к установкам преобразования энергии 
волн. 
Установка преобразования энергии волн 
включает каркас (17), внутри которого 
вертикально расположены, по меньшей 
мере, два вала (11, 12), один конец кото-
рых расположен с возможностью враще-
ния по центру нижних дисков (9, 10), уста-
новленных на нижней части каркаса (17),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а другой их конец кинематически соеди-
нен посредством зубчатой передачи (16) с 
мультипликатором (18) и электрическим 
генератором (19), установленных на верх-
ней части каркаса (17). При этом на верх-
ней части валов (11, 12), посредством об-
гонных муфт (13, 14) и шариков (15) со-
единены верхние диски (3, 4), на которых 
установлены плавающие тела (1, 2), и ко-
торые сообщаются с нижними дисками (9, 
10) посредством штанг (5, 6) шарнирно 
соединенных через соединения (7, 8), 
равномерно расположенных на внешней 
стороне нижних дисков (9, 10) и верхних 
дисков (3, 4), при этом штанги (5) распо-
ложены наклонно вправо под угол α, а 
штанги (6) расположены наклонно влево 
под тем же углом α. 

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

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 

crt. 

Cod 

ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 

brevet 

(13) Cod 

ST.16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. 

depozit 

(22) Data 

depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4448 C1 A01B 13/16 (2006.01) 

A01B 35/26 (2006.01) 

a 2016 0030 2016.03.22 12/2016 

2 DE 4449 C1 A22C 13/00 (2006.01) 

B65B 25/06 (2006.01) 

a 2013 0001 2013.01.04 12/2016 

3 RU 4451 C1 A61K 31/485 (2006.01) 

A61K 9/02 (2006.01) 

A61K 9/107 (2006.01) 

A61P 29/00 (2006.01) 

A61K 47/44 (2006.01) 

A61K 47/30 (2006.01) 

a 2015 0057 2013.11.18 12/2016 

4 MD 4452 C1 A61K 31/175 (2006.01) 

A61P 31/10 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

a 2016 0020 2016.02.29 12/2016 

5 MD 4453 C1 A61Q 11/00 (2006.01) 

A61K 35/57 (2015.01) 

A61K 35/644 (2015.01) 

A61K 36/28 (2006.01) 

A61K 36/53 (2006.01) 

A61K 36/534 (2006.01) 

A61K 36/899 (2006.01) 

A61K 36/61 (2006.01) 

A61K 33/10 (2006.01) 

A61K 33/14 (2006.01) 

a 2015 0038 2015.04.27 12/2016 

6 MD 4454 C1 B01D 53/14 (2006.01) 

C01B 3/02 (2006.01) 

a 2014 0021 2014.03.04 12/2016 

7 MD 4455 C1 C30B 25/00 (2006.01) 

C30B 25/10 (2006.01) 

C30B 29/16 (2006.01) 

a 2015 0119 2015.11.27 12/2016 

8 US 4456 C1 G01K 7/36 (2006.01) 

G01K 7/38 (2006.01) 

G01K 1/08 (2006.01) 

a 2013 0072 2012.03.07 12/2016 
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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 1096 Z A61C 17/00 (2006.01) 

A61K 47/08 (2006.01) 

s 2016 0065 2016.05.18 11/2016 

2 MD 1103 Z A01M 1/00 (2006.01) s 2016 0046 2016.03.30 12/2016 

3 MD 1104 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2016 0080 2016.06.16 12/2016 

4 GB 1105 Z B65D 65/02 (2006.01) 

B65D 75/08 (2006.01) 

B65D 75/18 (2006.01) 

B65D 75/58 (2006.01) 

B65D 85/00 (2006.01) 

s 2016 0050 2013.11.15 12/2016 

5 MD 1106 Z C12N 1/20 (2006.01) 

C12R 1/125 (2006.01) 

s 2016 0087 2016.07.04 12/2016 

6 MD 1107 Z E01D 15/12 (2006.01) 

E01D 15/127 (2006.01) 

E01D 15/133 (2006.01) 

s 2016 0096 2016.08.24 12/2016 

7 MD 1108 Z E03B 3/15 (2006.01) s 2016 0078 2016.06.10 12/2016 

8 MD 1109 Z E04F 13/08 (2006.01) 

E04F 21/00 (2006.01) 

E04F 21/18 (2006.01) 

s 2016 0045 2016.03.28 12/2016 

9 MD 1110 Z F03D 9/32 (2016.01) 

B60K 8/00 (2006.01) 

B60K 16/00 (2006.01) 

B60T 1/16 (2006.01) 

s 2016 0097 2016.08.26 12/2016 

 

 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 

P 

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2017 0012 /  

   2017.04.13 

a. Berryworld Plus Limited, GB 

 

b. Berryworld Plus Limited, GB 

ZMEUR 
(Rubus idaeus L.) 

 

Raspberry 
(Rubus idaeus L.) 

 

Малина 
(Rubus idaeus L.) 

Diamond Jubilee 2017.07.31 

2 v 2017 0013 /  

   2017.04.14 

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

 

b. MACOVEI Milania, MD;  
BOTNARI Vasile, MD; 
GANEA Anatol, MD 

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 

MATRIONA 2017.07.31 
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FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate / 
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 

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

denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2014 0011 /  

   2014.02.05 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÎMP "SELECŢIA", MD 

 

b. IACOBUŢĂ Maria, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
SURCHICEAN Valentina, MD 

SOIA  
(Glycine max. (L.) Merrill) 

 

Soybean  
(Glycine max. (L.) Merrill) 

 

Соя  
(Glycine max. (L.) Merrill) 

 

MOLDOVIŢA 236 / 2017.03.31 

2 v 2013 0022 /  

   2013.03.06 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÎMP "SELECŢIA", MD 

 

b. COSOVAN Alexandra, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
ZUBIC Georgeta, MD;  
TESLAR Natalia, MD 

MAZĂRE  
(Pisum sativum L.) 

 

Peas  
(Pisum sativum L.) 

 

Горох  
(Pisum sativum L.) 

 

 

NADIA 237 / 2017.03.31 

3 v 2014 0012 /  

   2014.02.05 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÎMP "SELECŢIA", MD 

 

b. IACOBUŢĂ Maria, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
CRĂCIUN Aurelia, MD 

SOIA  
(Glycine max (L.) Merrill) 

 

Soybean 
(Glycine max (L.) Merrill) 

 

Соя  
(Glycine max (L.) Merrill) 

 

AMEDIA 238 / 2017.03.31 

 
 
 



1
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

le şi serviciile indicate în certificat.  

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, 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 trade-

mark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a 

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

 

ÎÎ

I
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(210) 040059 
(220) 2017.01.24 
(730) Carabao Tawandang Company Limited, 

TH 
393 Silom Building, 7th -10th Floor, 393  
Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 
10500, Thailanda 

(540)  
 
 

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

gri, roşu-închis. 
(511) NCL(11-2017) 
29   - ajvar (pastă de ardei în conservă); albumină 

de uz culinar; alginaţi de uz culinar; migdale 
măcinate; aloe vera preparată pentru con-
sum uman; anşoa, cu excepţia celor vii; mă-
duvă de animale de uz alimentar; piure de 
mere; bacon; fasole în conservă; ulei de oa-
se comestibil; bulion; concentrate de bulion; 
preparate pentru obţinerea bulionului; unt; 
cremă de unt; caviar; mezeluri; brânzeturi; 
unt de ciocolată cu alune; scoici, moluşte 
comestibile, cu excepţia celor vii; unt de ca-
cao de uz alimentar; unt de cocos; nuci de 
cocos uscate; grăsime de cocos; ulei de co-
cos, comestibil; ulei de porumb, comestibil; 
compot de merişoare; raci, cu excepţia celor 
vii; smântână (produse lactate); crochete 
alimentare; fructe glazurate; lapte bătut; 
curmale; cuiburi de păsări comestibile; gră-
simi comestibile; uleiuri comestibile; lichior 
de ouă (nealcoolic); ouă; amestecuri cu con-
ţinut de grăsime pentru tartine; materii grase 
pentru fabricarea de grăsimi comestibile; 
alimente pe bază de legume fermentate 
(kimchi); fermenţi de lapte de uz culinar; file 
de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; făină 
de peşte pentru consum uman; peşte, cu 
excepţia celui viu; conserve alimentare de 
peşte; icre de peşte preparate; conserve de 

peşte; ulei din seminţe de in de uz culinar; 
fructe congelate; cipsuri din fructe; jeleuri de 
fructe; coji de fructe; fructe conservate; fructe 
conservate în alcool; pulpă de fructe; salate 
de fructe; fructe gătite; gustări pe bază de 
fructe; fructe conservate; carne de vânat; 
usturoi conservat; gelatină; castraveciori; 
ghimbir (dulceaţă); jambon; hering, cu excep-
ţia celui viu; pastă de năut; ihtiocol de uz 
alimentar; gemuri; jeleuri comestibile; kefir 
(băutură din lapte); cumâs (băutură din lap-
te); untură de gătit; lecitină de uz culinar; 
linte (legume) conservată; ficat; pate de ficat; 
homari, cu excepţia celor vii; chipsuri de car-
tofi cu conţinut redus de grăsime; margarină; 
marmelade; cărnuri; extracte din carne; aspic 
de carne; carne conservată; conserve de 
carne; lapte; băuturi din lapte cu conţinut 
predominant de lapte; produse lactate; 
shake-uri din lapte; pateuri de peşte; pateuri 
vegetale; ciuperci conservate; midii, cu ex-
cepţia celor vii; nuci preparate; ulei de măsli-
ne comestibil; măsline conservate; cepe (le-
gume) conservate; stridii, cu excepţia celor 
vii; ulei din sâmburi de palmier comestibil; 
ulei de palmier comestibil; unt de arahide; 
arahide preparate; mazăre conservată; pec-
tină de uz culinar; murături; polen preparat 
pentru alimentaţie; carne de porc; chipsuri; 
fulgi de cartofi; chiftele de cartofi; carne de 
pasăre; prafuri de ouă; languste, cu excepţia 
celor vii; lapte de albumină; caltaboşi, sânge-
rete (cârnaţi); stafide; ulei de rapiţă comesti-
bil; cheag; somon, cu excepţia celui viu; peş-
te sărat; carne sărată; sardine, cu excepţia 
celor vii; varză murată; cârnaţi; cârnaţi în 
aluat; castraveţi de mare, cu excepţia celor 
vii; seminţe preparate; seminţe de floarea 
soarelui preparate; ulei de susan; crustacee, 
cu excepţia celor vii; creveţi, cu excepţia 
celor vii; crisalide de viermi de mătase, pen-
tru alimentaţie umană; preparate pentru su-
pe; supe; boabe de soia conservate de uz 
alimentar; lapte din boabe de soia; stacoji, cu 
excepţia celor vii; seu comestibil; ulei de floa-
rea soarelui comestibil; tahini (pastă de se-
minţe de susan); alge prăjite; tofu; suc de 
roşii pentru gătit; piure de roşii; burtă de va-
că; trufe conservate; ton, cu excepţia celui 
viu; sucuri de legume pentru gătit; salate de 
legume; preparate pentru supă de legume; 
legume gătite; legume uscate; conserve cu 
legume; conserve de legume; extracte din 
alge de mare pentru alimente; zer; frişcă; 
albuş de ouă; iaurt; gălbenuş de ouă; băuturi 
pe bază de lapte de migdale; băuturi pe bază 
de lapte de arahide; 
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30   - ienibahar; produse de cofetărie pe bază de 
migdale; paste de migdale; anason (semin-
ţe); preparate aromatice de uz alimentar; 
înlocuitori de cafea; praf de copt; bicarbonat 
de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru 
copt); orz măcinat; făină de orz; făină de 
fasole; propolis; oţet de bere; lianţi pentru 
îngheţată; biscuiţi; pâine; chifle; pesmeţi din 
pâine; brioşe; paste pentru prăjituri; praf pen-
tru prăjituri; torturi; dulciuri; bomboane; cape-
re; caramele (bomboane); sare de ţelină; 
produse din cereale; gustări pe bază de ce-
reale; hamburgeri cu brânză (săndvişuri); 
gumă de mestecat; cicoare (înlocuitori de 
cafea); fulgi de cereale uscate; ciocolată; 
băutură de ciocolată cu lapte; ciocolată de 
băut; ciau-ciau (condiment); chutneys (con-
dimente); scorţişoară (mirodenii); cuişoare 
(mirodenii); cacao; cacao cu lapte; produse 
din cacao; băuturi pe bază de cacao; cafea; 
cafea cu lapte; arome de cafea; cafea verde 
(cafea neprăjită); băuturi pe bază de cafea; 
condimente; produse de cofetărie; produse 
de cofetărie pentru decorarea pomilor de 
Crăciun; prăjituri, fursecuri; sare de bucătă-
rie; fulgi de porumb; făină de porumb; po-
rumb măcinat; porumb prăjit; sosuri de fruc-
te; cuş-cuş (griş); pişcoturi, biscuiţi crackers; 
cremă tartar de uz culinar; curry (condiment); 
cremă de ouă englezească; sosuri pentru 
salate; gheaţă comestibilă; esenţe pentru 
alimentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor esenţiale; alimente făinoase; mân-
căruri pe bază de făină; fermenţi pentru pas-
te; arome alimentare, cu excepţia uleiurilor 
esenţiale; arome pentru băuturi, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale; arome pentru prăjituri, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; seminţe de in de 
uz culinar; făină; fondante (cofetărie); glazură 
pentru prăjituri; îngheţată de iaurt (îngheţa-
te); jeleuri de fructe (cofetărie); zarzavaturi 
conservate (condimentare); ghimbir (mirode-
nii); turtă dulce; glucoză de uz culinar; aditivi 
pe bază de gluten de uz culinar; gluten pre-
parat ca produs alimentar; sirop auriu; arpa-
caş pentru alimentaţie umană; terci alimentar 
pe bază de lapte; halva; glazură de şuncă; 
batoane de cereale bogate în proteine; mă-
lai; porumb fiert, mămăligă, terci de mălai, 
griş de mălai; miere; orz decojit (decorticat); 
ovăz decorticat; îngheţată; gheaţă pentru 
răcire; gheaţă naturală sau artificială; ceai 
rece, iced tea; infuzii, cu excepţia celor me-
dicale; ketchup (sos); maia; lemn dulce (co-
fetărie); drajeuri romboidale (cofetărie); ma-
caroane; pricomigdale (patiserie); biscuiţi de 
malţ; extras de malţ pentru alimentaţie; malţ 

pentru consum uman; maltoză; marinate; 
marţipan; maioneză; sosuri de carne; plăcin-
te din carne; produse pentru frăgezit carne 
de uz alimentar; mentă pentru utilizare în 
cofetărie; siropuri şi melasă; spume de cioco-
lată; spume de desert (produse de cofetărie); 
musli; muştar; făină de muştar; alimente pre-
parate pe bază de tăieţei; tăiţei; nucşoară; 
fulgi de ovăz; alimente pe bază de ovăz; 
făină de ovăz; ovăz măcinat; clătite america-
ne; paste; paste făinoase alimentare; produ-
se de patiserie; produse de cofetărie pe bază 
de arahide; piper; bomboane cu mentă pipe-
rată; boia (condiment); ardei iuţi uscaţi; pesto 
(sos); biscuiţi petit-beurre; prăjituri mici şi 
uscate (patiserie); plăcinte; pizza; floricele de 
porumb; făină de cartofi pentru alimentaţie; 
prafuri pentru îngheţate; praline; budinci; 
quiche (tarte sărate); ravioli; mirodenii (con-
dimente); fidea în formă de panglică/fâşie; 
orez; turte din orez; gustări pe bază de orez; 
lăptişor de matcă; pesmeţi dulci; şofran (mi-
rodenii); sago; sare pentru conservarea ali-
mentelor; sandvişuri; sosuri (condimente); 
lianţi pentru cârnaţi; apă de mare pentru gă-
tit; mirodenii; griş; şerbeturi (îngheţată); pas-
tă din boabe de soia (condiment); făină de 
soia; sos de soia; spaghete; amestecuri de 
condimente; rulade; anason în formă de 
stea; amidon de uz alimentar; batoane de 
lemn dulce (cofetărie); produse pentru a sta-
biliza frişca; zahăr; sushi; îndulcitori naturali; 
zaharicale (dulciuri); tabbouleh; taco; tapio-
că; făină de tapiocă pentru alimentaţie; tarte; 
ceai; băuturi pe bază de ceai; agenţi de în-
groşare pentru gătit; sos de roşii; tortillas; 
turmeric pentru alimentaţie; azimă, pâine 
nedospită; arome de vanilie de uz culinar; 
vanilină (înlocuitori de vanilie); preparate 
vegetale care înlocuiesc cafeaua; fidea; oţet; 
vafe, gofre; alge marine (condiment); făină 
de grâu; germeni de grâu pentru consum 
uman; drojdie; legume mărunte marinate sau 
murate cu muştar şi mirodenii/piccalilli; 

 

32   - băuturi energizante (băuturi nemedicamen-
toase); ape minerale (băuturi); apă gazoasă 
(sifon); sucuri de fructe; bere; sifon; băuturi 
pentru sportivi; preparate pentru fabricarea 
băuturilor; produse pentru fabricarea de si-
fon; băuturi din aloe vera, nealcoolice; aperi-
tive fără alcool; must de bere; cidru fără al-
cool; cocteiluri fără alcool; esenţe pentru 
fabricarea băuturilor; nectaruri de fructe, 
nealcoolice; băutură răcoritoare din ghimbir, 
bere din ghimbir; must de struguri, nefermen-
tat; extracte din hamei pentru fabricarea berii; 
băuturi izotonice; cvas (băutură nealcoolică); 
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limonade; preparate pentru fabricarea lichio-
rurilor; ape care conţin oxid de litiu; bere din 
malţ; must de malţ; produse pentru fabrica-
rea apelor minerale; musturi; băuturi neal-
coolice; extracte din fructe nealcoolice; bău-
turi din sucuri de fructe nealcoolice; băuturi 
nealcoolice pe bază de miere; sirop de mig-
dale; pastile pentru prepararea băuturilor 
gazoase; prafuri pentru prepararea băuturilor 
efervescente; sarsaparilla (băutură nealcoo-
lică); apă seltzer; smoothies/piureuri; sorbe-
turi (băuturi), sucuri de fructe reci; siropuri 
pentru băuturi; siropuri pentru limonadă; apă 
de masă; suc de roşii (băutură); sucuri de 
legume (băuturi); apă (băuturi); băuturi pe 
bază de zer; 

 

33   - băuturi alcoolice care conţin fructe; băuturi 
alcoolice (cu excepţia berii); esenţe alcoolice; 
extracte alcoolice; lichior de anason; lichior 
aromat cu anason; băuturi aperitiv; arac (bă-
utură); băuturi tari/amare, bitter (lichioruri); 
brandy, rachiu; cidru; cocteiluri; curaçao; 
digestive (alcooluri şi lichioruri); băuturi disti-
late; extracte din fructe cu alcool; gin, rachiu 
de ienupăr; hidromel; vişinată; lichioruri; li-
chioruri de mentă; rachiu de pere; piquette 
(băutură pe bază de vin); băuturi alcoolice 
pre-amestecate, cu excepţia celor bazate pe 
bere; alcool din orez; rom; sake; băuturi spir-
toase; votcă; whisky; vin; 

 

43   - servicii ale agenţiilor de cazare (hoteluri, 
pensiuni); servicii ale barurilor; pensiuni pen-
tru animale; rezervări de pensiuni; servicii ale 
pensiunilor; servicii ale cafenelelor; servicii 
ale bufetelor; servicii ale cantinelor; catering; 
servicii ale creşelor de copii; servicii oferite 
de tabere de vacanţă (cazare); rezervări de 
hoteluri; servicii hoteliere; servicii oferite de 
moteluri; punerea la dispoziţie a terenurilor 
de camping; închirierea scaunelor, meselor, 
veselei şi lenjeriei de mase; închirierea apa-
ratelor de gătit; închirierea dozatoarelor de 
apă potabilă; închirierea sălilor de reuniune; 
închirierea spaţiilor de cazare temporară; 
închirierea corturilor; închirierea construcţiilor 
transportabile; rezervări de spaţii de cazare 
temporară; servicii ale restaurantelor; servicii 
ale azilurilor/căminelor de bătrâni; servicii ale 
restaurantelor de autoservire; servicii ale 
snack-barurilor; servicii ale caselor de vacanţă. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.13; 03.04.01; 03.04.13; 
03.07.16; 03.07.24; 26.01.13; 26.01.15; 27.05.02; 
27.05.08; 29.01.15. 

 

 
 

(210) 040074 
(220) 2017.01.31 
(730) CREŢU Sergiu, MD 

Str. Botanica Veche nr. 2, ap. 26,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben. 
(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; 

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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; safeuri; produse metali-
ce necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
ta, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 
saci (necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

 
 
 
 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040076 
(220) 2017.01.30 
(730) Kraft Foods Group Brands LLC, US 

200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - legume şi fructe conservate, congelate, us-

cate şi fierte; arahide procesate şi alte fructe 
cu coajă lemnoasă procesate; seminţe co-
mestibile; amestecuri de snack-uri constând 
din fructe deshidratate şi fructe cu coajă 
lemnoasă procesate; 

 

30   - gustări pe bază de cereale; gustări cu conţi-
nut de ciocolată, glazuri cu aromă de ciocola-
tă, fructe acoperite cu ciocolată, alune trase 
în ciocolată; 

 

31   - seminţe; amestecuri cu conţinut de seminţe 
şi nuci neprelucrate; nuci crude; nuci proas-
pete; nuci neprelucrate. 

 

 

 
 
(210) 040077 
(220) 2017.01.30 
(730) Kraft Foods Group Brands LLC, US 

200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 7/2017 

 69

(511) NCL(11-2017) 
29   - legume şi fructe conservate, congelate, us-

cate şi fierte; arahide procesate şi alte fructe 
cu coajă lemnoasă procesate; seminţe co-
mestibile; amestecuri de snack-uri constând 
din fructe deshidratate şi fructe cu coajă 
lemnoasă procesate; 

 

30   - gustări pe bază de cereale; gustări cu conţi-
nut de ciocolată, glazuri cu aromă de ciocola-
tă, fructe acoperite cu ciocolată, alune trase 
în ciocolată; 

 

31   - seminţe; amestecuri cu conţinut de seminţe 
şi nuci neprelucrate; nuci crude; nuci proas-
pete; nuci neprelucrate. 

 

 
 
(210) 040078 
(220) 2017.01.30 
(730) Kraft Foods Group Brands LLC, US 

200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, gri. 
(511) NCL(11-2017) 
29   - legume şi fructe conservate, congelate, us-

cate şi fierte; arahide procesate şi alte fructe 
cu coajă lemnoasă procesate; seminţe co-
mestibile; amestecuri de snack-uri constând 
din fructe deshidratate şi fructe cu coajă 
lemnoasă procesate; 

 

30   - gustări pe bază de cereale; gustări cu conţi-
nut de ciocolată, glazuri cu aromă de ciocola-
tă, fructe acoperite cu ciocolată, alune trase 
în ciocolată; 

 

31   - seminţe; amestecuri cu conţinut de seminţe 
şi nuci neprelucrate; nuci crude; nuci proas-
pete; nuci neprelucrate. 

 

(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.21; 05.07.06; 05.07.23; 
09.07.01; 09.09.01; 29.01.14. 

 

(210) 040085 
(220) 2017.02.01 
(730) OOO "FERON", RU 

125424, Moscova, sos. Volocolamscoe, 73, 
Federaţia Rusă 

(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. 

 

 
 
(210) 040086 
(220) 2017.02.01 
(730) OOO "FERON", RU 

125424, Moscova, sos. Volocolamscoe, 73, 
Federaţia Rusă 

(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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040190 
(220) 2017.02.14 
(730) MVA TRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 11/1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: argintiu, sur, verde. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.10; 27.01.02; 27.05.08; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 040289 
(220) 2017.03.13 
(730) BRAVO WINE S.R.L., MD 

Str. Meşterul Stanciu nr. 17,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040292 
(220) 2017.03.06 
(730) GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, albas-

tru de diferite nuanţe. 
(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) 01.01.01; 01.01.13; 01.15.07; 25.07.06; 
25.07.07; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.20; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 040309 
(220) 2017.03.07 
(730) COTOGOI Leonid, MD 

Str-la Sofia nr. 1, ap. 10,  
MD-3128, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 
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(210) 040315 
(220) 2017.03.13 
(730) AKIMOV Alexandr, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 62, bloc 4, ap. 55,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Avicola", "Nr 1", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu, roşu de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, alb, gri. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 08.07.11; 09.01.10; 24.05.03; 
26.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.07.04; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040334 
(220) 2017.03.22 
(730) Direcţia Generală de Dezvoltarea  

Economică al UTA Găgăuzia, MD 
Str. Lenin nr. 194, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.17; 05.05.20; 26.01.01; 
26.01.06; 26.07.03; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040397 
(220) 2017.03.24 
(310) 36148 
(320) 2016.09.27 
(330) AD 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - baterii pentru ţigări electronice; baterii pentru 

dispozitive electronice care sunt folosite pen-
tru încălzirea tutunului, încărcătoare pentru 
bateriile ţigărilor electronice, încărcătoare de 
maşină pentru dispozitive care sunt folosite 
pentru încălzirea tutunului; încărcătoare de 
maşină pentru ţigări electronice; încărcătoare 
USB pentru dispozitive electronice care sunt 
folosite pentru încălzirea tutunului; 

 

11   - aparate pentru încălzirea lichidelor; aparate 
pentru generarea vaporilor, vaporizatoare 
electronice, cu excepţia ţigărilor electronice; 

 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun, tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
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dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; brichete pentru fumători; stin-
gătoare pentru ţigarete şi ţigări de foi încălzi-
te, precum şi pentru beţe de tutun încălzite; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru produsele sus-
menţionate incluse în clasa 34; tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete; pipe; recipiente de 
tutun; produse din tutun pentru a fi încălzite; 
produse din tutun şi înlocuitori de tutun; tutun 
de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru 
utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de 
tutun (cu excepţia celor de uz medical); tutun 
de mestecat, tutun de pipă; tutun brut sau 
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoa-
re cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive 
electronice de fumat. 

 

 

 
 
(210) 040407 
(220) 2017.04.04 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040449 
(220) 2017.04.05 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040450 
(220) 2017.04.05 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic. 
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(210) 040452 
(220) 2017.04.06 
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company, 

US 
200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - pneuri şi anvelope. 
 

(531) CFE(5) 14.03.01; 14.03.02; 14.03.03; 18.01.21; 
24.01.25; 26.04.18; 26.13.25; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 040454 
(220) 2017.04.03 
(730) GROSU Victor, MD 

Str. Chişinăului nr. 84, ap. 2, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
30   - 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 (condi-
mente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 040458 
(220) 2017.04.06 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41,  
MD-2068, 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; 

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; 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. 

 

 

 
 
(210) 040459 
(220) 2017.04.06 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41,  
MD-2068, 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. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.04; 27.05.11. 
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(210) 040478 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040479 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 
 

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. 

 

 

 
 
(210) 040480 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040481 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 
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(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040482 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040483 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040484 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(540)  
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(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040485 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

(210) 040486 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 040487 
(220) 2017.04.11 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

Vul. Dragomyrova 16, kv. 212, 01014, Kyiv, 
Ucraina 

(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; 
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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. 

 

 

 
 
(210) 040489 
(220) 2017.04.12 
(310) 571952 
(320) 2016.10.18 
(330) PT 
(730) Fashion Television International S.A., LU 

35A, Avenue J-F Kennedy, Luxembourg,  
L-1855, Luxemburg 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
(320) 2016.10.18 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de radiodi-
fuzare; comunicare prin intermediul calcula-
torului şi acces la Internet; furnizarea şi închi-
rierea echipamentelor şi instalaţiilor de tele-
comunicaţii; 

 

(220) 2017.04.12 
 

38   - servicii de difuzare. 
 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 040491 
(220) 2017.04.13 
(730) COMLEVA Irina, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 5/1, ap. 126,  
MD-2051, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 

 
 
(210) 040496 
(220) 2017.04.13 
(730) BULAN Natalia, MD 

Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 110,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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) 040500 
(220) 2017.04.14 
(730) Best Western International, Inc., US 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
43   - servicii hoteliere. 
 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040507 
(220) 2017.04.19 
(730) SOLCAN Mihail, MD 

Str. Ion Creangă nr. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri. 
(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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 040508 
(220) 2017.04.19 
(730) SOLCAN Mihail, MD 

Str. Ion Creangă nr. 1, MD-2019, 
Codru, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 07.15.01; 07.15.20; 25.12.25; 27.05.01. 
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(210) 040514 
(220) 2017.04.12 
(730) CURDOV Ivan, MD 

Str. Buiucani nr. 5, ap. 23,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 040520 
(220) 2017.04.18 
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company, US 

200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - pneuri şi anvelope. 
 

 

 
 
(210) 040523 
(220) 2017.04.19 
(730) Sulphur Mills Limited, IN 

604/605, 349 - Business Point, 6th Floor, 
Western Express Highway, Andheri (E), 
Mumbai - 400069, India 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
05   - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, 

algicide, ovicide, bactericide, substanţe anti 
căpuşe, moluscocide, nematocide, germici-
de, rodenticide şi orice alte pesticide cuprin-
se în clasa 05. 

 

 

 
 
(210) 040525 
(220) 2017.04.20 
(730) BUCURIA S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; 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. 

 

 

 
 
(210) 040527 
(220) 2017.04.20 
(730) FOCA Boris, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 19, ap. 7,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.02. 
 

 
 
(210) 040528 
(220) 2017.04.20 
(730) EXPRES-CAFE S.R.L., MD 

MD-3720, Lozova, Străşeni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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; 

 

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) 02.01.01; 02.01.23; 05.07.01; 27.01.06; 
27.05.08; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040530 
(220) 2017.04.21 
(730) EXPUR S.A., societate comercială, RO 

Slobozia, Şos. Amara nr. 3, jud. Ialomiţa, 
România 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde, alb, bej, roşu, au-
riu, oranj, gri, maro, galben. 

(511) NCL(11-2017) 
29   - uleiuri vegetale comestibile, îmbuteliate 

şi/sau vrac. 
 

(531) CFE(5) 02.03.11; 02.03.18; 11.01.02; 25.01.15; 
26.01.14; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040532 
(220) 2017.04.12 
(730) XIAOFU TIAN, UA 

Str. Seredniofontansika nr.19-A, ap. 37, 
Odessa, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

(531) CFE(5) 24.09.01; 24.09.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040533 
(220) 2017.04.12 
(730) XIAOFU TIAN, UA 

Str. Seredniofontansika nr.19-A, ap. 37, 
Odessa, Ucraina 
CURDOV Ivan, MD 
Str. Buiucani nr. 5, ap. 23, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), şi anume 

vinuri. 
 

(531) CFE(5) 02.01.11; 02.01.15; 19.01.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040544 
(220) 2017.04.25 
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware  

Limited Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - pesticide, produse pentru distrugerea anima-

lelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi insec-
ticide. 

 

 

 
 
(210) 040546 
(220) 2017.04.25 
(730) BIOMUNE COMPANY, US 

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse veterinare. 
 

 

 
 
(210) 040547 
(220) 2017.04.25 
(730) Ceva Sante Animale, FR 

10 avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse veterinare. 
 

 

 
 
(210) 040548 
(220) 2017.04.25 
(730) Ceva Sante Animale, FR 

10 avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse veterinare. 
 

 

 

(210) 040572 
(220) 2017.05.02 
(730) PETRUŢI Doru-Florin, MD 

Str. Florilor nr. 18, bloc 1, ap. 37A,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

40   - 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 analiza si cercetare 
industriala; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040579 
(220) 2017.05.02 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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, amplifica-
rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi 
instrumente electrice de control, testare (cu 
excepţia testării in-vivo), semnalizare, verifi-
care (supraveghere) şi de instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; servere 
de comunicaţii; servere de calculatoare; har-
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dware de operare pentru VPN (reţele private 
virtuale); hardware de operare pentru WAN 
(reţea zonă extinsă); hardware de operare 
pentru LAN (reţea locală de calculatoare); 
hardware de calculatoare; hardware pentru 
reţele de calculatoare; hardware de calcula-
toare care asigură accesul securizat de la 
distanţă la reţele de calculatoare şi de comu-
nicaţii; hardware ethernet; aparate, instru-
mente şi echipamente de prelucrare a imagi-
nilor; camere de filmat; aparate, instrumente 
şi echipamente de fotografiat; videoproiec-
toare; proiectoare multimedia; scanere şi 
cititoare de coduri de bare; aparate şi instru-
mente de televiziune şi radio; transmiţătoare 
şi receptoare pentru telecomunicaţii, difuza-
rea programelor radio şi de televiziune; apa-
rate pentru acces la programe difuzate sau 
transmise; holograme; calculatoare; echipa-
mente periferice pentru calculatoare; circuite 
electronice care conţin date programate; 
discuri, benzi şi fire, toate fiind purtătoare 
magnetice de date; plăci cu circuite imprima-
te; carduri magnetice neînregistrate şi preîn-
registrate; carduri de memorie; carduri inteli-
gente; carduri care conţin microprocesoare; 
carduri cu circuite integrate; carduri electro-
nice de identificare; cartele telefonice; cartele 
telefonice cu credit; carduri de credit; carduri 
de debit; carduri pentru jocuri electronice 
concepute pentru a fi utilizate cu telefoane; 
CD ROM-uri; purtătoare de date magnetice, 
digitale şi optice; suporturi magnetice, digita-
le şi optice de înregistrare şi stocare a date-
lor (neînregistrate şi preînregistrate); CD-uri 
preînregistrate; memorii USB; dispozitive 
pentru redarea fişierelor cu muzică descăr-
cabile; playere portabile multimedia; transmi-
ţătoare şi receptoare prin satelit; sateliţi de 
telecomunicaţii şi de difuzare; balize radiote-
lefonice şi stâlpi de telefonie; fire şi cabluri 
electrice; cabluri optice; cabluri cu fibră opti-
că; fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi 
instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; 
aparate de intrare, stocare, conversie şi pro-
cesare a semnalelor de telecomunicaţii; 
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 electroni-
ce; aparate şi instrumente de paging, 
radiopaging şi radiotelefon; telefoane, tele-

foane mobile şi receptoare telefonice; faxuri; 
asistenţi personali digitali (PDA-uri); notepad-
uri electronice; notebook-uri electronice; ta-
blete electronice; unităţi electronice portabile 
pentru recepţionarea, păstrarea şi/sau tran-
smiterea fără fir a mesajelor de date şi plăţi-
lor electronice; dispozitive electronice mobile 
ce permit utilizatorului să urmărească sau să 
gestioneze informaţii personale; aparate, 
instrumente şi sisteme de navigare prin sate-
lit; accesorii pentru telefoane şi microtelefoa-
ne; adaptoare pentru telefoane; încărcătoare 
de baterii pentru telefoane; unităţi cu difuzor 
care permit utilizarea în mod "mâini libere" a 
receptoarelor telefonice montate în birou sau 
automobile; suporturi de microreceptoare 
telefonice pentru autovehicule; căşti; dispozi-
tive cu sistem "mâini libere" pentru receptoa-
re telefonice şi alte dispozitive electronice 
mobile; huse şi cutii adaptate special pentru 
păstrarea sau transportarea telefoanelor 
portabile şi a echipamentelor, accesoriilor 
pentru telefoane; curele pentru telefoane 
mobile; agende personale computerizate; 
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi; 
modeme; maşini de calculat; ecrane de afi-
şare; sisteme de poziţionare globală electro-
nice; aparate şi instrumente electronice de 
navigare, localizare şi poziţionare; aparate şi 
instrumente de monitorizare (cu excepţia 
monitorizării in-vivo); aparate şi instrumente 
radio; filme video; aparate şi echipamente 
audiovizuale; accesorii electrice şi electroni-
ce şi echipamente periferice concepute şi 
adaptate pentru utilizarea cu calculatoare şi 
aparate audiovizuale; cartuşe pentru jocuri 
de calculator; piese şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate; programe de cal-
culator; software de calculatoare; software 
de operare pentru VPN (reţele private virtua-
le); software de operare pentru WAN (reţea 
zonă extinsă); software de operare pentru 
LAN (reţea locală de calculatoare); software 
de operare pentru USB; software de calcula-
toare furnizat de pe Internet; software de 
calculatoare pentru sincronizarea datelor 
între calculatoare, procesoare, aparate de 
înregistrare, monitoare şi dispozitive electro-
nice şi calculatoare-gazdă; software de cal-
culatoare pentru cloud computing; 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 de comunicaţii; 
software de securitate pentru calculatoare; 
software firewall pentru calculatoare; softwa-
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re pentru asigurarea securităţii poştei elec-
tronice; tonuri de apel descărcabile pentru 
telefoane mobile; publicaţii electronice (des-
cărcabile) furnizate on-line din baze de date 
computerizate sau de pe Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care 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 pen-
tru jocuri de realitate virtuală; fişiere cu muzi-
că descărcabile; fotografii, imagini, imagini 
grafice, fişiere cu imagini, baiţi de sunet, fil-
me, înregistrări video şi programe audiovizu-
ale (descărcabile) furnizate on-line sau din 
baze de date computerizate, de pe Internet 
sau de pe pagini web de Internet; software 
de calculatoare utilizat în monitorizarea de la 
distanţă; software pentru navigarea prin sis-
teme de poziţionare globală (GPS); ceasuri 
de mână inteligente; dispozitive mobile por-
tabile; calculatoare portabile; emiţătoare şi 
receptoare de date electronice portabile; 
brăţări care transmit date la asistenţi digitali 
personali, telefoane inteligente, calculatoare 
tabletă, PDA-uri şi calculatoare personale 
prin intermediul site-urilor web de Internet şi 
altor reţele de calculatoare şi de comunicare 
electronice; telefoane şi telefoane inteligente 
sub formă de ceas de mână; telefoane 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 antre-
namentelor personale de fitness sub formă 
de ceas de mână sau brăţară; dispozitiv de 
monitorizare a antrenamentelor personale de 
fitness sub formă de pandantiv, colier, inel, 
cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; 

 

36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 
afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
rea şi finanţarea aparatelor, sistemelor şi 
instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea 
facilităţilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic de 
fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line; 

procesarea plăţilor pentru achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor printr-o reţea de comu-
nicaţii electronică; servicii de plată automati-
zată; operaţiuni bancare electronice efectua-
te prin intermediul unei reţele globale de cal-
culatoare (sistem bancar prin Internet); pro-
cesarea electronică a plăţilor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; transfer 
electronic de fonduri prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii; servicii de plată furnizate 
prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii 
fără fir; servicii de garantare a mandatelor 
poştale; servicii de procesare a plăţilor; tran-
sfer electronic de valută; servicii de plată fără 
contact; servicii de gestionare a investiţiilor şi 
fondurilor; administrarea fondurilor şi investi-
ţiilor; servicii financiare computerizate; furni-
zarea serviciilor de estimare on-line; afaceri 
imobiliare; gestionarea proprietăţilor imobilia-
re, informaţii şi consiliere cu privire la cele 
sus-menţionate; furnizarea informaţiilor fi-
nanciare; cotaţii de bursă; servicii de furniza-
re a informaţiilor privind valorile mobiliare; 
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de 
colectare de fonduri; colecte în scopuri cari-
tabile, organizarea colectelor şi organizarea 
activităţilor de colectare a fondurilor; sponso-
rizare financiară; servicii de reduceri; servicii 
de informare şi de consultanţă cu privire la 
asigurări, afaceri financiare, afaceri moneta-
re, tranzacţii bancare la domiciliu şi prin In-
ternet, informaţii privind acţiunile şi obligaţiu-
nile, brokerajul de acţiuni şi obligaţiuni, pres-
tate on-line de la o bază de date computeri-
zată sau Internet; servicii de consiliere, in-
formare şi de consultanţă cu privire la toate 
serviciile sus-menţionate; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de comu-
nicaţii; servicii de telefonie, telefonie mobilă, 
fax, telex, colectare şi transmitere a mesaje-
lor, radiopaging, redirecţionare a apelurilor, 
mesagerie vocală, registre de informaţii şi de 
poştă electronică; transmiterea, livrarea şi 
recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, 
muzicii şi informaţiilor; servicii de livrare a 
mesajelor electronice; servicii de informare 
on-line cu privire la telecomunicaţii; servicii 
de schimb a datelor; transfer de date prin 
telecomunicaţii; transmiterea fişierelor digita-
le; servicii de comunicare prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzare sau transmitere de pro-
grame radio sau de televiziune, filme şi jocuri 
interactive; servicii de videotext, teletext şi de 
viewdata; difuzare, transmitere şi livrare de 
conţinut multimedia şi jocuri electronice prin 
reţele de comunicaţii electronice; servicii de 
mesaje video; servicii de videoconferinţe; 
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servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de 
informaţii (inclusiv pagini web), de programe 
de calculator şi de oricare alte date; închirie-
re de timp de acces la un server de baze de 
date; furnizarea conexiunilor de telecomuni-
caţii pentru linii telefonice de asistenţă în 
cazuri de urgenţă (hotline) şi pentru call cen-
tre; servicii de comunicaţii telefonice pentru 
linii telefonice de asistenţă în cazuri de ur-
genţă (hotline) şi pentru call centre; servicii 
de furnizare a accesului la Internet; furniza-
rea conexiunilor de telecomunicaţii sau link-
urilor la Internet sau la baze de date; furniza-
rea accesului utilizatorilor la Internet (furni-
zori de servicii); furnizarea şi operarea confe-
rinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi 
chat room-urilor; furnizarea accesului la pa-
gini web cu muzică digitală pe Internet; furni-
zarea accesului la pagini web MP3 pe Inter-
net; furnizarea de muzică digitală prin tele-
comunicaţii; furnizarea accesului la infras-
tructuri şi reţele de telecomunicaţii pentru alţi 
operatori şi terţi; închiriere de infrastructuri şi 
reţele de telecomunicaţii altor operatori şi 
terţi; exploatarea şi furnizarea motoarelor de 
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; 
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistate 
de calculator; comunicare prin intermediul 
calculatorului; transmiterea şi distribuirea 
datelor sau imaginilor audiovizuale prin in-
termediul unei reţele globale de calculatoare 
sau Internet; furnizarea accesului temporar la 
Internet pentru terţi; asigurarea transmiterii 
electronice a datelor de plăţi electronice prin 
intermediul unei reţele globale de calculatoa-
re; agenţii de presă; transmisie de ştiri şi 
informaţii de actualitate; servicii de închiriere 
sau leasing a aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pen-
tru prestarea serviciilor sus-menţionate; ser-
vicii de consiliere, informare şi de consultan-
ţă cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

41   - educaţie şi instruire; servicii de divertisment; 
activităţi sportive şi culturale; informaţii referi-
toare la evenimentele de educaţie, de diver-
tisment, sportive şi culturale furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau In-
ternet sau furnizate prin alte mijloace; servicii 
de jocuri electronice furnizate dintr-o bază de 
date computerizată sau prin intermediul In-
ternetului; servicii de închiriere de jocuri vi-
deo, audio şi de calculator; servicii de diver-
tisment radiofonic şi televizat; publicare şi 
producţie de muzică, filme (cu excepţia filme-
lor publicitare), programe radio, televiziune, 
programe de teleshopping şi webshopping; 

organizarea jocurilor şi competiţiilor; furniza-
rea publicaţiilor electronice on-line; furniza-
rea programelor pentru jocuri video de larg 
consum şi aparate de jocuri portabile prin 
comunicarea fără fir (nedescărcabile); publi-
care on-line de cărţi şi reviste electronice; 
furnizare de divertisment de film, televiziune 
şi muzică video prin intermediul unei pagini 
web interactive; publicarea textelor în format 
electronic sau în alt mod; servicii de publica-
re şi de producţie pentru mijloace media au-
dio şi/sau vizuale; servicii de expoziţii; furni-
zarea accesului on-line la expoziţii şi servicii 
de expoziţii; organizare, producţie şi prezen-
tare de concerte muzicale, spectacole de 
muzică, teatru şi video, festivaluri, turnee şi 
alte spectacole, evenimente şi activităţi mu-
zicale şi culturale; organizarea şi gestionarea 
evenimentelor de jocuri video; servicii de 
editare post-producţie în domeniul muzicii, 
materialelor video şi filmelor; servicii de pro-
gramare a ştirilor pentru transmiterea prin 
Internet; organizarea şi conducerea de con-
ferinţe, seminare, simpozioane, tutoriale, 
ateliere de lucru, cursuri, convenţii şi expozi-
ţii; cursuri şi sesiuni de studiere sau de in-
struire interactive şi la distanţă furnizate on-
line printr-un link de telecomunicaţii sau 
printr-o reţea de calculatoare sau furnizate 
prin alte mijloace; servicii de traducere; ser-
vicii specifice galeriilor de artă, furnizate on-
line printr-un link de telecomunicaţii; servicii 
de jocuri de noroc; servicii de cluburi; servicii 
de rezervare de bilete pentru evenimente 
sportive, culturale şi de divertisment; servicii 
de bibliotecă electronică pentru furnizarea 
informaţiilor electronice (inclusiv a informaţii-
lor de arhivă) sub formă de texte, informaţii şi 
date audio şi/sau video, jocuri şi materiale de 
divertisment pe suport electronic; furnizare şi 
gestionare de conferinţe electronice, grupuri 
de discuţii şi chat room-uri; furnizare de mu-
zică digitală (nedescărcabilă) de pe Internet; 
furnizare de fotografii, imagini, imagini grafi-
ce, baiţi de sunet, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (nedescărcabile) on-
line sau din baze de date computerizate, de 
pe Internet sau de pe pagini web de Internet; 
servicii de fotografiere; furnizare de informaţii 
şi consiliere cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; gestionare de proiec-
te de cercetare, proiectare şi dezvoltare; 
cercetare, proiectare şi dezvoltare de produ-
se; cercetare tehnică; servicii de cercetare, 
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de proiectare şi de dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, siste-
me 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, furnizarea de con-
sultanţă, informaţii şi consiliere tehnică cu 
privire la cele menţionate anterior; 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 electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-
rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii 
informatice; cloud computing; actualizare şi 
proiectare de hardware de calculatoare; în-
treţinere, actualizare şi proiectare de 
firmware de calculatoare, software de calcu-
latoare şi programe de calculator; programa-
re pentru calculatoare; pregătire şi furnizare 
de informaţii referitoare la calculatoare şi 
instalaţii pentru reţele de calculatoare; servi-
cii de consultanţă şi consiliere tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiilor; consultanţă în domeniul reţe-
lelor şi serviciilor de cloud computing; consul-
tanţă tehnică referitoare la aplicarea şi utili-
zarea de software de calculatoare; servicii de 
consultanţă şi de informare în domeniul inte-
grării sistemelor informatice, tehnologiei in-
formaţionale, arhitecturii şi infrastructurii teh-
nologiei informaţionale; consultanţă în mate-
rie de securitate informatică; proiectare şi 
dezvoltare a sistemelor informatice, sisteme-
lor şi echipamentelor de telecomunicaţii; ser-
vicii de gestionare 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; furnizarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru recuperarea informaţii-
lor; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi scriere la comandă, toate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
de creare a imaginilor virtuale şi interactive; 
creare, operare şi întreţinere de baze de 
date, reţele de tip intranet şi site-uri web; 

creare, întreţinere şi găzduire de site-uri web 
pentru terţi; găzduirea bazelor de date, blo-
guri web, portaluri web; găzduirea platforme-
lor pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de sof-
tware de calculatoare pentru terţi; găzduirea 
spaţiului de memorie pe Internet; găzduirea 
şi închirierea spaţiului de memorie pentru 
site-uri web; găzduirea platformelor de co-
merţ electronic pe Internet; găzduirea aplica-
ţiilor multimedia şi interactive; găzduirea de 
software destinate utilizării la gestionarea 
bibliotecilor; găzduirea facilităţilor on-line 
pentru efectuarea de discuţii interactive; 
găzduirea facilităţilor web on-line pentru terţi; 
găzduirea datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi 
informaţiilor computerizate; găzduirea serve-
relor; instalarea şi întreţinerea de software de 
calculatoare; închiriere de timp de acces la o 
bază de date computerizată; închiriere de 
timp de acces la panouri de buletine informa-
tive şi de mesaje computerizate şi la reţele 
de calculatoare; furnizarea accesului tempo-
rar la aplicaţii on-line, unelte de software şi 
software de operare nedescărcabil on-line 
pentru reţele de calculatoare şi servere; în-
chiriere de software de operare pentru acce-
sarea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; închirierea de software de opera-
re pentru reţele de calculatoare şi servere; 
închirierea serverelor web; închirierea de 
software de jocuri de calculator; furnizarea 
accesului temporar la software de operare 
nedescărcabil on-line pentru accesarea şi 
utilizarea unei reţele de cloud computing; 
furnizarea accesului temporar la programe 
de securitate pe Internet; închirierea spaţiului 
de memorie pe servere pentru găzduire de 
buletine informative electronice; servicii de 
furnizare de Internet; compilare, creare şi 
întreţinere a unui registru cu nume de dome-
nii; creare, operare şi întreţinere de site-uri 
web, pagini web şi portaluri pentru logare de 
text, imagini şi muzică furnizate prin interme-
diul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; 
prestarea serviciilor de informare şi de consi-
liere on-line dintr-o bază de date computeri-
zată sau prin Internet; monitorizarea sisteme-
lor computerizate prin acces de la distanţă; 
servicii de securitate a calculatoarelor pentru 
protecţia contra accesului ilegal în reţele; 
administrarea proiectelor IT; configurarea 
reţelelor de calculatoare folosind software; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
managementul proiectelor informatice în 
domeniul procesării electronice a datelor 
(EDP); administrarea serverelor; prognoza 
meteo; servicii de informaţii meteorologice; 
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servicii de design interior; servicii de informa-
re şi consiliere cu privire la toate serviciile 
sus-menţionate; 

 

 

 
 
(210) 040580 
(220) 2017.05.02 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(11-2017) 
36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 

afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
rea şi finanţarea aparatelor, sistemelor şi 
instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea 
facilităţilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic de 
fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line; 
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor printr-o reţea de comu-
nicaţii electronică; servicii de plată automati-
zată; operaţiuni bancare electronice efectua-
te prin intermediul unei reţele globale de cal-
culatoare (sistem bancar prin Internet); pro-
cesarea electronică a plăţilor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; transfer 
electronic de fonduri prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii; servicii de plată furnizate 
prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii 
fără fir; servicii de garantare a mandatelor 
poştale; servicii de procesare a plăţilor; tran-
sfer electronic de valută; servicii de plată fără 
contact; servicii de gestionare a investiţiilor şi 

fondurilor; administrarea fondurilor şi investi-
ţiilor; servicii financiare computerizate; furni-
zarea serviciilor de estimare on-line; afaceri 
imobiliare; gestionarea proprietăţilor imobilia-
re, informaţii şi consiliere cu privire la cele 
sus-menţionate; furnizarea informaţiilor fi-
nanciare; cotaţii de bursă; servicii de furniza-
re a informaţiilor privind valorile mobiliare; 
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de 
colectare de fonduri; colecte în scopuri cari-
tabile, organizarea colectelor şi organizarea 
activităţilor de colectare a fondurilor; sponso-
rizare financiară; servicii de reduceri; servicii 
de informare şi de consultanţă cu privire la 
asigurări, afaceri financiare, afaceri moneta-
re, tranzacţii bancare la domiciliu şi prin In-
ternet, informaţii privind acţiunile şi obligaţiu-
nile, brokerajul de acţiuni şi obligaţiuni, pres-
tate on-line de la o bază de date computeri-
zată sau Internet; servicii de consiliere, in-
formare şi de consultanţă cu privire la toate 
serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie şi instruire; servicii de divertisment; 
activităţi sportive şi culturale; informaţii referi-
toare la evenimentele de educaţie, de diver-
tisment, sportive şi culturale furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau In-
ternet sau furnizate prin alte mijloace; servicii 
de jocuri electronice furnizate dintr-o bază de 
date computerizată sau prin intermediul In-
ternetului; servicii de închiriere de jocuri vi-
deo, audio şi de calculator; servicii de diver-
tisment radiofonic şi televizat; publicare şi 
producţie de muzică, filme (cu excepţia filme-
lor publicitare), programe radio, televiziune, 
programe de teleshopping şi webshopping; 
organizarea jocurilor şi competiţiilor; furniza-
rea publicaţiilor electronice on-line; furniza-
rea programelor pentru jocuri video de larg 
consum şi aparate de jocuri portabile prin 
comunicarea fără fir (nedescărcabile); publi-
care on-line de cărţi şi reviste electronice; 
furnizare de divertisment de film, televiziune 
şi muzică video prin intermediul unei pagini 
web interactive; publicarea textelor în format 
electronic sau în alt mod; servicii de publica-
re şi de producţie pentru mijloace media au-
dio şi/sau vizuale; servicii de expoziţii; furni-
zarea accesului on-line la expoziţii şi servicii 
de expoziţii; organizare, producţie şi prezen-
tare de concerte muzicale, spectacole de 
muzică, teatru şi video, festivaluri, turnee şi 
alte spectacole, evenimente şi activităţi mu-
zicale şi culturale; organizarea şi gestionarea 
evenimentelor de jocuri video; servicii de 
editare post-producţie în domeniul muzicii, 
materialelor video şi filmelor; servicii de pro-
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gramare a ştirilor pentru transmiterea prin 
Internet; organizarea şi conducerea de con-
ferinţe, seminare, simpozioane, tutoriale, 
ateliere de lucru, cursuri, convenţii şi expozi-
ţii; cursuri şi sesiuni de studiere sau de in-
struire interactive şi la distanţă furnizate on-
line printr-un link de telecomunicaţii sau 
printr-o reţea de calculatoare sau furnizate 
prin alte mijloace; servicii de traducere; ser-
vicii specifice galeriilor de artă, furnizate on-
line printr-un link de telecomunicaţii; servicii 
de jocuri de noroc; servicii de cluburi; servicii 
de rezervare de bilete pentru evenimente 
sportive, culturale şi de divertisment; servicii 
de bibliotecă electronică pentru furnizarea 
informaţiilor electronice (inclusiv a informaţii-
lor de arhivă) sub formă de texte, informaţii şi 
date audio şi/sau video, jocuri şi materiale de 
divertisment pe suport electronic; furnizare şi 
gestionare de conferinţe electronice, grupuri 
de discuţii şi chat room-uri; furnizare de mu-
zică digitală (nedescărcabilă) de pe Internet; 
furnizare de fotografii, imagini, imagini grafi-
ce, baiţi de sunet, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (nedescărcabile) on-
line sau din baze de date computerizate, de 
pe Internet sau de pe pagini web de Internet; 
servicii de fotografiere; furnizare de informaţii 
şi consiliere cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; gestionare de proiec-
te de cercetare, proiectare şi dezvoltare; 
cercetare, proiectare şi dezvoltare de produ-
se; cercetare tehnică; servicii de cercetare, 
de proiectare şi de dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, siste-
me 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, furnizarea de con-
sultanţă, informaţii şi consiliere tehnică cu 
privire la cele menţionate anterior; 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 electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-

rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii 
informatice; cloud computing; actualizare şi 
proiectare de hardware de calculatoare; în-
treţinere, actualizare şi proiectare de 
firmware de calculatoare, software de calcu-
latoare şi programe de calculator; programa-
re pentru calculatoare; pregătire şi furnizare 
de informaţii referitoare la calculatoare şi 
instalaţii pentru reţele de calculatoare; servi-
cii de consultanţă şi consiliere tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiilor; consultanţă în domeniul reţe-
lelor şi serviciilor de cloud computing; consul-
tanţă tehnică referitoare la aplicarea şi utili-
zarea de software de calculatoare; servicii de 
consultanţă şi de informare în domeniul inte-
grării sistemelor informatice, tehnologiei in-
formaţionale, arhitecturii şi infrastructurii teh-
nologiei informaţionale; consultanţă în mate-
rie de securitate informatică; proiectare şi 
dezvoltare a sistemelor informatice, sisteme-
lor şi echipamentelor de telecomunicaţii; ser-
vicii de gestionare 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; furnizarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru recuperarea informaţii-
lor; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi scriere la comandă, toate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
de creare a imaginilor virtuale şi interactive; 
creare, operare şi întreţinere de baze de 
date, reţele de tip intranet şi site-uri web; 
creare, întreţinere şi găzduire de site-uri web 
pentru terţi; găzduirea bazelor de date, blo-
guri web, portaluri web; găzduirea platforme-
lor pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de sof-
tware de calculatoare pentru terţi; găzduirea 
spaţiului de memorie pe Internet; găzduirea 
şi închirierea spaţiului de memorie pentru 
site-uri web; găzduirea platformelor de co-
merţ electronic pe Internet; găzduirea aplica-
ţiilor multimedia şi interactive; găzduirea de 
software destinate utilizării la gestionarea 
bibliotecilor; găzduirea facilităţilor on-line 
pentru efectuarea de discuţii interactive; 
găzduirea facilităţilor web on-line pentru terţi; 
găzduirea datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi 
informaţiilor computerizate; găzduirea serve-
relor; instalarea şi întreţinerea de software de 
calculatoare; închiriere de timp de acces la o 
bază de date computerizată; închiriere de 
timp de acces la panouri de buletine informa-
tive şi de mesaje computerizate şi la reţele 
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de calculatoare; furnizarea accesului tempo-
rar la aplicaţii on-line, unelte de software şi 
software de operare nedescărcabil on-line 
pentru reţele de calculatoare şi servere; în-
chiriere de software de operare pentru acce-
sarea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; închirierea de software de opera-
re pentru reţele de calculatoare şi servere; 
închirierea serverelor web; închirierea de 
software de jocuri de calculator; furnizarea 
accesului temporar la software de operare 
nedescărcabil on-line pentru accesarea şi 
utilizarea unei reţele de cloud computing; 
furnizarea accesului temporar la programe 
de securitate pe Internet; închirierea spaţiului 
de memorie pe servere pentru găzduire de 
buletine informative electronice; servicii de 
furnizare de Internet; compilare, creare şi 
întreţinere a unui registru cu nume de dome-
nii; creare, operare şi întreţinere de site-uri 
web, pagini web şi portaluri pentru logare de 
text, imagini şi muzică furnizate prin interme-
diul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; 
prestarea serviciilor de informare şi de consi-
liere on-line dintr-o bază de date computeri-
zată sau prin Internet; monitorizarea sisteme-
lor computerizate prin acces de la distanţă; 
servicii de securitate a calculatoarelor pentru 
protecţia contra accesului ilegal în reţele; 
administrarea proiectelor IT; configurarea 
reţelelor de calculatoare folosind software; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
managementul proiectelor informatice în 
domeniul procesării electronice a datelor 
(EDP); administrarea serverelor; prognoza 
meteo; servicii de informaţii meteorologice; 
servicii de design interior; servicii de informa-
re şi consiliere cu privire la toate serviciile 
sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040598 
(220) 2017.05.10 
(730) Intex Marketing Ltd., VG 

Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 
662, Road Town, Tortola VG1110, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
09   - ochelari de înot, măşti pentru înot, tuburi de 

respirat sub apă, cleme de nas pentru înot, 
tampoane de urechi; 

 

12   - bărci pneumatice şi accesorii pentru ele; 
padele şi vâsle; 

 

20   - paturi şi saltele gonflabile; scaune gonflabile, 
canapele gonflabile, şezlonguri gonflabile şi 
alte piese de mobilă gonflabilă; perne gon-
flabile; 

 

28   - labe pentru înotători şi jucării subacvatice; 
jucării şi alte obiecte de joacă gonflabile pen-
tru piscină; aripioare gonflabile de înot pentru 
copii; colaci pentru scăldat şi înot; jucării de 
boxat pentru copii; jucării gonflabile de sărit; 
saltele de joc gonflabile, fotolii gonflabile, 
plute gonflabile, bărci gonflabile, camere de 
aer gonflabile pentru activităţi recreative; 
piscine şi bazine de înot portabile şi gonflabi-
le; echipament recreativ pentru copii, şi 
anume tobogane şi spaţii gonflabile acvatice, 
cutii frigorifice gonflabile plutitoare; articole 
sportive, şi anume mingi, dispozitive de sus-
ţinere a mingii pentru şut, pompe pentru 
mingi, mingi de sport, discuri zburătoare. 

 

 

 
 
(210) 040604 
(220) 2017.05.11 
(730) MELONA-IMPEX S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 22, ap.(of.) 230,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, albastru-închis, 

albastru-deschis, roz, violet. 
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(511) NCL(11-2017) 
18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 27.05.21; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 040611 
(220) 2017.05.19 
(730) FABRICA DE BERE DIN BENDER, societate 

pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Drujba nr. 7,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040616 
(220) 2017.05.15 
(730) Meda Consumer Healthcare Inc., US 

781 Chestnut Ridge Road, EOB 245, 
Morgantown, WV 26505, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ce; preparate, produse şi substanţe medica-
le; preparate, produse şi substanţe homeo-
patice; preparate homeopatice pentru ameli-
orarea simptomelor de răceală; produse ali-
mentare şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical; suplimente dietetice şi nutriti-
ve; suplimente alimentare; suplimente ali-
mentare pe bază de minerale; vitamine. 

 

 

 
 
(210) 040630 
(220) 2017.05.23 
(730) FERMA CU ORIGINI S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/2, ap.(of.) 32,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.02; 06.19.11; 26.01.15; 27.01.12; 
29.01.14. 
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(210) 040631 
(220) 2017.05.22 
(730) Hamed Mahmoudi, AE 

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit 
No. 104, B Block, Baniyas Complex, 
Maktoum Street, 181239 Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun, înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun, 

cu excepţia celor de uz medical; articole pen-
tru uz cu tutun; chibrituri; foiţe absorbante 
pentru pipe de tutun, scrumiere; tutun de 
mestecat; carnete de hârtie pentru ţigarete; 
foarfeci pentru ţigări de foi; tabachere pentru 
ţigări de foi; portţigarete pentru ţigări de foi; 
tabachere pentru ţigarete; portţigarete pentru 
ţigarete; capete de ţigarete; foiţe pentru ţiga-
rete; ţigarete care conţin înlocuitori de tutun, 
cu excepţia celor de uz medical; ţigarete; 
cigarillos; ţigări de foi; ţigarete electronice; 
cremene; arome, cu excepţia uleiurilor esen-
ţiale, pentru tutun; arome, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale, pentru utilizare în ţigări electro-
nice; doze de gaz pentru brichete; plante 
pentru fumat; cutii cu umiditate constantă 
pentru păstrarea ţigărilor de foi; brichete pen-
tru fumători; soluţii lichide pentru utilizare în 
ţigări electronice; suporturi pentru chibrituri; 
cutii de chibrituri; capete pentru portţigarete; 
vaporizatoare orale pentru fumători; dispozi-
tive de curăţat pipe de tutun; suporturi pentru 
pipe de tutun; dispozitive de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor; tutun de prizat; tabachere 
pentru tutun de prizat; scuipători pentru con-
sumatorii de tutun; muştiucuri din chihlimbar 
pentru trabucuri şi suporturi de trabucuri; 
punguţe de tutun; pipe; recipiente de tutun. 

 

 
 
(210) 040632 
(220) 2017.05.22 
(730) Hamed Mahmoudi, AE 

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit 
No. 104, B Block, Baniyas Complex, 
Maktoum Street, 181239 Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun, înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun, 

cu excepţia celor de uz medical; articole pen-
tru uz cu tutun; chibrituri; foiţe absorbante 
pentru pipe de tutun, scrumiere; tutun de 
mestecat; carnete de hârtie pentru ţigarete; 
foarfeci pentru ţigări de foi; tabachere pentru 
ţigări de foi; portţigarete pentru ţigări de foi; 
tabachere pentru ţigarete; portţigarete pentru 
ţigarete; capete de ţigarete; foiţe pentru ţiga-
rete; ţigarete care conţin înlocuitori de tutun, 
cu excepţia celor de uz medical; ţigarete; 
cigarillos; ţigări de foi; ţigarete electronice; 
cremene; arome, altele decât uleiurile esen-
ţiale, pentru tutun; arome, altele decât uleiuri-
le esenţiale, pentru utilizare în ţigări electro-
nice; doze de gaz pentru brichete; plante 
pentru fumat; cutii cu umiditate constantă 
pentru păstrarea ţigărilor de foi; brichete pen-
tru fumători; soluţii lichide pentru utilizare în 
ţigări electronice; suporturi pentru chibrituri; 
cutii de chibrituri; capete pentru portţigarete; 
vaporizatoare orale pentru fumători; dispozi-
tive de curăţat pipe de tutun; suporturi pentru 
pipe de tutun; dispozitive de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor; tutun de prizat; tabachere 
pentru tutun de prizat; scuipători pentru con-
sumatorii de tutun; muştiucuri din chihlimbar 
pentru trabucuri şi suporturi de trabucuri; 
punguţe de tutun; pipe; recipiente de tutun. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 17.02.04; 26.13.25; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 040633 
(220) 2017.05.22 
(730) Hamed Mahmoudi, AE 

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit 
No. 104, B Block, Baniyas Complex, 
Maktoum Street, 181239 Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun, înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun, 

cu excepţia celor de uz medical; articole pen-
tru uz cu tutun; chibrituri; foiţe absorbante 
pentru pipe de tutun, scrumiere; tutun de 
mestecat; carnete de hârtie pentru ţigarete; 
foarfeci pentru ţigări de foi; tabachere pentru 
ţigări de foi; portţigarete pentru ţigări de foi; 
tabachere pentru ţigarete; portţigarete pentru 
ţigarete; capete de ţigarete; foiţe pentru ţiga-
rete; ţigarete care conţin înlocuitori de tutun, 
cu excepţia celor de uz medical; ţigarete; 
cigarillos; ţigări de foi; ţigarete electronice; 
cremene; arome, altele decât uleiurile esen-
ţiale, pentru tutun; arome, altele decât uleiuri-
le esenţiale, pentru utilizare în ţigări electro-
nice; doze de gaz pentru brichete; plante 
pentru fumat; cutii cu umiditate constantă 
pentru păstrarea ţigărilor de foi; brichete pen-
tru fumători; soluţii lichide pentru utilizare în 
ţigări electronice; suporturi pentru chibrituri; 
cutii de chibrituri; capete pentru portţigarete; 
vaporizatoare orale pentru fumători; dispozi-
tive de curăţat pipe de tutun; suporturi pentru 
pipe de tutun; dispozitive de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor; tutun de prizat; tabachere 
pentru tutun de prizat; scuipători pentru con-
sumatorii de tutun; muştiucuri din chihlimbar 
pentru trabucuri şi suporturi de trabucuri; 
punguţe de tutun; pipe; recipiente de tutun. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 
27.05.01. 

 

(210) 040635 
(220) 2017.05.17 
(730) SIM S.R.L., firmă, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 12/5, of. 1, 2,  
MD-2044, 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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 

 

 

 
(210) 040642 
(220) 2017.05.24 
(730) Diamond Quest Limited, VG 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţiga-

rete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foar-
feci pentru ţigări de foi, capete de ţigarete; 
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări 
şi ţigarete; pipe de tutun; punguţe de tutun; 
cigarillos; sigare; scrumiere pentru fumători; 
brichete pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.19; 05.05.23; 24.01.25; 
26.03.02; 26.03.15; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 040650 
(220) 2017.05.20 
(310) 016341844 
(320) 2017.02.10 
(330) EM 
(730) ALDI GmbH & Co. KG, DE 

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

(540)  
 
 

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

albastru-închis, albastru-deschis. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrarea afacerilor; lucrări de birou; 
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv 
prin reţeaua Internet, referitoare la produse 
alimentare, preparate pentru spălat rufe, 
preparate pentru curăţare, articole pentru 
curăţare, dezinfectanţi, articole cosmetice şi 
preparate pentru îngrijirea corpului, articole 
sanitare, medicamente fără prescripţie medi-
cală, suplimente dietetice; servicii de vânzare 
cu amănuntul, inclusiv prin reţeaua Internet, 
a focurilor de artificii, aparatelor/accesoriilor 
electrice, aparatelor electronice şi accesori-
ilor pentru acestea, calculatoarelor şi acceso-

riilor de calculator, discurilor compacte, hard-
ware şi software de calculatoare, dispozitive-
lor de iluminat; servicii de vânzare cu amă-
nuntul, inclusiv prin reţeaua Internet, a unel-
telor, echipamentelor pentru grădinărit şi 
accesoriilor pentru acestea, bicicletelor şi 
accesoriilor pentru acestea, accesoriilor pen-
tru automobile, ceasurilor, ceasurilor şi biju-
teriilor, produselor de papetărie şi biroticii, 
cărţilor şi altor materiale tipărite, mobilierului 
şi accesoriilor pentru mobilier, ustensilelor de 
menaj, bucătărie şi accesoriilor pentru aces-
tea, articolelor de uz casnic, cuverturilor ma-
tlasate, inclusiv pernelor, lenjeriei de pat, 
textilelor de uz casnic; vânzare cu amănun-
tul, inclusiv prin reţeaua Internet, a îmbrăcă-
mintei, articolelor pentru acoperirea capului, 
încălţămintei, aparatelor sportive, jucăriilor, 
articolelor de agrement, hranei pentru anima-
le, plantelor, produselor din tutun; servicii de 
comercializare cu amănuntul, inclusiv prin 
reţeaua Internet, referitoare la călătorii, tipări-
re şi dezvoltare fotografică şi cinematografi-
că, livrarea florilor şi ofertelor telefonice şi pe 
Internet; organizare şi exploatare de super-
marketuri, magazine de vânzare cu amănun-
tul şi magazine cu discount pentru produse 
alimentare, preparate pentru spălat rufe, 
preparate de curăţare, articole pentru curăţa-
re, dezinfectanţi, articole cosmetice şi prepa-
rate pentru îngrijirea corpului, articole sanita-
re, medicamente fără prescripţie medicală, 
suplimente alimentare; organizare şi exploa-
tare de supermarketuri, magazine de vânza-
re cu amănuntul şi de magazine de vânzare 
cu discount pentru focuri de artificii, aparate 
electrice/accesorii, aparate electronice şi 
accesorii pentru acestea, calculatoare şi ac-
cesorii de calculatoare, discuri compacte, 
hardware şi software de calculatoare, dispo-
zitive de iluminat; organizare şi exploatare de 
supermarketuri, magazine de vânzare cu 
amănuntul şi magazine de vânzare cu disco-
unt pentru unelte, echipamente pentru grădi-
nărit şi accesorii pentru acestea, biciclete şi 
accesorii pentru acestea, accesorii pentru 
automobile, ceasuri, ceasuri şi bijuterii, pro-
duse de papetărie şi birotică, cărţi şi alte 
materiale tipărite, mobilier şi accesorii pentru 
mobilier, ustensile de menaj şi de bucătărie 
şi accesorii pentru acestea, articole de uz 
casnic, cuverturi matlasate, inclusiv perne, 
lenjerie de pat, textile de uz casnic; organiza-
re şi exploatare de supermarketuri, magazine 
de vânzare cu amănuntul şi magazine de 
vânzare cu discount pentru îmbrăcăminte, 
articole pentru acoperirea capului, încălţă-
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minte, aparate sportive, jucării, articole de 
agrement, hrană pentru animale, plante, pro-
duse din tutun; furnizarea informaţiilor pe 
Internet, şi anume a informaţiilor referitoare 
la produsele de consum, informaţii de consi-
liere a consumatorilor şi informaţii pentru 
serviciul clienţi; intermedierea contractelor 
pentru terţi cu privire la achiziţionarea şi vân-
zarea mărfurilor, prestarea serviciilor, şi pe 
Internet (incluse în clasa 35); administrarea 
supermarketurilor, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul şi magazinelor de vânzare cu 
discount; intermedierea contractelor de tele-
fonie mobilă (pentru terţi); planificarea orga-
nizaţională şi monitorizarea dezvoltării aface-
rilor; recrutare de personal; consultanţă în 
organizarea afacerilor; servicii de vânzare 
angro a produselor alimentare, preparatelor 
pentru spălat rufe, preparatelor de curăţare, 
articolelor pentru curăţare, dezinfectanţilor, 
articolelor cosmetice şi preparatelor pentru 
îngrijirea corpului, articolelor sanitare, medi-
camentelor fără prescripţie medicală, supli-
mentelor alimentare; vânzare angro a focuri-
lor de artificii, aparatelor electri-
ce/accesoriilor, aparatelor electronice şi ac-
cesoriilor pentru acestea, calculatoarelor şi 
accesoriilor de calculatoare, discurilor com-
pacte, hardware şi software de calculatoare, 
dispozitivelor de iluminat; servicii de vânzare 
angro a uneltelor, echipamentelor pentru 
grădinărit şi accesoriilor pentru acestea, bici-
cletelor şi accesoriilor pentru acestea, acce-
soriilor pentru automobile, ceasurilor, ceasu-
rilor şi bijuteriilor, produselor de papetărie şi 
biroticii, cărţilor şi altor materiale tipărite, 
mobilierului şi accesoriilor pentru mobilier, 
ustensilelor de menaj, bucătărie şi accesorii 
pentru acestea, articolelor de uz casnic, cu-
verturilor matlasate, inclusiv a pernelor, len-
jeriei de pat, textilelor de uz casnic; servicii 
de vânzare angro a îmbrăcămintei, articolelor 
pentru acoperirea capului, încălţămintei, apa-
ratelor sportive, jucăriilor, articolelor de 
agrement, hranei pentru animale, plantelor, 
produselor din tutun; asistenţă în manage-
mentul comercial sau industrial; servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri 
şi servicii pentru alte întreprinderi). 

 

(531) CFE(5) 26.04.12; 26.04.18; 26.07.20; 26.11.03; 
27.01.01; 27.05.21; 29.01.15. 

 

 
 
 
 

(210) 040651 
(220) 2017.05.22 
(730) MAXPAŞA S.R.L., MD 

Şos. Hînceşti nr. 140/4,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.02.09; 03.02.15; 26.01.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040654 
(220) 2017.05.22 
(730) Monster Energy Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - băuturi pe bază de lapte şi de produse lacta-

te cu conţinut de cafea, ciocolată şi/sau  
sucuri de fructe; cocteiluri, incluse în clasa 29; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi pe bază de ciocolată; orez, ta-
piocă şi sago; făină şi preparate făcute din  
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cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de mela-
să; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - băuturi nealcoolice; bere; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 040655 
(220) 2017.05.22 
(730) Monster Energy Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi pe bază de ciocolată; orez, ta-
piocă şi sago; făină şi preparate făcute din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de mela-
să; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - băuturi nealcoolice; bere. 
 

 

 
 
(210) 040658 
(220) 2017.05.23 
(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 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
39   - livrarea produselor, inclusiv servicii de livrare 

a alimentelor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; restaurante; 
servicii prestate de baruri; bufete cu autoser-
vire; servicii prestate de cofetării; catering; 
restaurante cu autoservire; snack-baruri; 
cantine. 

 

(210) 040659 
(220) 2017.05.23 
(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 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
39   - livrarea produselor, inclusiv servicii de livrare 

a alimentelor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; restaurante; 
servicii prestate de baruri; bufete cu autoser-
vire; servicii prestate de cofetării; catering; 
restaurante cu autoservire; snack-baruri; 
cantine. 

 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.21; 26.01.18; 26.01.24; 
27.01.07; 27.03.15; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 040660 
(220) 2017.05.23 
(730) IDEEA CREDIT S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 59, ap.(of.) 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

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

 

 
 
(210) 040662 
(220) 2017.05.24 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040665 
(220) 2017.05.25 
(730) Beiersdorf AG, DE 

Unnastraße 48, 20253, Hamburg, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - cosmetice, deodorante şi antiperspirante de 

uz personal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 040666 
(220) 2017.05.26 
(730) GUIDEA Arcadie, MD 

Str. Dîmbului nr. 33, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
CEBAN Alexandru, MD 
Bd. Dacia nr. 1, bloc 3, ap. 30, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040667 
(220) 2017.05.26 
(730) CODREANU Igor, MD 

Str. N. Titulescu nr. 39, ap. 53,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri de diferite 

nuanţe. 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 7/2017 

 97

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

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 16.01.05; 16.03.01; 27.03.03; 
27.05.09; 27.05.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040668 
(220) 2017.05.26 
(730) MOL FASHION S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 1,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea ofertelor 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 

preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 040669 
(220) 2017.05.26 
(730) ŢURCAN Vitalie, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 143,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 18.05.01; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 040671 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
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vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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. 

 

 

 
 
(210) 040672 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040673 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
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ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040674 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 040675 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor);  
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adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 040676 
(220) 2017.05.27 
(730) PEREPELIŢA Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 112,  
MD-2068, 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 siguranţa (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiza si cercetare 
industriala; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare. 

 

 

 
 
(210) 040679 
(220) 2017.05.24 
(730) DERMENJI Olga, MD 

Str. Independenţei nr. 30, ap. 43,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.07; 02.03.15; 02.03.16; 09.09.05; 
10.03.13; 27.05.10; 29.01.13. 
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(210) 040680 
(220) 2017.05.25 
(730) GORINCIOI Angela, MD 

Str. A. Mateevici nr. 68, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

casnic; draperii textile sau din material plas-
tic; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.17; 02.05.27; 02.09.01; 
27.03.15; 27.05.07. 

 

 
 
(210) 040685 
(220) 2017.05.29 
(730) VVV-MARCHITAN S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 2, MD-4720, 
Corjeuţi, Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, sur de diferite nuanţe, cafeniu de di-
ferite nuanţe, negru. 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 06.01.01; 06.01.02; 
08.01.01; 08.01.03; 08.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040686 
(220) 2017.05.29 
(730) Victoria's Secret Stores Brand Management, 

Inc., US 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - servicii de vînzare cu amănuntul, servicii de 

comerţ cu amănuntul on-line şi servicii de 
comandă prin poştă, toate în domeniul îm-
brăcămintei, inclusiv lenjerie şi îmbrăcăminte 
intimă, articole din piele, accesorii de modă, 
bijuterii, încălţăminte, produse cosmetice, 
produse de îngrijire personală, ochelari, arti-
cole de voiaj şi produse pentru casă. 

 

 

 
 
(210) 040687 
(220) 2017.05.30 
(730) PRODAN Gutiera, MD 

Bd. Dacia nr. 47/2, ap. 12,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

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

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040688 
(220) 2017.05.31 
(730) PREMIER TOBACCO S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 040689 
(220) 2017.05.31 
(730) DIGITALENTER S.R.L., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 2c,  
MD-3603, Ungheni, 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; 

 

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) 26.02.07; 27.01.12; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040690 
(220) 2017.05.31 
(730) LEGAL WORK S.R.L., MD 

Str. Kiev nr. 16/1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 040692 
(220) 2017.05.31 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

deschis, alb, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
29   - airan; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 02.03.08; 02.03.16; 
08.03.01; 11.03.02; 11.03.20; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 040693 
(220) 2017.05.31 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

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

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: verde-închis, negru, alb, 
auriu-gălbui, roşu, cafeniu de diferite nuanţe, 
sur de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 
25.07.15; 27.05.08; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040694 
(220) 2017.05.31 
(730) DACREDITARE S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, MD 
Str. A. Puşkin nr. 60/2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu ( #d61e1d), gri-grafit 

( #221e1f). 
(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.12. 
 

(210) 040695 
(220) 2017.06.02 
(730) ŢURCAN Stela, MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66 B,  
MD-2072, 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; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 
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25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040698 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - microfoane, receptoare audiovizuale, tran-

smiţătoare audio, transmiţătoare radio, am-
plificatoare a sonorizării exterioare, amplifica-
toare audio, receptoare şi selectoare de ca-
nale radio, egalizatoare, aparate de înregis-
trare a sunetului, difuzoare, difuzoare audio, 
sisteme de sonorizare exterioară, dispozitive 
de amplificare, procesoare pentru semnale 
audio, mixere audio, cabluri electrice, surse 
de alimentare, piese şi accesorii pentru pro-
dusele sus-menţionate, software pentru con-
trolul difuzoarelor. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 27.01.05; 27.05.08. 
 

 
(210) 040699 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - procesatoare de efecte de chitară; software 

pentru controlul efectelor audio şi manipula-
rea sunetului; 

 

15   - pedale pentru efecte sonore, pentru instru-
mente muzicale; pedale pentru chitare; 
pedalboard-uri. 

 

 

 

(210) 040700 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - microfoane; receptoare audiovizuale, tran-

smiţătoare audio, transmiţătoare radio; am-
plificatoare audio; receptoare şi selectoare 
de canale radio; egalizatoare; aparate de 
înregistrare a sunetului; difuzoare; difuzoare 
audio; sisteme de sonorizare exterioară, dis-
pozitive de amplificare, procesoare pentru 
semnale audio, mixere audio, cabluri electri-
ce, surse de alimentare, piese şi accesorii 
pentru cele sus-menţionate, software pentru 
controlul difuzoarelor; software pentru con-
trolul efectelor de lumini; 

 

11   - lumini decorative; lumini cu diode electro-
luminescente (leduri); lumini pentru difuzoa-
re; lămpi electrice; echipament pentru ilumi-
nat decorativ, printre care stroboscoape; 
globuri disco cu lumini; aparate de iluminat 
pentru teatre, cluburi şi discoteci; aparate de 
iluminat; instalaţii pentru accesorii electronice 
de iluminat; 

 

15   - instrumente muzicale electronice; tobe elec-
tronice; cimbale electronice; maşini de ritm; 
pad-uri pentru tobe; module pentru tobe; 
piane electronice; claviaturi; 

 

35   - servicii ale magazinelor on-line de vânzare 
cu amănuntul referitoare la tehnologia muzi-
cală şi audio; intermedierea de promovare şi 
publicitate a contractelor pentru părţile terţe; 
promovarea vânzărilor la puncte de cumpă-
rare sau de vânzare, pentru alte persoane; 
promovarea produselor şi serviciilor a terţilor 
prin intermediul paginilor de Internet; publici-
tate; agenţii de import-export; informaţii şi 
asistenţă comerciale pentru consumatori; 
publicitate on-line într-o reţea informatizată. 

 

 
 
(210) 040701 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
09   - difuzoare; sisteme de sonorizare exterioară; 

microfoane; căşti audio; plăci rotative; acce-
sorii pentru plăci rotative; convertoare  
analog-digitale; benzi magnetice pentru înre-
gistrări audio; casete video pentru converti-
zoare digitale; scanere pentru filme; scanere 
pentru documente; interfeţe video digitale; 
echipamente de karaoke; 

 

11   - lumini decorative; lumini cu diode electrolu-
minescente (leduri); lumini pentru difuzoare; 

 

15   - tobe electronice; cimbale electronice; maşini 
de ritm; claviaturi; instrumente cu clape. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.17; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040702 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - periferice şi interfeţe digitale audio, şi anume 

procesoare audio digitale, convertizoare au-
dio digitale, convertizoare de formatare audio 
digitale; preamplificator pentru microfoane; 
aparate de mixaj audio; preamplificator şi 
plăci de sunet audio; difuzoare; monitoare de 
studio; microfoane; căşti audio; 

 

15   - instrumente muzicale; claviaturi pentru in-
strumente muzicale; claviaturi pentru piane; 
pedale pentru piane; dispozitive pentru con-
trolul claviaturii; pedale pentru claviaturi;  
 
 
 
 
 

sintetizatoare; cutii pentru claviaturi; instru-
mente cu percuţie; pad-uri pentru tobe; dis-
pozitive pentru controlul pad-urilor pentru 
tobe. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040703 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - interfeţe pentru conectarea de hardware la 

elemente de iluminat pentru controlul lumini-
lor; software pentru control, sincronizare şi 
editare a dispozitivelor de iluminat şi a efec-
telor de lumini; software pentru control a 
efectelor de lumini; 

 

11   - accesorii electrice de iluminat; echipament 
pentru iluminat decorativ, şi anume strobos-
coape intermitente; globuri disco cu lumini; 
aparate de iluminat pentru teatre, cluburi şi 
discoteci; aparate de iluminat; stative pentru 
aparate de iluminat electrice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.07. 
 

 
 
(210) 040704 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
09   - amplificatoare; amplificatoare audio; mixere 

audio; aparate de procesare audio, şi anume 
limitatoare şi compresoare; surse de alimen-
tare; echipament de prelucrare a semnalelor; 
procesoare de semnale digitale; produse 
electronice pentru generarea, măsurarea şi 
analizarea semnalelor audio, şi anume anali-
zoare audio; produse electronice pentru ma-
nipularea frecvenţei, timpului şi amplitudinii 
caracteristice semnalelor audio, şi anume 
procesoare audio, amplificatoare de putere; 
transformatoare pentru amplificare; software 
pentru controlul şi îmbunătăţirea calităţii su-
netului la echipamentele audio; amplificatoa-
re de sunet; egalizatoare şi cross-overe de 
sunet. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.01.03; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040706 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea ori 

reproducerea sunetelor sau imaginilor; sis-
teme de sonorizare interioară şi exterioară 
fără fir; microfoane de înregistrare a vocii; 
microfoane, compact discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi digitale de înregistrare; receptoare 
audiovizuale, transmiţătoare audio, transmi-
ţătoare radio, amplificatoare de sonorizare 
exterioară, amplificatoare audio, sisteme de 
difuzoare; receptoare şi selectoare de canale 
radio, egalizatoare, aparate de înregistrare, 
difuzoare audio; difuzoare, difuzoare cu am-
plificatoare incorporate; sisteme de sonoriza-
re exterioară, dispozitive de amplificare, pro-
cesoare audio, mixere audio, cabluri electri-
ce, surse de alimentare, piese şi accesorii 
pentru cele sus-menţionate; software pentru 
controlul difuzoarelor. 

 

 

 
 
 
 

(210) 040707 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea ori 

reproducerea sunetelor sau imaginilor; sis-
teme de sonorizare interioară şi exterioară 
fără fir; microfoane de înregistrare a vocii; 
microfoane, compact discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi digitale de înregistrare, difuzoare, 
difuzoare cu amplificatoare incorporate, difu-
zoare audio, sisteme de sonorizare exterioa-
ră, sisteme de difuzoare, amplificatoare au-
dio, procesatoare de efecte de chitară; sof-
tware pentru controlul efectelor audio şi ma-
nipulare a sunetului; dispozitive de amplifica-
re, procesoare audio, mixere audio, cabluri 
electrice, surse de alimentare, piese şi acce-
sorii pentru cele sus-menţionate; software 
pentru controlul difuzoarelor. 

 

 

 
 
(210) 040708 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
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(511) NCL(11-2017) 
09   - plăci rotative, picup-uri; dispozitive de control 

a claviaturii; dispozitive de control pentru DJ; 
dispozitive de control pentru pad-urile tobe-
lor; boxe audio; căşti audio; mixere audio; 
dispozitive de control pentru producerea şi 
înregistrarea muzicii; software pentru produ-
cerea şi performanţa muzicii; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea ori reproducerea 
de sunete sau imagini; transmiţătoare audio; 
difuzoare; sisteme de sonorizare exterioară; 
interfeţe audio; compact discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi digitale de înregistrare; supor-
turi de date magnetice, discuri de picup; mi-
crofoane; aparate de mixaj audio; receptoare 
audiovizuale, software pentru crearea şi edi-
tarea de muzică şi sunete; transmiţătoare 
radio; dispozitive de control a tastaturii; dis-
pozitive de control a tobelor; căşti pentru 
muzică; procesoare digitale pentru efecte de 
sunet cu reverberaţie; amplificatoare de so-
norizare exterioară; receptoare şi selectoare 
de canale radio, egalizatoare, aparate de 
înregistrare, dispozitive de amplificare, pro-
cesoare audio, cabluri electrice, surse de 
alimentare, piese şi accesorii pentru cele 
sus-menţionate; software pentru controlul 
difuzoarelor; procesatoare de efecte de chi-
tară; software pentru controlul efectelor audio 
şi manipulare a sunetului; 

 

15   - dispozitive pentru acordarea instrumentelor 
muzicale; instrumente muzicale electronice; 
tobe electronice; tobe; pad-uri pentru tobe; 
module de tobe; piane digitale; claviaturi 
pentru instrumentele muzicale; pedale pentru 
efecte electronice destinate utilizării cu in-
strumentele muzicale; flaute cu cioc (instru-
mente muzicale); maşini de ritm; sintetizatoa-
re; instrumente de suflat electronice, pedale 
pentru tobe; pedale pentru chitară; instru-
mente cu percuţie; cutii pentru claviaturi. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040709 
(220) 2017.06.02 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
09   - echipamente electronice audio şi video pen-

tru utilizare profesională şi de către consu-
matori, şi anume dispozitive de control pen-
tru disk jockeyuri, player multimedia, placă 
de sunet, mixere, amplificatoare, difuzoare, 
căşti audio, picupuri, dispozitive de redare 
pentru discuri compacte, microfoane, comu-
tatori electronici video şi accesorii, şi anume 
conexiuni, cabluri, şnururi, antene şi piese 
pentru echipamente de sunet şi video; soft-
ware pentru gestionarea muzicii; 

 

11   - instalaţii de iluminat cu diode electrolumi-
niscente (leduri); instalaţii de iluminat pentru 
difuzoare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040710 
(220) 2017.06.05 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCAN Iurie, MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 73, ap. 3,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
ARAKELIAN Artur, MD 
Str. Alecu Russo nr. 61, bloc 4, ap. 44, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 040711 
(220) 2017.06.05 
(730) DULGHIERU Tatiana, MD 

Str. Valeriu Cupcea nr. 47,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.21. 
 

 
(210) 040712 
(220) 2017.06.05 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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); 
 

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

 

 

 
 
(210) 040714 
(220) 2017.06.05 
(730) MOREVE S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanică nr. 14/3, of. 307,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

 

 
 
(210) 040715 
(220) 2017.06.06 
(730) VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD 

MD-3728, Romăneşti, 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) 040716 
(220) 2017.06.06 
(730) VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD 

MD-3728, Romăneşti, 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) 040723 
(220) 2017.06.06 
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 47,  
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 alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 040725 
(220) 2017.06.07 
(730) BEŞLEAGA Vera, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 8, bloc 1, ap. 73-74,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.07; 24.09.16; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040734 
(220) 2017.06.08 
(730) SMIRNOV Alexandru, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040737 
(220) 2017.06.08 
(730) SĂLAŞUL BACIULUI S.R.L., MD 

MD-6716, Sadaclia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 06.07.07; 06.07.08; 06.19.07; 06.19.16; 
07.01.19; 24.03.15; 26.01.21. 

 

 
 
(210) 040738 
(220) 2017.06.08 
(730) ADAMA AGAN LTD., IL 

P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 7710201, Israel 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - pesticide, fungicide, erbicide, insecticide; 
 

31   - seminţe care conţin gene tolerante la erbici-
de; seminţe hibride; seminţe pentru agricultu-
ră şi culturi cultivate pentru seminţe. 

 

 

 
 
(210) 040740 
(220) 2017.06.08 
(730) HAPPYBABY S.R.L., MD 

Str. Melestiu nr. 26/10, ap.(of.) 95,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plas-
tic; 

 

25   - îmbrăcăminte, articole care servesc la aco-
perirea capului; 

 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 
 
(210) 040742 
(220) 2017.06.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

cafeniu, albastru, albastru-deschis, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
32   - cvas; cvas de pâine; cvas de citrice; cvas cu 

adaos de plante; cvas de fructe uscate; cvas 
de casă; cvas ţărănesc; cvas cu adaos de 
must; cvas de cereale; cvas de fructe proas-
pete. 

 

(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.15; 06.19.16; 25.01.15; 
25.01.25; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040743 
(220) 2017.06.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 

(210) 040744 
(220) 2017.06.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040745 
(220) 2017.06.12 
(730) CORNIŢEL Alexandru, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75/22, ap. 2,  
MD-2075, 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; 
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25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 15.03.01; 15.03.03; 24.03.16; 26.01.16; 
27.05.13. 

 

 
 
(210) 040746 
(220) 2017.06.13 
(730) LIU-LINE GROUP S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040747 
(220) 2017.06.13 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V., a company organized and existing 
under the laws of Mexico, MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - tequila, cocteiluri cu tequila şi băuturi alcooli-

ce care conţin tequila. 
 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 040749 
(220) 2017.06.09 
(730) BERGHII Evghenii, MD 

Str. C. Negruzzi, MD-2046, 
Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 040750 
(220) 2017.06.15 
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - fungicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040760 
(220) 2017.06.16 
(730) AQUATICA DELUX S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 95,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.16; 02.03.17; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040770 
(220) 2017.06.18 
(730) NUGA BEST PLUS S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 59/2, ap. 75,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roz. 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.12; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040772 
(220) 2017.06.20 
(730) AETOS-BORDEI S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Rabbi Ţirilson nr. 4,  
MD-2005, 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) 25.01.09; 25.01.10; 25.01.25; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 040773 
(220) 2017.06.21 
(730) MOTOLORI S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 21,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.09. 
 

 
 
(210) 040776 
(220) 2017.06.06 
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 47,  
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 alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 29238 
(151) 2017.02.22 
(181) 2025.05.21 
(210) 037048 
(220) 2015.05.21 
(730) BUCURIA S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(111) 29327 
(151) 2017.03.09 
(181) 2025.10.26 
(210) 037797 
(220) 2015.10.26 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Lazur". 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.07.11. 
 

(111) 29535 
(151) 2017.05.03 
(181) 2026.03.16 
(210) 038507 
(220) 2016.03.16 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

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

 

32   - bere; siropuri şi alte preparate pentru fabrica-
rea băuturilor. 

 

 

 
 
(111) 29538 
(151) 2017.05.02 
(181) 2026.05.30 
(210) 038996 
(220) 2016.05.30 
(730) NETWORK ARCHITECTS ACADEMY 

S.R.L., MD 
Str. Nicolae Bălcescu nr. 11,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NETWORK", 
"ARCHITECTS ACADEMY", "a", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
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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) 25.05.01; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.22. 
 

 
 
(111) 29544 
(151) 2017.05.09 
(181) 2024.12.30 
(210) 036356 
(220) 2014.12.30 
(730) SIMIONOV Vladimir, MD 

Str. Gheorghe Caşu nr. 4/1, ap. 3,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(111) 29545 
(151) 2017.05.09 
(181) 2025.05.06 
(210) 036971 
(220) 2015.05.06 
(730) URSU Elena, MD 

Str. Grenoble nr. 257/3A, of. 113,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 
 
(111) 29548 
(151) 2017.05.05 
(181) 2026.03.16 
(210) 038533 
(220) 2016.03.16 
(730) COBZARI-ŢURCAN Rodica, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/5, ap.3, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia cuvîntului "Балтнер". 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 29549 
(151) 2017.05.05 
(181) 2026.05.11 
(210) 038898 
(220) 2016.05.11 
(730) SMOLNIŢCHI Roman, MD 

Şos. Balcani nr. 4, ap. 63,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BBQ BRIQUETTES", 
"100% natural", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
04   - combustibil; aprinzătoare de foc; combustibil 

pentru aprinderea focului pentru grătar; bri-
chete pentru grătar; combustibil pentru gră-
tar; cărbune de lemn pentru grătare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 19.19.00; 24.17.05; 26.01.13; 
27.07.11. 

 

 
 
(111) 29556 
(151) 2017.05.11 
(181) 2026.09.21 
(210) 039501 
(220) 2016.09.21 
(730) BT LEASING MD S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. A. Puşkin nr. 60/2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Leasing", "MD", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
negru, albastru, roşu. 

(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.15; 27.05.10; 29.01.14. 
 

 
 
(111) 29558 
(151) 2017.05.10 
(181) 2026.02.10 
(210) 038351 
(220) 2016.02.10 
(730) Premium Tobacco FZ LLC, AE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra,  
Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Molasses", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun şi produse de tutun care conţin melasă. 
 

(531) CFE(5) 09.07.01; 23.05.05; 24.09.01; 24.09.16; 
25.01.06; 27.05.24; 28.01.00. 

 

 
 
(111) 29566 
(151) 2017.05.13 
(181) 2026.02.24 
(210) 038460 
(220) 2016.02.24 
(730) MCP FINANCE S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 74,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Cash point", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, violet, oranj. 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.01.20; 27.05.15; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 29567 
(151) 2017.05.12 
(181) 2026.05.10 
(210) 038857 
(220) 2016.05.10 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "M", "Multiscreen", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, azuriu, albastru, violet, zmeuriu, alb. 

(511) NCL(10-2016) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 16.01.08; 16.01.25; 26.04.10; 26.04.18; 
27.05.21; 29.01.15. 

 

 
 
 
 
 
 

(111) 29590 
(151) 2017.05.23 
(181) 2026.04.07 
(210) 038719 
(220) 2016.04.07 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubileului nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Soft". 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

 
 
(111) 29591 
(151) 2017.05.22 
(181) 2025.12.03 
(210) 038002 
(220) 2015.12.03 
(730) EUROPROD INVEST S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "CĂRNII", "Mereu proaspăt", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 
 
(111) 29593 
(151) 2017.05.28 
(181) 2026.03.30 
(210) 038642 
(220) 2016.03.30 
(730) LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: ''CONVENTION CENTER'', 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.01.18; 26.01.22; 27.05.14; 
27.05.22. 

 

 
 
(111) 29602 
(151) 2017.05.24 
(181) 2026.07.07 
(210) 039118 
(220) 2016.07.07 
(730) DON SIMON S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 19/6, ap. 114,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PNEU", "EXPERT", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben. 
(511) NCL(10-2016) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
promovării vânzărilor pentru terţi, inclusiv a 
serviciilor prestate de magazinele angro şi cu 
amănuntul; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 29603 
(151) 2017.05.26 
(181) 2026.04.21 
(210) 038811 
(220) 2016.04.21 
(730) OGUZENERGY S.R.L., MD 

Str. Bolgarscaia nr. 87, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.03.01; 27.03.12. 
 

 
 
(111) 29607 
(151) 2017.05.29 
(181) 2025.10.26 
(210) 037795 
(220) 2015.10.26 
(730) FLORENI, societate pe acţiuni de selecţie 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Avicola", "Floreni", 
"MAGAZIN DE FIRMĂ", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 
 
(111) 29608 
(151) 2017.05.29 
(181) 2025.10.26 
(210) 037796 
(220) 2015.10.26 
(730) FLORENI, societate pe acţiuni de selecţie 

şi hibridizarea păsărilor, MD 
MD-6521, Floreni, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Avicola", "Floreni", "fon-
dat", "1972", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 7/2017 

 121

(111) 29611 
(151) 2017.05.03 
(181) 2025.11.24 
(210) 037943 
(220) 2015.11.24 
(730) VILA VERDE S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 110, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VINUL". 
(511) NCL(10-2015) 
33   - vinuri. 
 

 

 
 
(111) 29613 
(151) 2017.06.05 
(181) 2026.05.10 
(210) 038897 
(220) 2016.05.10 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 29616 
(151) 2017.06.02 
(181) 2026.03.02 
(210) 038476 
(220) 2016.03.02 
(730) FABRYO CORPORATION S.R.L., societate 

comercială, RO 
Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei nr. 202 B, 
Jud. Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - pigmenţi, coloranţi; lacuri şi vopsele pentru 

lemn şi metal, acoperiri lavabile; diluanţi, 
diluanţi pentru lacuri, diluanţi pentru vopsele, 
amorsă, emailuri (lacuri), emailuri (lacuri) 
pentru lemn; vopsele email, uleiuri pentru 
conservarea lemnului, baiţuri pentru lemn, 
grunduri pentru metal şi lemn, lacuri; chituri; 
materiale colorante, mordanţi; 

 

17   - vopsele şi lacuri izolante, emailuri izolatoare; 
 

19   - adezivi pentru construcţii (pentru gresie, fa-
ianţă, polistiren). 

 

(531) CFE(5) 27.05.04. 
 

 
 
(111) 29630 
(151) 2017.06.12 
(181) 2026.03.02 
(210) 038506 
(220) 2016.03.02 
(730) M-CONSULTING S.R.L., MD 

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 17, of. 10, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia cuvântului "ACADEMY" şi a exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 27.03.15. 
 

 
 
(111) 29631 
(151) 2017.06.12 
(181) 2026.03.17 
(210) 038565 
(220) 2016.03.17 
(730) TRITEAC Alexandru, MD 

Bd. Decebal nr. 23/2, ap. 30,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, us-

cate şi fierte. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 05.07.01; 27.03.01; 
27.03.11. 

 

 
 
 

(111) 29640 
(151) 2017.06.12 
(181) 2025.10.16 
(210) 037747 
(220) 2015.10.16 
(730) BOGDANOVA Maria, MD 

Str. Trifan Baltă nr. 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - adezivi. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 24.03.07; 24.03.14; 26.01.15; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 29643 
(151) 2017.06.13 
(181) 2025.07.16 
(210) 037344 
(220) 2015.07.16 
(730) MEDIASTIL GRUP S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Busuioceşti nr. 23, ap. 1, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Art Posters", "BEST", 
"INTERIOR SOLUTIONS", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2015) 
16   - postere, tipărituri, abţibilduri, hârtie, carton şi 

produse din aceste materiale, necuprinse în 
alte clase; produse de imprimerie; fotografii, 
caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 07.03.02; 22.05.01; 25.07.03; 26.04.07; 
26.04.08; 27.05.01; 27.05.10. 

 

 
 
(111) 29654 
(151) 2017.06.15 
(181) 2026.04.22 
(210) 038822 
(220) 2016.04.22 
(730) CHIRMICI Denis, MD 

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ORIGINAL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, cafeniu, auriu, alb, 
verde, roşu de diferite nuanţe. 

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

(531) CFE(5) 02.01.04; 02.03.04; 02.07.04; 02.07.16; 
19.07.01; 19.07.24; 20.05.15; 24.03.02; 25.01.06; 
26.04.03; 29.01.15. 

 

 
 
 

(111) 29657 
(151) 2017.06.17 
(181) 2026.02.24 
(210) 038420 
(220) 2016.02.24 
(730) LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BEAUTY", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben. 
(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
animale; servicii de agricultură, horticultură şi 
de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 05.05.16; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 
27.05.01; 29.01.02. 

 

 
 
(111) 29658 
(151) 2017.06.17 
(181) 2026.04.13 
(210) 038744 
(220) 2016.04.13 
(730) ECO DOCTOR S.R.L., MD 

Str. 31 August 1989 nr. 53, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MD - BOPI 7/2017    TRADEMARKS 

 124

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, verde-deschis, 

verde-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
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, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 11.01.04; 27.05.02; 
27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 29659 
(151) 2017.06.17 
(181) 2026.04.20 
(210) 038791 
(220) 2016.04.20 
(730) BALEA Vitalie, MD 

Str. N. Pirogov nr. 13,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WALNUTS". 
(511) NCL(10-2016) 
29   - nuci preparate, conservate, glasate, uscate 

şi fierte; jeleuri, dulceţuri cu conţinut de nuci; 
ulei de nuci; 

 

31   - nuci. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în iunie 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 037048 2015.05.21 29238 2017.02.22 29,35 BUCURIA S.A., MD 7/2015 7/2017 

2 037797 2015.10.26 29327 2017.03.09 02 ZINCENKO Alexandr, MD 11/2015 7/2017 

3 036338 2014.12.24 29394 2017.03.21 25,28,41 Viacom Overseas Holdings 
C.V., a Netherland Partnership, 
NL 

2/2015  

4 036279 2014.12.17 29395 2017.03.21 18,25,28,30,41 Viacom Overseas Holdings 
C.V., a Netherland Partnership, 
NL 

2/2015  

5 036280 2014.12.17 29396 2017.03.21 18,25,28,30,41 Viacom Overseas Holdings 
C.V., a Netherland Partnership, 
NL 

2/2015  

6 038789 2016.04.19 29425 2017.03.23 01,02,06,11,12,
19,20,40,42 

Arconic Inc., US 9/2016  

7 039240 2016.07.21 29471 2017.05.11 05 FreiCare Swiss GmbH, CH 10/2016  

8 039288 2016.08.02 29472 2017.05.11 03 HELLENICA COSMETIC 
PRODUCTS EXPLOITATION 
S.A., GR 

10/2016  

9 039058 2016.06.21 29473 2017.05.11 31,35,39 BIOGRAIN COMPANY S.R.L., 
MD 

7/2016  

10 038507 2016.03.16 29535 2017.05.03 29,32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

4/2016 7/2017 

11 038307 2016.02.03 29536 2017.05.02 08 Conair Corporation, US 9/2016  

12 038003 2015.12.03 29537 2017.05.02 34 COIALNIC Victor, MD 1/2016  

13 038996 2016.05.30 29538 2017.05.02 35,41,42 NETWORK ARCHITECTS 
ACADEMY S.R.L., MD 

7/2016 7/2017 

14 038647 2016.03.31 29539 2017.05.03 29,30 CREAVITA S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2016  

15 039388 2016.08.19 29540 2017.05.03 28 Kintoy Die-Casting Manufactory 
Limited, CN 

10/2016  

16 039281 2016.08.04 29541 2017.05.03 35,36,37,39 ZAHARIA Grigore, MD 9/2016  

17 036356 2014.12.30 29544 2017.05.09 05 SIMIONOV Vladimir, MD 4/2015 7/2017 

18 036971 2015.05.06 29545 2017.05.09 05 URSU Elena, MD 8/2015 7/2017 

19 039224 2016.07.20 29546 2017.05.04 03,08 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

10/2016  

20 039405 2016.08.30 29547 2017.05.04 11 CREŢU Ghenadie, MD 10/2016  

21 038533 2016.03.16 29548 2017.05.05 35,37 COBZARI-ŢURCAN Rodica, 
MD 

5/2016 7/2017 

22 038898 2016.05.11 29549 2017.05.05 04 SMOLNIŢCHI Roman, MD 9/2016 7/2017 

23 039068 2016.06.24 29550 2017.05.05 36 CIOBANU Lilian, MD 8/2016  

24 039428 2016.09.02 29551 2017.05.05 05 Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 

10/2016  

25 039443 2016.09.07 29552 2017.05.05 05 Glaxo Group Limited, GB 10/2016  

26 038717 2016.04.06 29553 2017.05.11 35,39 DMITRIEVA Olga, MD 6/2016  

27 039464 2016.09.12 29554 2017.05.11 33,34 GRECU Sorin, MD 10/2016  

28 039496 2016.09.20 29555 2017.05.11 39,41,43 USATÎI Nicolae, MD 10/2016  

29 039501 2016.09.21 29556 2017.05.11 36 BT LEASING MD S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2016 7/2017 

30 039514 2016.09.22 29557 2017.05.11 36,37 CONREIR S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

10/2016  
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1 2 3 4 5 6 7   

31 038351 2016.02.10 29558 2017.05.10 34 Premium Tobacco FZ LLC, AE 3/2016 7/2017 

32 039237 2016.05.27 29559 2017.05.10 35,44 ALISA CAPBATUT S.R.L., MD 9/2016  

33 039325 2016.08.09 29560 2017.05.10 10,25 LRC Products Limited, GB 11/2016  

34 039209 2016.07.19 29561 2017.05.11 30 A.V.K. CONFECTIONERY 
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

35 039213 2016.07.19 29562 2017.05.11 30 A.V.K. CONFECTIONERY 
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

36 039214 2016.07.19 29563 2017.05.11 30 A.V.K. CONFECTIONERY 
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

37 039248 2016.07.19 29564 2017.05.11 30 A.V.K. CONFECTIONERY  
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

38 038637 2016.03.30 29565 2017.05.10 35,36,37,38 STAR TV S.R.L., MD 6/2016  

39 038460 2016.02.24 29566 2017.05.13 36 MCP FINANCE S.R.L.,  
organizaţie de microfinanţare, 
MD 

4/2016 7/2017 

40 038857 2016.05.10 29567 2017.05.12 38 MOLDTELECOM S.A., MD 6/2016 7/2017 

41 039448 2016.09.09 29568 2017.05.12 36 MOBIASBANCĂ-Groupe  
Societe Generale S.A., bancă 
comercială, MD 

10/2016  

42 039431 2016.09.06 29569 2017.05.13 39 NOROC EXPRESS Ltd., IL 12/2016  

43 039459 2016.09.08 29570 2017.05.13 11,35 DUO-EGO S.R.L., MD 10/2016  

44 039483 2016.09.16 29571 2017.05.13 32 Red Bull GmbH, AT 11/2016  

45 039513 2016.09.22 29572 2017.05.13 33 MAMIRS S.R.L., MD 12/2016  

46 039517 2016.09.22 29573 2017.05.13 05 Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 

10/2016  

47 039520 2016.09.26 29574 2017.05.13 35 BIOTEC-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2016  

48 039541 2016.09.30 29575 2017.05.13 39 TRANSGRUPSERVICE S.R.L., 
MD 

11/2016  

49 038459 2016.03.09 29576 2017.05.12 33 BULGARI WINERY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

4/2016  

50 039234 2016.07.21 29577 2017.05.15 30 REU Valeriu, MD 9/2016  

51 039338 2016.08.11 29578 2017.05.16 01,05,31 BASF SE, DE 10/2016  

52 039374 2016.08.16 29579 2017.05.16 19 BARBU Serghei, MD 10/2016  

53 039468 2016.09.13 29580 2017.05.16 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

11/2016  

54 039414 2016.08.26 29581 2017.05.17 01,04,05,06,19,
25,30,31,35,37,

39,42,44 

Mineral and Chemical Company 
"EuroChem", Joint Stock  
Company, RU 

10/2016  

55 039415 2016.08.26 29582 2017.05.17 01,04,05,06,19,
25,30,31,35,37,

39,42,44 

Mineral and Chemical Company 
"EuroChem", Joint Stock  
Company, RU 

10/2016  

56 039416 2016.08.26 29583 2017.05.17 01,04,05,06,19,
25,30,31,35,37,

39,42,44 

Mineral and Chemical Company 
"EuroChem", Joint Stock  
Company, RU 

10/2016  

57 039417 2016.08.26 29584 2017.05.17 01,04,05,06,19,
25,30,31,35,37,

39,42,44 

Mineral and Chemical Company 
"EuroChem", Joint Stock  
Company, RU 

10/2016  

58 039418 2016.08.26 29585 2017.05.17 01,04,05,06,19,
25,30,31,35,37,

39,42,44 

Mineral and Chemical Company 
"EuroChem", Joint Stock  
Company, RU 

10/2016  

59 039260 2016.07.26 29586 2017.05.19 43,44 ŢURCAN Anastasia, MD 10/2016  

60 039262 2016.07.26 29587 2017.05.19 24 CEPOI Victor, MD 10/2016  

61 039149 2016.07.18 29588 2017.05.18 30 Vel Pitar S.A., societate  
comercială, RO 

8/2016  

62 039330 2016.08.01 29589 2017.05.19 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 9/2016  

63 038719 2016.04.07 29590 2017.05.23 16 TAROL-DD S.R.L., MD 5/2016 7/2017 

64 038002 2015.12.03 29591 2017.05.22 29 EUROPROD INVEST S.R.L., 
MD 

1/2016 7/2017 
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1 2 3 4 5 6 7   

65 039268 2016.07.27 29592 2017.05.22 03,35 MARIGOLD S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

9/2016  

66 038642 2016.03.30 29593 2017.05.28 41 LEOGRAND HOTEL S.R.L., 
MD 

5/2016 7/2017 

67 038721 2016.04.07 29594 2017.05.28 03,16,21 TORECO S.R.L., MD 5/2016  

68 039194 2016.07.13 29595 2017.05.25 37,42 CONSTANTINOV Nicolai, MD 8/2016  

69 039455 2016.09.12 29596 2017.05.25 32 Energy Beverages LLC,  
a Delaware limited liability  
company, US 

10/2016  

70 038958 2016.05.30 29597 2017.05.25 07,08 MIGHTY SEVEN  
INTERNATIONAL CO., LTD., 
TW 

9/2016  

71 039349 2016.08.12 29598 2017.05.24 16,35,36,41,42 Asociaţia Naţională a Companii-
lor din Domeniul Tehnologiilor 
Informaţionale şi al Comunicaţii-
lor, MD 

9/2016  

72 039486 2016.09.15 29599 2017.05.27 05,10,16,35, 
38,42,44 

Med Clinic International S.R.L., 
MD 

12/2016  

73 039547 2016.10.05 29600 2017.05.27 03,05,35,39,44 DUMBRAVA Ştefan, MD 11/2016  

74 039608 2016.10.13 29601 2017.05.27 33 ANGHILEANU Maria, MD 12/2016  

75 039118 2016.07.07 29602 2017.05.24 17,35,37 DON SIMON S.R.L., MD 8/2016 7/2017 

76 038811 2016.04.21 29603 2017.05.26 11 OGUZENERGY S.R.L., MD 6/2016 7/2017 

77 039099 2016.07.05 29604 2017.05.31 34 GÎDILICA Constantin, MD 8/2016  

78 039100 2016.07.05 29605 2017.05.31 34 GÎDILICA Constantin, MD 8/2016  

79 039101 2016.07.05 29606 2017.05.31 34 GÎDILICA Constantin, MD 8/2016  

80 037795 2015.10.26 29607 2017.05.29 29,35,43 FLORENI, societate pe acţiuni 
de selecţie şi hibridizare a 
păsărilor, MD 

1/2016 7/2017 

81 037796 2015.10.26 29608 2017.05.29 29,35,43 FLORENI, societate pe acţiuni 
de selecţie şi hibridizarea 
păsărilor, MD 

1/2016 7/2017 

82 039401 2016.08.25 29609 2017.05.31 01,05 BASF SE, DE 10/2016  

83 039476 2016.09.15 29610 2017.05.31 05 Pharmaceutical chemical  
cosmetic industry ALKALOID 
AD Skopje, MK 

11/2016  

84 037943 2015.11.24 29611 2017.05.03 33 VILA VERDE S.R.L., MD 12/2015 7/2017 

85 038897 2016.05.10 29613 2017.06.05 29,43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 6/2016 7/2017 

86 039329 2016.08.10 29614 2017.06.02 35 Europharm (UK) CO. LTD, GB 9/2016  

87 039359 2016.08.15 29615 2017.05.31 32 OOO "MARWIN BRANDS", UZ 11/2016  

88 038476 2016.03.02 29616 2017.06.02 02,17,19 FABRYO CORPORATION 
S.R.L., societate comercială, 
RO 

6/2016 7/2017 

89 039485 2016.09.14 29617 2017.06.02 36 INTACT ASIGURĂRI  
GENERALE S.A., companie, 
MD 

11/2016  

90 039563 2016.10.06 29618 2017.06.02 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 

11/2016  

91 039493 2016.09.20 29619 2017.06.05 41 DIVIRICEAN Sanda, MD 12/2016  

92 039494 2016.09.20 29620 2017.06.05 25,42 DIVIRICEAN Sanda, MD 12/2016  

93 039564 2016.10.07 29621 2017.06.05 35,38,41 FIŞTIC Tamara, MD 11/2016  

94 039574 2016.10.07 29622 2017.06.05 35,41,42 SIMPALS S.R.L., MD 11/2016  

95 039575 2016.10.07 29623 2017.06.05 35,41,42 SIMPALS S.R.L., MD 11/2016  

96 039579 2016.10.07 29625 2017.06.05 35,41,42 SIMPALS S.R.L., MD 11/2016  

97 039363 2016.08.17 29626 2017.06.02 30,35 STATUS-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2016  

98 037877 2015.11.06 29627 2017.06.02 33 BAYADERA MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

12/2015  

99 037799 2015.10.28 29628 2017.06.02 33 BAYADERA MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

11/2015  

100 039034 2016.06.15 29629 2017.06.06 12 Goodyear Dunlop Tyres UK 
Limited, GB 

9/2016  



     MD - BOPI 7/2017                                                                                      TRADEMARKS 
 

 128

 

1 2 3 4 5 6 7   

101 038506 2016.03.02 29630 2017.06.12 43 M-CONSULTING S.R.L., MD 4/2016 7/2017 

102 038565 2016.03.17 29631 2017.06.12 29 TRITEAC Alexandru, MD 5/2016 7/2017 

103 038579 2016.03.23 29632 2017.06.12 06,07 HANDLER S.R.L., MD 5/2016  

104 039600 2016.10.11 29633 2017.06.12 11 LUMINECO ELECTRIC S.R.L., 
MD 

11/2016  

105 039607 2016.10.13 29634 2017.06.12 33 ANGHILEANU Maria, MD 12/2016  

106 039616 2016.10.17 29635 2017.06.12 01,05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 

12/2016  

107 039634 2016.10.19 29636 2017.06.12 30 Vel Pitar S.A., societate  
comercială, RO 

11/2016  

108 039640 2016.10.20 29637 2017.06.12 05 PLĂMĂDEALĂ Eduard, MD 11/2016  

109 039643 2016.10.25 29638 2017.06.12 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

11/2016  

110 039259 2016.07.26 29639 2017.06.07 35,39,43 LEOGRAND HOTEL S.R.L., 
MD 

10/2016  

111 037747 2015.10.16 29640 2017.06.12 16 BOGDANOVA Maria, MD 11/2015 7/2017 

112 039593 2016.10.11 29641 2017.06.12 42,44 BEAUTY KARE S.R.L., MD 11/2016  

113 039491 2016.09.16 29642 2017.06.13 35,38,41 EUROPEAN DRINKS IMPORT 
EXPORT S.A., întreprindere cu 
capital străin, MD 

12/2016  

114 037344 2015.07.16 29643 2017.06.13 16 MEDIASTIL GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2015 7/2017 

115 038636 2016.03.30 29644 2017.06.12 34 John Player & Sons Limited, IE 7/2016  

116 038729 2016.04.08 29645 2017.06.12 34 John Player & Sons Limited, IE 7/2016  

117 039389 2016.08.19 29646 2017.06.12 33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2016  

118 039404 2016.08.25 29647 2017.06.12 12 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, JP 

10/2016  

119 039502 2016.09.21 29648 2017.06.13 33 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică  
de vinuri, MD 

10/2016  

120 039503 2016.09.21 29649 2017.06.13 33 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică  
de vinuri, MD 

10/2016  

121 039511 2016.09.22 29650 2017.06.12 25 ZAHAROVA Zana, MD 11/2016  

122 037524 2015.08.29 29651 2017.06.16 09,35,38,41,42 TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

2/2016  

123 039367 2016.08.08 29652 2017.06.16 35 SCURTU Iana, MD 11/2016  

124 039540 2016.09.29 29653 2017.06.15 04,14,16,35,42 MAKLER S.R.L., publicaţie 
periodică, MD 

11/2016  

125 038822 2016.04.22 29654 2017.06.15 33 CHIRMICI Denis, MD 8/2016 7/2017 

126 039447 2016.09.09 29655 2017.06.15 33 CHIRMICI Denis, MD 10/2016  

127 039461 2016.09.09 29656 2017.06.15 43 MOBVARO-M S.R.L., MD 10/2016  

128 038420 2016.02.24 29657 2017.06.17 44 LEOGRAND HOTEL S.R.L., 
MD 

5/2016 7/2017 

129 038744 2016.04.13 29658 2017.06.17 29,31 ECO DOCTOR S.R.L., MD 5/2016 7/2017 

130 038791 2016.04.20 29659 2017.06.17 29,31 BALEA Vitalie, MD 5/2016 7/2017 

131 037291 2015.07.09 29660 2017.06.16 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2015  
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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 5510 2027.03.19 10,12 ROHO, INC., US 
100 Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221,  
Statele Unite ale Americii 

11/1997 4/1998 

2 2R 5667 2027.04.04 14 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading  
as Citizen Watch Co., Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,  
Tokyo, Japonia 

1/1998 7/1998 

3 2R 5668 2027.04.04 14 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading  
as Citizen Watch Co., Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,  
Tokyo, Japonia 

1/1998 7/1998 

4 2R 5714 2027.05.13 05,30 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL 
PROPERTY ApS, DK 
Søndre Ringvej 55, DK-2605 Brøndby,  
Danemarca 

2/1998 7/1998 

5 2R 5749 2027.05.16 03 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
Statele Unite ale Americii 

3/1998 8/1998 

6 2R 5753 2027.06.13 16 Hermes International, Société en Commandite  
par Actions, FR 
24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Franţa  

3/1998 8/1998 

7 2R 5818 2027.05.30 05 EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

3/1998 9/1998 

8 2R 5819 2027.05.30 05 EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

3/1998 9/1998 

9 2R 5822 2027.05.30 05 EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

3/1998 9/1998 

10 2R 5823 2027.05.30 05 EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

3/1998 9/1998 

11 2R 5840 2027.07.01 05 Klosterfrau AG, CH 
Wiesentalstrasse 126, 7006 Chur, Elveţia 

4/1998 9/1998 

12 2R 5851 2027.06.04 30 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., AE 
P.O. Box No. 4115, Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

3/1998 9/1998 

13 2R 5865 2026.08.24 09,37,42 Tyco Fire & Security GmbH, CH 
Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, Elveţia 

4/1998 10/1998 

14 2R 5866 2027.05.16 29 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., AE 
P.O. Box No. 4115 Sharjah, Emiratele Arabe  
Unite 

4/1998 10/1998 

15 2R 5867 2027.04.30 03 EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE  
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi  
Caddesi, No. 1 X-1 Özel Parsel Tuzla 
İstanbul,Turcia 

4/1998 10/1998 

16 2R 5868 2027.04.30 03 EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE  
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi  
Caddesi, No. 1 X-1 Özel Parsel Tuzla 
İstanbul,Turcia 

4/1998 10/1998 
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17 2R 5870 2027.04.30 03 EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE  
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi  
Caddesi, No. 1 X-1 Özel Parsel Tuzla 
İstanbul,Turcia 

4/1998 10/1998 

18 2R 5871 2027.04.30 03 EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE  
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi  
Caddesi, No. 1 X-1 Özel Parsel Tuzla 
İstanbul,Turcia 

4/1998 10/1998 

19 2R 5894 2027.06.02 05 Takeda Austria GmbH, AT 
St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz, Austria 

4/1998 10/1998 

20 2R 5895 2027.06.24 09,16,38,41 THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION, 
GB 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 
1AA, Regatul Unit 

4/1998 10/1998 

21 2R 5922 2027.06.26 09 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

5/1998 11/1998 

22 2R 5939 2027.04.21 24,25 INVISTA Technologies S.a.r.l., A Luxembourg 
Company, CH 
Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, Elveţia 

5/1998 11/1998 

23 2R 5940 2027.04.21 24,25 INVISTA Technologies S.a.r.l., A Luxembourg 
Company, CH 
Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, Elveţia 

5/1998 11/1998 

24 2R 5946 2027.07.15 03 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US 
650 Madison Avenue, NY 10022, New York,  
Statele Unite ale Americii 

6/1998 11/1998 

25 2R 5966 2027.07.22 05 Bayer Intellectual Property GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

5/1998 11/1998 

26 2R 6032 2027.07.22 05 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

7/1998 12/1998 

27 2R 6033 2027.07.22 05 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

7/1998 12/1998 

28 2R 6035 2027.07.22 05 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

7/1998 12/1998 

29 2R 6036 2027.07.22 05 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

7/1998 12/1998 

30 2R 6037 2027.07.22 05 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

7/1998 12/1998 

31 2R 6057 2027.09.23 32 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
Statele Unite ale Americii 

8/1998 1/1999 

32 2R 6081 2027.09.01 29 UNILEVER BCS EUROPE B.V., NL 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 

8/1998 1/1999 

33 2R 6087 2027.06.05 17,19,35 UNIPLAST S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 6,  

MD-2018, Chişinău, Republica Moldova 

2/1998 1/1999 

34 2R 6130 2027.08.13 36 JCB CO., LTD., JP 
5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
8686, Japonia 

9/1998 3/1999 

35 2R 6141 2027.10.27 05 Cilag GmbH International, CH 
Gubelstrasse 34 CH-6300 Zug, Elveţia 

9/1998 3/1999 

36 2R 6168 2027.10.20 30 Gustav Paulig Ltd, FI 
Satamakaari 20, FI-00980 Helsinki, Finlanda 

9/1998 3/1999 

37 2R 6218 2027.11.03 30 Gustav Paulig Ltd, FI 
Satamakaari 20, FI-00980 Helsinki, Finlanda 

10/1998 3/1999 

38 2R 6226 2027.11.14 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

10/1998 3/1999 

39 2R 6308 2027.10.28 25 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629-6490, 
Statele Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 
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40 2R 6312 2027.12.26 05 IPR Pharmaceuticals Inc., PR 
Road 188, San Isidro Industrial Park, Canóvanas, 
PR 00729, Puerto Rico 

11/1998 4/1999 

41 2R 6644 2027.10.28 25 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629-6490, 
Statele Unite ale Americii 

11/1998 9/1999 

42 2R 6645 2027.09.01 36 MOLDOVA - ASTROVAZ S.A., companie  
de asigurări, MD 
Str. A. Şciusev nr. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/1999 9/1999 

43 2R 7437 2027.04.30 03 EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI  
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi  
Caddesi, No. 1 X-1 Özel Parsel Tuzla 
İstanbul,Turcia 

2/1998 8/2000 

44 2R 7734 2027.06.26 37,41,42 ULIM, Universitatea Liberă Internaţională  
din Moldova, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

9/1998 1/2001 

45 R 15538 2026.05.26 05 GR SWISS JV, LLC, US 
41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
CA 92260, Statele Unite ale Americii 

6/2007 11/2007 

46 R 15665 2027.04.11 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,
41,42,43,44,

45 

LEMI INVEST S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Arborilor nr. 21,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 12/2007 

47 R 16137 2026.09.29 09,35 INTEROPTIC S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 26, ap.(of.) 132,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

10/2007 3/2008 

48 R 16330 2027.06.11 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

49 R 16337 2026.12.05 12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING  
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 60045, 
Statele Unite ale Americii 

12/2007 5/2008 

50 R 16453 2027.04.03 35 DI & TRADE S.R.L., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 12, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

51 R 16466 2027.03.06 38 SICRES S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

52 R 16520 2026.12.12 29,30,31 MONICOL S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

53 R 16523 2026.12.25 29 LAOX PRIM S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

54 R 16599 2027.04.19 19,35,37 Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova, Federaţia 
Rusă 

3/2008 8/2008 

55 R 16736 2027.02.19 25,30,35,43 TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

56 R 16752 2027.04.17 05 Astex Pharmaceuticals, Inc., US 
4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, 
California 94588, Statele Unite ale Americii 

3/2008 8/2008 
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57 R 16775 2027.05.14 09,16,35, 
36,38 

SOCIETE GENERALE (a French corporation), FR 
29, boulevard Haussmann, 75009, PARIS, Franţa 

3/2008 8/2008 

58 R 16799 2027.04.02 43,45 MARCIUC Renata, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 65, bloc 2, ap. 68,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

59 R 16821 2027.04.04 03,05 Fater S.p.A., IT 
Via Alessandro Volta, 10, 65129 Prescara, Italia 

3/2008 8/2008 

60 R 16881 2027.05.22 35,37 TOPALO Arcadie, MD 
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

61 R 16884 2027.05.08 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

4/2008 9/2008 

62 R 16885 2027.05.08 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

4/2008 9/2008 

63 R 16894 2027.06.04 12 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR 
#647 -15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

4/2008 9/2008 

64 R 16895 2027.06.04 05 Novartis Consumer Health S.A., CH 
Route de l’ Etraz, 1197, Prangins, Elveţia 

4/2008 9/2008 

65 R 16912 2027.06.06 32,33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a corporation 
organized and existing under the laws of Mexico, 
MX 
Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque,  
Jalisco, CP 45601, Mexic 

4/2008 9/2008 

66 R 16913 2027.05.23 07,08,11 Wahl GmbH, DE 
Roggenbachweg 9, D-78089 Unterkirnach,  
Germania 

4/2008 9/2008 

67 R 16942 2027.04.23 30 RÎUL VECHI S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

68 R 16944 2027.05.22 03,35 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

69 R 16956 2027.05.17 41 Intra Communications, Inc., US 
3080 Bristol Street, Suite 610, Costa Mesa, CA 
92626, Statele Unite ale Americii 

4/2008 9/2008 

70 R 16979 2027.05.22 03,35 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Industrială nr. 40, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

71 R 16990 2027.05.31 01 MARBET Spolka z o.o., PL 
ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala,  
Polonia 

5/2008 10/2008 

72 R 17002 2027.06.22 32,33 “Moscow-Efes Brewery", Joint Stock Company, RU 
Str. Podolskih Kursantov, 15B, 117546, Moscova, 
Federaţia Rusă 

5/2008 10/2008 

73 R 17007 2027.06.29 06,09 Mul-T-Lock Ltd., IL 
Mul-T-Lock Park, Ha'Azmaut Blvd., POB 637, 
Yavne 81104, Israel 

5/2008 10/2008 

74 R 17008 2027.06.29 06,09 Mul-T-Lock Ltd., IL 
Mul-T-Lock Park, Ha'Azmaut Blvd., POB 637, 
Yavne 81104, Israel 

5/2008 10/2008 

75 R 17010 2027.07.02 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

5/2008 10/2008 

76 R 17023 2027.07.11 35,37,39 Custodis S.R.L., MD 
Str. Pietrăriei nr. 3,  
MD-2069, Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

77 R 17042 2027.07.23 32 Osotspa Co., Ltd., TH 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 
Bangkok 10240, Thailanda 

5/2008 10/2008 

78 R 17053 2027.03.12 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

5/2008 10/2008 
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79 R 17090 2027.05.08 16,35 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin  
product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, Belarus 

3/2008 10/2008 

80 R 17091 2027.05.08 16,35 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin  
product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, Belarus 

4/2008 10/2008 

81 R 17109 2027.08.14 35 POLICONTRACT S.R.L., MD 
Str. Lunca Bâcului nr. 33/3,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

82 R 17112 2027.08.07 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Toyota  Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

6/2008 11/2008 

83 R 17114 2027.08.08 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

6/2008 11/2008 

84 R 17143 2027.09.03 36 Oncor International LLC. ( a State of Delaware 
limited liability company), US 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

6/2008 11/2008 

85 R 17184 2027.05.08 05 Celgene Corporation, a Delaware corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
Statele Unite ale Americii 

6/2008 11/2008 

86 R 17185 2027.05.08 05 Celgene Corporation, a Delaware corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
Statele Unite ale Americii 

6/2008 11/2008 

87 R 17188 2027.05.15 29 CARMEZ S.A., MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

88 R 17198 2027.07.05 20,35 LARCOV Oleg, MD 
Bd. Moscova nr. 18, ap. 97,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

89 R 17227 2026.08.16 09,11,35 REGAL ELECTRONIC S.R.L., societate  
comercială, MD 
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 106,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

2/2008 11/2008 

90 R 17320 2027.03.12 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

7/2008 12/2008 

91 R 17323 2027.03.16 03,05,09,16,
20,21,25,28,
29,30,31,32,
34,35,39,41,

43,44 

VISTARCOM S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Alecu Russo nr. 28, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

92 R 17335 2027.06.11 29,35,39 MMD S.R.L., companie, MD 
Str. Doina nr. 45, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

93 R 17336 2027.06.12 41,43 CARMEZ S.A., MD 
Şos. Munceşti nr. 121, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

94 R 17339 2027.07.18 10 Meiji Seika Pharma Co., Ltd., JP 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japo-
nia 

7/2008 12/2008 

95 R 17358 2027.08.22 12 Kia Motors Corporation, KR 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Republica 
Coreea 

7/2008 12/2008 

96 R 17383 2027.05.22 35 TOPALO Arcadie, MD 
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

97 R 17420 2027.10.19 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

8/2008 1/2009 

98 R 17421 2027.10.19 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

8/2008 1/2009 

99 R 17453 2027.07.05 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

8/2008 1/2009 
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100 R 17536 2027.10.30 32,33 "Moscow-Efes Brewery", Joint Stock Company, RU 
Str. Podolskih Kursantov, 15B, 117546, Moscova, 
Federaţia Rusă 

9/2008 2/2009 

101 R 17591 2027.05.22 01,19,35 TEVEDO STORM LLC, US 
619 New York Avenue, Claymont, Delaware 
19703 in the County of New Castle, Statele  
Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

102 R 17592 2027.05.22 01,19,35 TEVEDO STORM LLC, US 
619 New York Avenue, Claymont, Delaware 
19703 in the County of New Castle, Statele  
Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

103 R 17593 2027.05.22 01,19,35 TEVEDO STORM LLC, US 
619 New York Avenue, Claymont, Delaware 
19703 in the County of New Castle, Statele  
Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

104 R 17594 2027.05.22 01,19,35 TEVEDO STORM LLC, US 
619 New York Avenue, Claymont, Delaware 
19703 in the County of New Castle, Statele  
Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

105 R 17595 2027.05.22 01,19,35 TEVEDO STORM LLC, US 
619 New York Avenue, Claymont, Delaware 
19703 in the County of New Castle, Statele  
Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

106 R 17612 2027.04.17 32 DeSokko Limited, CY 
Centennial Building, 3d floor, office 303, P.C. 
1066, Nicosia, Cipru 

3/2008 2/2009 

107 R 17620 2027.04.03 35 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 
Bd. Dacia nr. 44, ap.(of.) 3,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

108 R 17621 2027.04.02 30 Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie  
din statul Delaware, US 
1132 W. Blackhawk, Chicago Illinois 60642,  
Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

109 R 17627 2027.06.11 33 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V. 
a company organized and existing under the laws 
of Mexico, MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexica 

10/2008 3/2009 

110 R 17689 2027.11.07 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

10/2008 3/2009 

111 R 17757 2027.11.26 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

10/2008 3/2009 

112 R 17758 2027.11.26 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

10/2008 3/2009 

113 R 17772 2027.12.06 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

114 R 17837 2027.05.15 29 CARMEZ S.A., MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 4/2009 

115 R 17843 2027.02.19 03 GR SWISS JV, LLC, US 
41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
CA 92260, Statele Unite ale Americii 

8/2008 4/2009 

116 R 17951 2027.10.08 05,29,30,35 Société des Produits Nestlé S.A., CH 
1800 Vevey, Elveţia 

12/2008 5/2009 

117 R 17952 2027.05.17 14,35 AKM-VETERAN S.R.L., MD 
Str. Valea Crucii nr. 26,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 5/2009 

118 R 17958 2027.06.11 30 SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V.,  
a company organized and existing under the laws  
of Mexico, MX 
Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas  
Mexico, Mexico, D.F. 08400, Mexic 

12/2008 5/2009 

119 R 17977 2027.05.30 35,43 GLEMUS-COM S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 90,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 5/2009 
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120 R 18027 2027.12.20 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

10/2008 6/2009 

121 R 18028 2027.12.20 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

10/2008 6/2009 

122 R 18062 2027.04.27 35,36,42,45 CALAIDA Denis, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, bloc 1, ap. 56,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 6/2009 

123 R 18075 2027.08.07 35,36 ProCredit Bank S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 900,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 6/2009 

124 R 18102 2027.12.13 12 Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN 
No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba  
District, Chongqing City, 400037, China 

1/2009 6/2009 

125 R 18675 2026.11.01 05 CRASIUC Volodîmîr, UA 
Vul. 1 Travnea, 9, cv. 51, m. Illicivsic, Odesica 
obl., 68000, Ucraina 

9/2008 9/2009 

126 R 18713 2027.02.12 11 Hyundai Corporation, KR 
25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republica 
Coreea 

4/2009 9/2009 

127 R 18715 2027.04.25 01,16,21,31,
35,42,44 

PASIFLORA S.R.L., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, of.3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 9/2009 

128 R 19044 2027.05.31 16,29,30,35,
39,43 

TIRAMISA S.R.L., MD 
Str. Scrisului Latin nr. 2,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

5/2009 11/2009 

129 R 19207 2027.08.15 07,12 SANY Group Co., LTD., CN 
Xingsha Development Area, Changsha, Hunan 
Province 410100, China 

7/2009 12/2009 

130 R 19332 2027.05.14 09,14,25 SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD., CN 
NO. 1500, SHIJIDADAO, PUDONG NEW AREA, 
SHANGHAI, CHINA 

2/2009 1/2010 

131 R 19519 2027.05.30 03,35 Bright Favour Trading Co., Ltd., CN 
2F., No. 276-11, Yusin Rd., Tainan City,  
Taiwan, China 

4/2008 3/2010 

132 R 19596 2027.05.31 32,37,45 TIRAMISA S.R.L., MD 
Str. Scrisului Latin nr. 2,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

5/2009 3/2010 

133 R 19646 2027.03.16 05,35 Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, PL 
ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów, Polonia 

2/2009 4/2010 

134 R 20060 2027.06.08 19,35,37 Domus Construct S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Studenţilor nr. 2, ap. 12,  
MD-4839, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

5/2009 9/2010 

135 R 21142 2027.05.22 03 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Industrială nr. 40, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 5/2011 

 

 

 
 



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 (11) Cl. 06-01 
(21) f 2017 0018 
(22) 2017.04.28 
(28) 6 
(57)  Culori revendicate:  

modelul 1 - cafeniu, albastru, gri;  
modelul 2 - negru;  
modelul 3 - roşu, negru;  
modelul 4 - bej, negru;  

modelul 5 - albastru, gri, roşu, negru;  
modelul 6 - albastru deschis, negru 

(71) ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) TODOROV Oleg, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Mobilă 

 
(55) 
 
 

 
1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.3 
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(21) f 2017 0018 
 

1.4 

 
 

2.1  2.2 

 
 

 
3.1  3.2 

 
 

3.3  3.4 

 
 

4.1  4.2 
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(21) f 2017 0018 
 

5.1 

 

 
5.2 

 

5.3 

 

 
5.4 

 

 
6.1 

 
 
 
 



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 7/2017 

 145

(21) f 2017 0018 
 

6.2 

 
 

 
6.3  6.4 

 

6.5 

 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 09-01 
(21) f 2016 0065 
(22) 2016.12.30 
(28) 8 
(57)  Culori revendicate:  
 modelul 1 - alb, negru, galben deschis, 

auriu;  
 modelul 2 - alb, negru, galben deschis, 

auriu;  
 modelul 3 - alb, negru, galben deschis, 

auriu;  
 modelul 4 - alb, negru, galben deschis, 

auriu;  

 modelul 5 - alb, negru, galben deschis, 
auriu;  

 modelul 6 - alb, negru, galben deschis, 
auriu;  

 modelul 7 - alb, negru, galben deschis, 
auriu;  

 modelul 8 - alb, negru, galben deschis, 
auriu 

(71) MORAR Aurel, MD 
Str-la Ciocîrliei 2 nr. 66, bloc 1, ap. 12, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(74) Iorga Iulian 
(54) Butelii 

 
(55) 
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(21) f 2016 0065 
 
 
 

 

 

 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 7/2017 

 147

(21) f 2016 0065 
 
 

 

 

 
3  4 
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(21) f 2016 0065 
 
 
 

 

 

 
5  6 
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(21)   f 2016 0065 
 
 
 

 

 
7  8 

 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 09-03 
(21) f 2016 0050 
(22) 2016.09.23 
(31) 2016-006495; 2016-006565 
(32) 2016.03.25 
(33) JP 
(28) 2 

(71) KYB CORPORATION, JP 
World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-Cho, 2-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Cutii 

 
(55) 
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(21) f 2016 0050 
 
 
 

 

 

 
1.1  1.2 

 
  

1.3  1.4  1.5 

 

 

  

 
2.1  2.2  2.3 

 
 

2.4  2.5 
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(51) LOC (10) Cl. 11-05 
(21) f 2016 0057 
(22) 2016.11.02 
(28) 4 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - alb, 

albastru de diferite nuanţe, galben, roşu;  
 modelul 2 - alb, albastru de diferite 

nuanţe, galben, roşu 

(71) FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE 
FOTBAL, MD 
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) OLEINICENCO Leonid, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Embleme 

 
(55) 
  Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 

 

 
1  2 

 
 

3  4 
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(51) LOC (11) Cl. 13-02 
(21) f 2017 0016 
(22) 2017.04.20 
(28) 1 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Încărcător fără fir 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 

 
 

1.3  1.4 

 
 

 

 

1.5  1.6  1.7 
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(21) f 2017 0016 
 

 
1.8 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 19-06 
(21) f 2017 0010 
(22) 2017.03.11 
(28) 1 

(71)(72) ALBU Veaceslav, MD 
Str-la G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(74) BODIUL Tatiana 
(54) Pânză pentru pictură 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 

 

 

  

1.4  1.5  1.6 
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(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0012 
(22) 2017.04.05 
(28) 33 
(57)  Culori revendicate: modelul 1 - alb, 

negru, gri de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
cafeniu de diferite nuanţe, vişiniu de 
diferite nuanţe;  

 modelul 2 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, cafeniu de 
diferite nuanţe, galben, roşu de diferite 
nuanţe, violet;  

 modelul 3 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
gri de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, galben;  

 modelul 4 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, galben;  

 modelul 5 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde, roşu, oranj, violet;  

 modelul 6 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, gri de 
diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, roşu, oranj, violet;  

 modelul 7 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, vişiniu de diferite nuanţe;  

 modelul 8 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, bej de diferite 
nuanţe, galben, oranj de diferite nuanţe, 
roşu;  

 modelul 9 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe, galben, oranj;  

 modelul 10 - alb, roşu, galben de diferite 
nuanţe;  

 modelul 11 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, auriu de diferite nuanţe, bej de 
diferite nuanţe, albastru de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
galben, oranj de diferite nuanţe, roşu;  

 modelul 12 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe;  

 modelul 13 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde, galben, roşu, oranj, violet, bej;  

 modelul 14 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, verde, galben, roşu, 
oranj, violet;  

 modelul 15 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, verde, galben, roşu, 
oranj, violet;  

 modelul 16 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, violet de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, galben, oranj de diferite nuanţe, 
roşu;  

 modelul 17 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe, galben;  

 modelul 18 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben, oranj 
de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe;  

 modelul 19 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, vişiniu de 
diferite nuanţe, galben, oranj de diferite 
nuanţe, roşu;  

 modelul 20 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, bej, 
albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben, oranj de diferite 
nuanţe, roşu, vişiniu;  

 modelul 21 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe, 
roşu, violet;  

 modelul 22 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, roşu, violet;  
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(21) f 2017 0012 
 modelul 23 - alb, negru, albastru de 

diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, oranj 
de diferite nuanţe, roşu, galben, bej;  

 modelul 24 - alb, negru, verde de 
diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, galben, roşu, oranj, violet;  

 modelul 25 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe;  

 modelul 26 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, galben, roşu, 
oranj, violet;  

 modelul 27 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe, roşu, roz;  

 modelul 28 - alb, negru, cafeniu de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, roşu, violet;  

 modelul 29 - alb, negru, verde de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj, roşu, violet;  

 modelul 30 - alb, cafeniu de diferite 
nuanţe, bej, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben, oranj 
de diferite nuanţe, roşu;  

 modelul 31 - alb, negru, albastru de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, bej;  

 modelul 32 - alb, negru, roşu de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj de diferite nuanţe;  

 modelul 33 - alb, negru, verde de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, bej 

(71)(72) ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Etichete 
 
(55) 
 Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 
 

 

 
1  2 
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(21) f 2017 0012 
 
 

 

 

3  4 

 
 

 

 
5  6 

 
 

 

 

7  8 
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(21) f 2017 0012 
 

 

9  10 

 
 

 
11  12 
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(21) f 2017 0012 
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(21) f 2017 0012 
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(21) f 2017 0012 
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(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0026 
(22) 2017.06.08 
(28) 1 

(71)(72) GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

 MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichetă 

 
(55) 
 Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 
 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2017 0017 
(22) 2017.04.21 
(28) 2 
(57)  Culori revendicate: modelul 1 - 

galben, verde, violet, alb, negru, 
albastru, roz, cafeniu;  

 modelul 2 - galben, verde, alb, negru, 
albastru, roz, cafeniu 

(71) ILINCA-ART, ASOCIAŢIE 
OBŞTEASCĂ, MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 105/1, ap. 20,  

 MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
(74) Iorga Iulian 
(54) Logou, ornamentaţii 

 
(55) 
 Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 
1 
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(21)   f 2017 0017 

2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, numărul desenului și modelului industrial, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2016 0014 2016.03.21 14-04 4 (1, 2, 3, 4) PISTOL Mihail, MD 
Str. Izvoarelor nr. 106,  
MD-2011, Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2016 

2 f 2016 0028 2016.05.31 01-01 22 (1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,  

23, 24, 25, 26, 27) 

ROTARU Nina, MD 
MD-6829, Ulmu, Ialoveni,  
Republica Moldova 

9/2016 

3 f 2016 0059 2016.11.22 06-01 6 CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

1/2017 

4 f 2016 0063 2016.12.22 11-02 1 FILIALA SOCIETĂŢII ROMANE  
DE TELEVIZIUNE S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 31, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

2/2017 

 

 

 

 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în iunie 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 1728 19-08 f 2015 0029 2015.04.03 6 BASARABIA NORD S.A., MD 12/201
6 

2 1736 09-01 f 2015 0105 2015.12.09 1 SOLOVIOV Evghenii, MD 2/2017 
3 1744 01-04 f 2015 0068 2015.06.25 2 ROGOB S.R.L., FIRMĂ DE 

PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
4/2017 

4 1745 09-01 f 2016 0046 2016.08.19 1 TERMICAN Sergiu, MD 4/2017 
5 1746 19-08 f 2016 0019 2016.05.04 1 MONICOL S.R.L., MD 4/2017 

6 1747 19-08; 
32-00 

f 2016 0038 2016.07.12 8 OTCRÎTOE ACŢIONERNOE 
OBŞCESTVO SAVUŞCHIN PRODUCT, 
BY 

4/2017 

7 1748 25-01 f 2016 0043 2016.08.02 8 UNCU Valeriu, MD 4/2017 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de 
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul 

desenului şi modelului industrial reînnoit), 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)(20)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1054 11.06.2022 f 2007 0040 11.06.2007 09-02 2 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL AG, 
CH 
Baarermatte, 6340 
Baar, Elveţia 

3/2008 
8/2008 
1/2009 

2 1055 06.07.2022 f 2007 0045 06.07.2007 09-02 2 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL AG, 
CH 
Baarermatte, 6340 
Baar, Elveţia 

3/2008 
8/2008 
1/2009 

3 1424 22.03.2022 f 2012 0029 22.03.2012 32-00 1 ROMANIUC Mihail, MD 
str. Vasile Lupu nr. 70, 
MD-3505, Orhei, 
Republica Moldova 

8/2012 
3/2013 
6/2013 

4 1427 05.05.2022 f 2012 0044 05.05.2012 32-00 1 THE COCA-COLA 
COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale 
Americii 

8/2012 
3/2013 
6/2013 

5 1428 05.05.2022 f 2012 0045 05.05.2012 32-00 1 THE COCA-COLA 
COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale 
Americii 

8/2012 
3/2013 
6/2013 

6 1429 05.05.2022 f 2012 0046 05.05.2012 32-00 1 THE COCA-COLA 
COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale 
Americii 

8/2012 
3/2013 
6/2013 

7 1434 13.07.2022 f 2012 0071 13.07.2012 14-04 2(3, 4) AGENŢIA DE STAT 
PENTRU 
PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A 
REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 
Str. Andrei Doga nr. 24, 
bloc 1, MD-2024, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

9/2012 
4/2013 
7/2013 

8 1436 21.06.2022 f 2012 0062 21.06.2012 19-08 6 DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu  
nr. 40, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2012 
4/2013 
7/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 1437 17.07.2022 f 2012 0073 17.07.2012 19-08 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, 
ap. 85, MD-2064, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

9/2012 
4/2013 
7/2013 

10 1451 04.06.2022 f 2012 0056 04.06.2012 02-04 14 BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, 
MD-3200, Bender, 
Republica Moldova 

9/2012 
6/2013 
9/2013 

11 1461 25.07.2022 f 2012 0075 25.07.2012 09-01 1 BÎRCA Natalia, MD 
Str. Victor Crăsescu  
nr. 67, MD-2059, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

11/2012 
7/2013 
10/2013 

12 1498 18.09.2022 f 2012 0090 18.09.2012 06-01 8 CONFORT S.R.L., 
FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ, MD 
Str. Mesager nr. 19, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2013 
11/2013 
2/2014 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/092062 2016.08.06 

 

2016.02.16, 
2016-

003272, JP 

HIDETOSHI 
NISHIO, JP 

Cleşte dentar / Dental 
forceps / Davier 

24-02 1 2021.08.06 5/2017 

2 DM/093387 2016.11.08 IGOR STATNÎI, RO Ambalaj pentru lichide /  
Packaging for liquids / 
Emballage pour liquides 

09-01 1 2021.11.08 47/2016 

3 DM/093560 2016.11.17 

 

2016.06.08, 
003179589, 

EM 

INTERSNACK 
GROUP GMBH & 
CO. KG, DE 

Biscuite sărat / Cracker / 
Biscuit sale (cracker) 

01-01 1 2021.11.17 48/2016 

4 DM/093594 2016.11.22 SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / Bouteille 09-01 1 2021.11.22 49/2016 

5 DM/093727 2016.08.08 SEXY BACK BRA, 
LLC, US 

Brasieră / Brassiere / 
Soutien-gorge 

02-01 1 2021.08.08 5/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 DM/093819 2016.11.08 IGOR STATNÎI, RO Ambalaje în formă de 
buzunare pentru lichide / 
Pouch packaging for 
liquids / Emballages sous 
forme de poches pour 
liquides 

09-05 2 2021.11.08 51/2016 

7 DM/094504 2016.08.12 

 

2016.02.12,  
29/554,534, 

US 

MATTHEW STOLL, 
US 

Brichetă / Lighter / Briquet 27-05 1 2021.08.12 5/2017 

8 DM/094676 2016.09.13 DM-
VERMÖGENSVER
WALTUNGSGESEL
LSCHAFT MBH, DE 

Dispozitive publicitare 
(luminoase sau nu, mobile 
sau statice) / Advertising 
devices (luminous or not, 
mobile or static) / 
Dispositifs publicitaires 
(umineux ou non, mobiles 
ou fixes) 

20-03 2 2021.09.13 7/2017 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01 DM/093560 2016.11.17 

 

2016.06.08, 
003179589, 

EM 

INTERSNACK GROUP 
GMBH & CO. KG, DE 

Biscuite sărat / 
Cracker / Biscuit sale 
(cracker) 

1 2021.11.17 48/2016 

02-01 DM/093727 2016.08.08 SEXY BACK BRA, LLC, 
US 

Brasieră / Brassiere / 
Soutien-gorge 

1 2021.08.08 5/2017 

09-01 DM/093387 2016.11.08 IGOR STATNÎI, RO Ambalaj pentru lichide / 
Packaging for liquids / 
Emballage pour 
liquides 

1 2021.11.08 47/2016 

09-01 DM/093594 2016.11.22 SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2021.11.22 49/2016 

09-05 DM/093819 2016.11.08 IGOR STATNÎI, RO Ambalaje în formă de 
buzunare pentru 
lichide / Pouch 
packaging for liquids / 
Emballages sous 
forme de poches pour 
liquides 

2 2021.11.08 51/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20-03 DM/094676 2016.09.13 DM-
VERMÖGENSVERWALT
UNGSGESELLSCHAFT 
MBH, DE 

Dispozitive 
publicitare 
(luminoase sau nu, 
mobile sau statice) / 
Advertising devices 
(luminous or not, 
mobile or static) / 
Dispositifs 
publicitaires 
(lumineux ou non, 
mobiles ou fixes) 

2 2021.09.13 7/2017 

24-02 DM/092062 2016.08.06 

 

2016.02.16, 
2016-003272, 

JP 

HIDETOSHI NISHIO, JP Cleşte dentar / 
Dental forceps / 
Davier 

1 2021.08.06 5/2017 

27-05 DM/094504 2016.08.12 

 

2016.02.12,  
29/554,534, 

US 

MATTHEW STOLL, US Brichetă / Lighter / 
Briquet 

1 2021.08.12 5/2017 

 
 
 

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)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/060651 D'AGOSTINI ORGANIZZAZIONE 
SRL, IT 

1 2022.05.22(3R) 2003.03.31 21/2017 

2 DM/068983 CHINOIN GYУGYSZER ЙS 
VEGYЙSZETI TERMЙKEK GYБRA 
ZRT., HU 

6 2022.05.21(2R) 2008.04.30 21/2017 

3 DM/078379 ALFRED KARCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

6 2022.05.21(1R) 2013.09.30 21/2017 

4 DM/040276 MARTELL & CO. (SOCIЙTЙ 
ANONYME), FR 

1 2022.05.29(4R) 1997.12.31 22/2017 

5 DM/040277 MARTELL& CO (SOCIЙTЙ 
ANONYME), FR 

1 2022.05.29(4R) 1997.12.31 22/2017 

6 DM/043484 ARSLINE S.A., CH 1 2022.05.30(4R) 1998.08.31 22/2017 

7 DM/060209 HERMES SELLIER (SOCIЙTЙ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIЙE), FR 

2 2022.05.28(3R) 2003.02.28 22/2017 

8 DM/060364 HERMES SELLIER (SOCIЙTЙ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIЙE), FR 

13 2022.05.28(3R) 2003.02.28 22/2017 

9 DM/060436 HERMES SELLIER (SOCIЙTЙ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIЙE), FR 

1 2022.05.28(3R) 2003.02.28 22/2017 

10 DM/062067 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2022.05.30(3R) 2003.08.31 22/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 DM/063276 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

2 2022.05.30(3R) 2003.12.31 22/2017 

12 DM/068986 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI 
TICARET VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI, TR 

1 2022.05.29(2R) 2007.12.31 22/2017 

13 DM/039578 SONY OVERSEAS SAS, CH 1 2022.03.19(4R) 1997.12.31 23/2017 
14 DM/040395 INVENTIO AG, CH 1 2022.06.06(4R) 1997.12.31 23/2017 

15 DM/041872 DAIMLER AG, DE 1 2022.05.23(4R) 1998.03.31 23/2017 

16 DM/061214 SYMA INTERCONTINENTAL AG, CH 1 2022.09.06(3R) 2003.05.31 23/2017 

17 DM/062689 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2022.08.02(3R) 2003.10.31 23/2017 

18 DM/068980 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2022.06.07(2R) 2007.12.31 23/2017 

19 DM/069000 BLANCPAIN SA, CH 4 2022.06.07(2R) 2007.12.31 23/2017 
20 DM/069009 OMEGA SA (OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), CH 
1 2022.06.04(2R) 2007.12.31 23/2017 

21 DM/069010 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

1 2022.06.04(2R) 2007.12.31 23/2017 

22 DM/069011 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

2 2022.06.04(2R) 2007.12.31 23/2017 

23 DM/060278 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.06.10(3R) 2003.02.28 24/2017 

24 DM/060370 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2022.06.12(3R) 2003.02.28 24/2017 

25 DM/068996 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

5 2022.06.13(2R) 2007.12.31 24/2017 

26 DM/078553 GLASHЬTTER UHRENBETRIEB 
GMBH, DE 

5 2022.06.13(1R) 2013.04.30 24/2017 

27 DM/060337 SONY OVERSEAS S.A., CH 2 2022.06.17(3R) 2003.02.28 25/2017 

28 DM/069053 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

6 2022.06.21(2R) 2007.12.31 25/2017 

29 DM/069055 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

1 2022.06.21(2R) 2007.12.31 25/2017 

30 DM/069057 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

1 2022.06.21(2R) 2007.12.31 25/2017 

31 DM/069099 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

6 2022.06.21(2R) 2008.01.31 25/2017 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  

crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor  

  

036279 

036280 

036338 

- 2/2015 

 

 

 

(730)  

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. 
Beaujon Z/N, Curaçao 

(730)  

Hoogoorddreef 5, 1101 BA  
Amsterdam, Olanda 

 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039284 - 1/2017 

 

 

 

 

(511)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 - ustensile şi recipiente pentru 
menaj sau bucătărie; piepteni şi 
bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; ma-
terial pentru curăţare; bureţi met-
alici; sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi fai-
anţă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(511)  

08 - furculiţe, linguri, cuţite şi freze 
neelectrice, feliatoare pentru uz de 
bucătărie, aparate de curăţare/de 
cojire, inclusiv cele făcute din 
metale preţioase; arme albe şi 
lame (arme); instrumente şi apa-
rate, incluse în această clasă, de 
îngrijire a frumuseţii pentru uz 
personal, şi anume pentru ras, 
epilare, manichiură şi pedichiură, 
implementări electrice manuale 
pentru îndreptarea şi ondularea 
părului, foarfece; scule manuale 
(neelectrice) incluse în această 
clasă pentru repararea maşinilor, 
aparatelor şi vehiculelor şi pentru 
a fi utilizate în construcţie, agricul-
tură, horticultură şi silvicultură, 
nefiind unelte elec-
trice/mecanizate; fiare de călcat 
electrice sau neelectrice; fiare de 
călcat cu abur; 

21 - instrumente şi aparate de 
curăţare acţionate manual neelec-
trice, şi anume perii, altele decât 
pensule, bureţi de oţel pentru 
curăţare, bureţi de curăţare, ra-
clete de oţel pentru curăţare, 
cârpe de curăţare, mănuşi de 
spălat vase, maşini de lustruit 
neelectrice de uz casnic, mături 
pentru covoare, mopuri; periuţe de 
dinţi, periuţe de dinţi electrice, aţă 
dentară, perii de ras, piepteni; 
ustensile pentru menaj sau 
bucătărie, neelectrice, incluse în 
această clasă, (altele decât furcu-
liţe, cuţite, linguri), inclusiv servicii 
(farfurii), oale şi tigăi, 
deschizătoare pentru sticle, 
ghivece pentru flori, paie de băut, 
ustensile de gătit neelectrice; 
mese de călcat şi huse pentru 
acestea, uscătoare pentru rufe, 
cuiere pentru uscarea hainelor; 
cuşti pentru animale de casă, 
acvarii de interior, vivarii şi terarii 
de interior pentru animale şi culti-
varea plantelor; ornamente şi alte 
produse decorative din sticlă, 
porţelan, ceramică sau lut, incluse 
în această clasă, inclusiv statui, 
figurine şi vase; capcane pentru 
şoareci, capcane pentru insecte, 
dispozitive electrice pentru at-
ragerea şi uciderea muştelor şi 
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24 - textile şi înlocuitori ale aces-
tora; cuverturi de pat; cuverturi de 
masă; 

 

 

 

 
 
27 - covoare, presuri, rogojini, 
linoleum şi alte produse pentru 
acoperirea podelelor; tapete mura-
le, nu din materiale textile; 

 

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

 

insectelor, pliciuri de muşte, benzi 
lipicioase pentru muşte; căţui 
pentru substanţe aromatice, că-
delniţe, tămâierniţe/arzătoare de 
tămâie, pulverizatoare de parfum, 
aparate pentru demachiere elec-
trice sau neelectrice, pufuri pentru 
pudră, truse adaptate pentru us-
tensile de toaletă; duze pentru 
furtun pentru irigare, duze pentru 
stropitori, dispozitive de udare, 
stropitori de udare a grădinii; sticlă 
brută sau semiprelucrată, cu ex-
cepţia sticlei, mozaicii din sticlă, 
nu pentru construcţii şi sticlă sub 
formă de pulbere pentru decorare, 
cu excepţia celei pentru con-
strucţii, vată de sticlă, alta decât 
cea de izolare sau de uz textil; 

24 - materiale textile ţesute sau 
neţesute; produse textile de uz 
casnic, neincluse în alte clase, şi 
anume perdele, cuverturi de pat, 
foi (textile), feţe de pernă, pături, 
prosoape; steaguri, cu excepţia 
celor din hârtie, fanioane din mate-
riale textile; etichete din materiale 
textile; pături-scutece de înfăşat; 

27 - covoare, carpete, rogojini; 
covoare de rugăciune; linoleum, 
gazon artificial; covoraşe pentru 
gimnastică; tapete, tapisării de 
perete nu din materiale textile;  

35 - publicitate, marketing şi relaţii 
publice; organizarea expoziţiilor şi 
târgurilor în scopuri comerciale 
sau de publicitate; servicii de 
funcţii de birou; servicii de secre-
tariat; administrarea abonamen-
telor la ziare pentru terţi; compi-
larea statisticilor; închirierea 
maşinilor de birou; sistematizarea 
informaţiilor în baze de date com-
puterizate; servicii de răspuns 
telefonic (pentru terţi); manage-
mentul afacerilor, administrarea 
afacerilor şi consultanţă în afaceri; 
contabilitate; servicii de con-
sultanţă comercială; recrutarea 
personalului, plasarea personalu-
lui, serviciile agenţiilor de ocupare 
a forţei de muncă, serviciile 
agenţiilor de import-export; ser-
viciile plasării personalului tempo-
rar; servicii de vânzări la licitaţie; 
strângerea la un loc, în avantajul 
terţilor a unor produse diverse (cu 
excepţia transportului), pentru a 
permite clienţilor să le vadă şi să 
le achiziţioneze cât mai comod 
prin magazine de vânzare cu 
amănuntul, pieţe de desfacere 
angro, prin intermediul mijloacelor 
electronice sau prin cataloage de 
comandă prin poştă. 

3 Cerere de 
înregistrare 

a mărcii 

040088 -   4/2017 

 

(591)  

negru, sur, alb 

(591)  

maro RGB 90/43/34, sur, alb 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Mărci 001585 

001586 

2R 535 

2R 536 

10/1994 

  3/2004 

  6/2014 

 

(730)  

4-4, 2-chome, Soto Kanda, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia 

(730)  

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japonia 

 

5 Marcă 005430 R 4870   4/1997 

  9/1997 

10/2006 

  2/2017 

(730)  

Constellation Canada Ltd., US 

 

 

(730)  

Constellation Wines U.S., Inc., US 

 

 

6 Marcă 005878 2R 5296   7/1997 

  1/1998 

12/2006 

  1/2007 

  2/2007 

  9/2014 

10/2016 

(730)  

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings 
Co., Ltd., JP 

 

(730)  

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Watch Co., 
Ltd., JP 

 

7 Mărci 005879 

 

 

 

 

 

006387 

006388 

 

 

 

 

032942 

R 5314  

 

 

 

 

 

R 5667  

R 5668 

 

 

 

 

25237 

  8/1997 

  1/1998 

10/2006 

  7/2008 

  8/2016 

 

  1/1998 

  7/1998 

  4/2006 

  4/2007 

  7/2008 

 

  6/2013 

  6/2014 

(730)  

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings 
Co., Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,  
Nishi-Tokyo-shi, Tokyo, Japonia 

 

(730)  

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Watch Co., 
Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,  
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japonia 

 

8 Marcă 006555 R 5714   2/1998 

  7/1998 

  4/2005 

  6/2005 

  7/2005 

  8/2005 

  4/2013 

(730)  

Roskildevej 161, DK-2620  
Albertslund, Danemarca 

 

(730)  

Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Danemarca 

 

9 Mărci 006755 

 

 

 

007361 

R 5862  

 

 

 

R 6320 

  4/1998 

  9/1998 

  8/2007 

 

11/1998 

  4/1999 

  3/2007 

  3/2009 

  4/2009 

(730)  

410 North Michigan Avenue,  
Chicago, Illinois 60611,  
Statele Unite ale Americii 

 

(730)  

1132 W. Blackhawk, Chicago, 
Illinois 60642, Statele Unite  
ale Americii 

 

10 Mărci 006781 

006782 

006784 

006786 

 

006518 

R 5867  

R 5868  

R 5870  

R 5871  

 

R 7437 

  4/1998 

10/1998 

  6/2007 

 

 

  2/1998 

  8/2000 

  6/2007 

(730)  

Ayazaցa, Cendere Yolu No. 10/A, 
80670 Levent, Istanbul, Turcia 

 

(730)  

İstanbul Deri Organize Sanayi 
Bölgesi, Güderi Caddesi, No. 1  
X-1 Özel Parsel Tuzla İstanbul, 
Turcia 
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11 Mărci 006803 

006804 

R 5939  

R 5940 

  5/1998 

11/1998 

  8/2007 

  9/2007 

(730)  

Talstrasse 80, 8001 Zurich, Elveţia 

 

(730) 

Flurhofstrasse 160,  
9000 St. Gallen, Elveţia 

 

12 Mărci 007233 

 

 

 

 

007272 

R 6168  

 

 

 

 

R 6218 

  9/1998 

  3/1999 

  9/2002 

10/2007 

 

10/1998 

  3/1999 

  9/2002 

10/2007 

12/2007 

(730)  

Gustav Pauligin katu 5, 00990 
Helsinki, Finlanda 

 

(730)  

Satamakaari 20,  
FI-00980 Helsinki, Finlanda 

 

13 Marcă 007417 R 6312 11/1998 

  4/1999 

  2/2008 

 

(730) 

Sabana Gardens Industrial Park, 
P.O. Box 1967, Carolina, PR 
00984, Puerto Rico 

(730)  

Road 188, San Isidro Industrial 
Park, Canóvanas, PR 00729, 
Puerto Rico 

14 Marcă 007047 R 6645   4/1999 

  9/1999 

  6/2008 

  7/2008 

(730)  

Moldova-AstroVAZ S.R.L.,  
companie de asigurare, MD 

 

(730)  

MOLDOVA - ASTROVAZ S.A., 
companie de asigurări, MD 

 

15 Marcă 015283 R 12792   5/2005 

10/2005 

10/2014 

(730)  

Embil Ilaç Sanayi Limited Şirketi, 
TR 

(730)  

EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 

 

16 Marcă 020767 15664   6/2007 

12/2007 

 

 

 

(730)  

WIENER STÄDTISCHE  
Versicherung AG, AT 
 
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Wien,  
Austria 

(730)  

VIENNA INSURANCE GROUP 
Wiener Stadtische Versicherung 
AG, AT 
Schottenring 30, 1010 Wien,  
Austria 

 

17 Marcă 020767 15664   6/2007 

12/2007 

 

 

(730)  

VIENNA INSURANCE GROUP 
Wiener Stadtische Versicherung 
AG, AT 

(730)  

VIENNA INSURANCE GROUP 
AG Wiener Versicherung Gruppe, 
AT 

18 Marcă 020942 15665   6/2007 

12/2007 

 

 

(730)  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
bloc 1, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Arborilor nr. 21, MD-2025, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

19 Marcă 020740 16736   3/2008 

  8/2008 

 

 

(730)  

Str. Anton Crihan nr. 3, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1,  
ap. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

20 Marcă 021109 16752   3/2008 

  8/2008 

 

 

 

(730)  

4140 Dublin Blvd., Suite 200,  
Dublin, California 94568,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  

4420 Rosewood Drive, Suite 200, 
Pleasanton, California 94588, 
Statele Unite ale Americii 

21 Mărci 021185 

 

 

021186 

16951 

 

 

17332 

  4/2008 

  9/2008 

 

  7/2008 

12/2008 

(730)  

Arch. Makariou III, 134, YIOTA 
COURT, Flat/Office 102, P.C. 
3021 Limassol, Cipru 

(730)  

35 Theklas Lysioti Eagle Star 
House, 5 floor, 3030, Cipru 
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22 Mărci 021185 

 

 

021186 

16951 

 

 

17332 

  4/2008 

  9/2008 

 

  7/2008 

12/2008 

(730)  

35 Theklas Lysioti Eagle Star 
House, 5 floor, 3030, Cipru 

 

(730)  

8 Zinonos Kitieos, 2322 Kato 
Lakatamia, Nicosia, Cipru 

 

23 Marcă 021830 17143   6/2008 

11/2008 

 

 

(730)  

1 Campus Drive, Parsippany,  
New Jersey 07054,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  

175 Park Avenue, Madison,  
New Jersey 07940,  
Statele Unite ale Americii 

24 Marcă 019887 17227   2/2008 

11/2008 

 

(730)  

Str. George Coşbuc nr. 1, ap. 57, 
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 106, 
MD-3100, Bălţi, Republica  
Moldova 

25 Marcă 020993 17621 10/2008 

  3/2009 

 

(730)  

410 North Michigan Avenue,  
Chicago, Illinois 60611,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  

1132 W. Blackhawk, Chicago 
Illinois 60642, Statele Unite  
ale Americii 

26 Marcă 021314 17977 12/2008 

  5/2009 

 

(730)  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 26, 
ap. 22, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Alexei Şciusev nr. 90,  
MD-2039, Chişinău, Republica 
Moldova 

27 Marcă 020719 18713   4/2009 

  9/2009 

  3/2017 

(730)  

75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(730)  

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, 
Seoul, Republica Coreea 

28 

 

Marcă 024899 19477   4/2009 

  3/2010 

 

(730)  

MEDTEH-PRIM S.R.L., MD 

(730)  

DELTA-MEDICA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

29 Mărci 033943 

033944 

26048 

26049 

  2/2014 

11/2014 

 

 

 

(730)  

Teavana Corporation, corporaţie 
din statul Georgia, US 
Suite 1480, 3630 Peachtree Road, 
NE, Atlanta, Georgia, 30326, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  

Starbucks Corporation, US 
 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, Statele Unite 
ale Americii 

 

30 Desen / 

model  

industrial 

f 2012 0029 1424   3/2013 

  6/2013 

 

(73)  

Str. Răzeşilor nr. 9, MD-3501, 
Orhei, Republica Moldova 

(73)  

str. Vasile Lupu nr. 70,  
MD-3505, Orhei, Republica  
Moldova 
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Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului  

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 038287 

2016.02.01 

 

28921 

 

  5/2016 

  1/2017 

(730)   

DUCA Gheorghe, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 138,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

RUDIC Valeriu, MD 
Str. Grenoble nr. 163,  
bloc 1, ap. 57, MD-2019, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

 

ODAGIU Emil, MD 
Str. Eugen Doga nr. 4,  
ap. 16, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   

DUCA Gheorghe, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 138,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

ODAGIU Emil, MD 
Str. Eugen Doga nr. 4,  
ap. 16, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

  

2797 

2017.06.20 

 

2 Marcă 000829 

1994.03.15 

 

2R 2468 12/1995 

10/2004 

  5/2014 

(730)   

AstraZeneca AB, SE 
 
Västra Mälarehamnen 9,  
151 85 Södertälje, Suedia 

(730)   

Cilag GmbH International, 
CH 
Gubelstrasse 34  
CH-6300 Zug, Elveţia  

2798 

2017.06.20 

 

3 Mărci  008286 

1998.11.26 

 

R 7110 10/1999 

  4/2000 

  7/2009 

  8/2009 

  6/2012 

  7/2012 

11/2014 

12/2014 

(730)   

Blaupunkt Brand  
Management GmbH, DE 
Willy-Brandt-Platz 2,  
D-12529 Schönefeld,  
Germania 

 

(730)   

GIP Development, LU 
 
2-4, rue du Château d’Eau, 
L-3364, Leudelange,  
Luxemburg 

  

2799 

2017.06.20 

 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

034587 

2014.01.31 

 

26220 

 

  4/2014 

12/2014 

(730)   

MOSIN Igor, MD 
Str. Bulgară nr. 70, ap. 27, 
MD-3112, Bălţi, Republica 
Moldova 

 

(730)   

ZELINSCHI Serghei, MD 
Şos. Munceşti nr. 808,  
ap. 71, MD-2029, Chişinău,  
Republica Moldova  

2800 

2017.06.20 
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Modificări operate în contractele de licenţă 
 

În baza cererii nr. 3064 din 28.04.2017 de înscriere a modificării în contractul de licenţă neexclu-
sivă nr. 2561 din 17.12.2015, referitor la marca nr. IR 1126036, încheiat între licenţiarul Boguslavscaia 
Karina Irekovna, RU şi licenţiatul Akţionernoe obşcestvo “NEFIS-BIOPRODUKT”, RU se acceptă modi-
ficările în contract prin modificarea datelor, după cum urmează: 

- Se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 23.11.2018. 
 

*** 
În baza cererii nr. 3065 din 28.04.2017 de înscriere a modificării în contractul de licenţă exclusivă 

nr. 1961 din 09.10.2012, referitor la mărcile nr. 19744, IR 640789, IR 791933, IR 865295, încheiat între 
licenţiarul Boguslavscaia Karina Irekovna, RU şi licenţiatul Publicinoe Akţionernoe Obşcestvo ”Nefis 
Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i svecinoi zavod nr. 1 
bîvşih Krestovnicovîh), RU, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor după cum ur-
mează: 

1.1. Se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 09.10.2018. 
1.2. Se modifică denumirea licenţiatului după cum urmează: Akţionernoe Obşcestvo "Nefis 

Kosmetiks" - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i svecinoi zavod nr. 1 
bîvşih Krestovnicovîh), RU. 

1.3. punctul 3.7 din contractul de licenţă exclusivă se expune în următoarea redacţie: „Licenţiarul 
se obligă lunar, până la data de 5 a lunii ulterioare perioadei de facturare, să prezinte Licenţiatului factura”. 

 
 
 
 

 
 

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 2014 0053 2014.05.27 11/2015 art. 11 

2 MD a 2014 0099 2014.09.17 3/2016 art. 11 

3 MD a 2017 0021 2017.02.20 - art. 33(9) 
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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 MORARU Eugen, MD;  

NICOLAICIUC Oleg, MD 

3614 a 2006 0288 2006.12.21 2016.12.21 

2 MORARU Eugen, MD 3840 a 2007 0341 2007.12.21 2016.12.21 

3 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4205 a 2012 0004 2011.12.26 2016.12.26 

 
 
 

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 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4113 a 2011 0012 2011.01.28 2016.01.28 

2 CARPOV Boris, MD 4386 a 2012 0012 2012.01.26 2016.01.26 
 

 
 
 

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 2016 0038 2016.03.21 - art. 51(6) 

2 MD s 2016 0047 2016.03.30 - art. 51(6) 
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  

crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  

Nr. depozit 

(22)  

Data depozit 

(41)   

Nr. BOPI 

Art.  

1 MD s 2016 0082 2016.06.20 - art. 12(2) 

2 MD s 2017 0029 2017.02.27 - art. 32 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 

crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 

brevet 

(21) Nr. 

depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 INSTITUŢIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE  
CHIRIL DRAGANIUC, MD 

371 s 2010 0195 2010.11.22 2015.11.22 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

497 s 2012 0013 2011.11.14 2016.11.14 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

500 s 2011 0185 2011.11.29 2016.11.29 

4 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

502 s 2011 0188 2011.12.01 2016.12.01 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 544 s 2011 0183 2011.11.23 2016.11.23 

6 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 590 s 2011 0179 2011.11.08 2016.11.08 

7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 622 s 2011 0175 2011.11.07 2016.11.07 

8 PRIDA Ivan, MD 637 s 2012 0153 2012.11.06 2016.11.06 

9 PRYVATNE PIDPRYEMSTVO "INTEKST", UA 686 s 2012 0158 2012.11.08 2016.11.08 

10 PRYVATNE PIDPRYEMSTVO "INTEKST", UA 687 s 2012 0159 2012.11.08 2016.11.08 

11 LÎSÎI Dan, MD 804 s 2013 0191 2013.11.11 2016.11.11 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 

crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CEBAN Emil, MD;  
RUDIC Valeriu, MD;  
BANOV Pavel, MD;  
GALESCU Andrei, MD 

520 s 2011 0192 2011.12.06 2015.12.06 

2 DĂSCĂLIUC Ion, MD;  
MEREUŢĂ Ion, MD;  
BUTUCEL Dumitru, MD;  
CAPITAN Valentin, MD;  
MURA Sergiu, MD;  
ŞTEPA Serghei, MD 

709 s 2013 0099 2013.06.04 2015.06.04 

3 PRIDA Ivan, MD 743 s 2013 0115 2013.06.28 2015.06.28 

4 PRIDA Ivan, MD 810 s 2013 0211 2013.12.16 2015.12.16 

 
 
 
 

MK4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
al căror termen de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  
data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 

crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) 

Nr. brevet 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

Data expirării 
termenului 

de valabilitate 

1 CHISELIOV Serghei, MD 421 s 2011 0076 2011.04.08 2017.04.08 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă 
a căror valabilitate a încetat înainte de termen 
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(45)  
Data 

publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD 

116 v 2010 0012 2010.03.01 2012.10.31 2016.10.31 

2 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

92 v 2006 0001 2005.12.28 2011.11.30 2016.11.30 

3 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

91 v 2006 0003 2005.12.28 2011.11.30 2016.11.30 

 
 
 

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 KWS SAAT SE, DE 168 v 2012 0019 2012.04.04 2014.10.31 2015.10.31 

2 KWS SAAT SE, DE 169 v 2012 0020 2012.04.04 2014.10.31 2015.10.31 

3 KWS SAAT SE, DE 171 v 2012 0021 2012.04.04 2014.10.31 2015.10.31 

4 KWS SAAT SE, DE 174 v 2012 0030 2012.11.29 2014.10.31 2015.10.31 

5 KWS SAAT SE, DE 175 v 2012 0031 2012.11.29 2014.10.31 2015.10.31 

6 KWS SAAT SE, DE 176 v 2012 0032 2012.11.29 2014.10.31 2015.10.31 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 

Nr. de depozit 

(220) 

Data de depozit 

Data retragerii Motivele  

de retragere 

(441) 

Nr. BOPI 

1 037098 2015.05.26 2017.06.21 Art. 44 (4) a 6/2015 

2 037247 2015.06.22 2017.06.27 Art. 44 (4) a 9/2015 

3 037290 2015.07.07 2017.06.15 Art. 44 (4) a 9/2015 

4 037432 2015.08.10 2017.06.15 Art. 44 (4) a 9/2015 

5 037509 2015.08.24 2017.06.15 Art. 44 (4) a 10/2015 

6 037542 2015.09.07 2017.06.22 Art. 44 (4) a 11/2015 

7 037635 2015.09.21 2017.06.27 Art. 44 (4) a 10/2015 

8 037728 2015.10.16 2017.06.21 Art. 44 (4) a 12/2015 

9 037870 2015.11.10 2017.06.21 Art. 44 (4) a 1/2016 

10 037928 2015.11.18 2017.06.27 Art. 44 (4) a 2/2016 

11 038041 2015.12.15 2017.06.21 Art. 44 (4) a 3/2016 

12 038088 2015.12.07 2017.06.27 Art. 44 (4) a 1/2016 

13 039565 2016.10.07 2017.06.15 Art. 44 (1) 11/2016 

14 040235 2017.02.24 2017.06.24 Art. 44 (1) 3/2017 
 
 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 036767 2015.03.25 CANTI Fratelli Martini Secondo 
Luigi S.p.A., IT 

2017.06.30 4/2015 

2 036840 2015.04.06 RADLER GRAPEFRUIT EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 5/2015 

3 036841 2015.04.06 RADLER ZERO EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 5/2015 

4 036842 2015.04.06 RADLER NATURAL EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 5/2015 

5 036886 2015.04.16 LIVADA CIDRU DE 
MERE 

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.16 5/2015 

6 036887 2015.04.16 SADOVA CIDRU DE 
MOLDOVA 

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 5/2015 

7 036981 2015.05.07 QUARZ SYSTEM SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 6/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 036982 2015.05.07 CRACK EFFECT SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 6/2015 

9 037078 2015.05.21 BLACK FRIDAY DANTE INTERNATIONAL 
S.A., RO 

2017.06.05 6/2015 

10 037644 2015.09.24 DOMNIŢA CUZNEŢOV Iurie, MD 2017.06.16 12/2015 

11 037899 2015.11.18 CLASS EXTRA SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.07 1/2016 

12 038247 2016.01.22 LIQUA MURĂ Alexandru, MD 2017.06.14 2/2016 

13 038416 2016.02.24 MOZAIC DE MARMURĂ SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 3/2016 

14 038417 2016.02.24 OTKOS SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 4/2016 

15 038418 2016.02.24 SILICON 
FASSADENFARBE 

SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.06.05 4/2016 

16 038431 2016.02.24 STOLICHNAYA VODKA 
PREMIUM IMPORTED 

ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 

2017.06.14 5/2016 

17 038478 2016.03.02 INNENWEISS FABRYO CORPORATION 
S.R.L., societate comercială, 
RO 

2017.06.05 6/2016 

18 038495 2016.03.14 CANTRI ASTIN BULGARI WINERY S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, MD 

2017.06.05 4/2016 

19 038567 2016.03.18 CAFE DE ITALIA FERRUM S.R.L., MD 2017.06.14 6/2016 

20 038938 2016.05.23 PLOVDIV PLOVDIV S.A., MD 2017.06.16 7/2016 

21 039048 2016.06.17 TRAIN CAFE TRAIAN Isai, MD 2017.06.16 9/2016 

22 039143 2016.07.13 FRESH & GREEN GIOSAN Traian-Catalin, MD 2017.06.30 8/2016 

23 039145 2016.07.13 CHILLO R CIUBACIUC NZ S.R.L., MD 2017.06.16 8/2016 

24 039220 2016.07.20 NEW DERBY PLUS 
PURE PREMIUM NO 
PRESERVATIVES 

NOVA TRADE Ltd, BG 2017.06.16 9/2016 

25 039265 2016.07.26 101 CEPOI Victor, MD 2017.06.16 10/2016 

26 039287 2016.08.01 ESTHETIC FACTORY 
SOFT SURGERY  
CENTER 

PLEXERMED S.R.L., MD 2017.06.16 9/2016 

27 039318 2016.08.09 PELIN ODAGIU Emil, MD 2017.06.14 9/2016 

28 039328 2016.08.10 VIRUS BLOKER  
VIRUS BLOCHER 

Europharm (UK) CO. LTD, 
GB 

2017.06.14 9/2016 
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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 R 5327 A 006074 ZEMFIRA 2016.12.24 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 5328 A 006077 Purpuriu 2016.12.23 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3 R 5357 006060 Старый замок 2016.12.19 GB & Co S.R.L., societate comercială,  
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

4 R 5372 005996 ZELDOX 2016.12.10 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

5 R 5396 006034 НовоЛет 2016.12.16 NOVO NORDISK A/S, DK 
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca 

6 R 5419 006053 ŢEPEŞ 

ЦЕПЕШ 

2016.12.17 CEAICOVSCHI & CO S.R.L.,  
publicaţie periodică, MD 
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

7 R 5432 006090 SONNET 2016.12.26 Europe Brands S.a r.l., LU 
412F, route d'Esch, L-2086, Luxemburg 

8 R 5433 006091 Marcă figurativă 2016.12.26 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
Parker House, Estate Road, New Haven, East 
Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit 

9 R 5434 006092 Marcă figurativă 2016.12.26 Europe Brands S.a r.l., LU 
412F, route d'Esch, L-2086, Luxemburg 

10 R 5435 006093 Marcă figurativă 2016.12.26 Europe Brands S.a r.l., LU 
412F, route d'Esch, L-2086, Luxemburg 

11 R 5436 006094 Marcă figurativă 2016.12.26 Europe Brands S.a r.l., LU 
412F, route d'Esch, L-2086, Luxemburg 

12 R 5437 006095 LIQUID PAPER 2016.12.26 Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US 
29 E. Stephenson St., Freeport, IL 61032,  
Statele Unite ale Americii 

13 R 5439 006097 DYNAGRIP 2016.12.26 Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US 
29 E. Stephenson St., Freeport, IL 61032,  
Statele Unite ale Americii 

14 R 5441 006099 LUBRIGLIDE 2016.12.26 Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US 
29 E. Stephenson St.., Freeport, IL 61032,  
Statele Unite ale Americii 

15 R 5448 006022 Eleganţa 2016.12.13 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

16 R 5451 006081 POMPADOUR 2016.12.24 MOREN GROUP S.A., LV 
BELIZ, BELIZ CITY, LV-1011, RIGA, Letonia 

17 R 5456 A 006078 AURIU 2016.12.23 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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18 R 5463 006111 KENTUCKY 
KINGS 

2016.12.31 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

19 R 5464 006112 KENTUCKY 
KINGS 

2016.12.31 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

20 R 5625 006089 WRIGLEY'S 
ICEWHITE 

2016.12.26 WM. WRIGLEY'S JR.COMPANY,  
A DELAWARE CORPORATION, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

21 R 5711 005982 FUJICOLOR 2016.12.04 FUJIFILM Corporation, JP 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

22 R 5716 005980 FUJI 2016.12.04 FUJIFILM Corporation, JP 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

23 R 6086 006016 ВЕЧЕРНЯЯ 
ЗВЕЗДА 
STEAUA  

DE SEARA 

2016.12.13 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 49,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

24 16250 020413 РОЗАЛИДИЯ 

ROZALIDIA  

2016.12.07 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

25 16252 020407 KAMFART  

КАМФАРТ 

2016.12.01 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

26 16254 020396 E EUROIMPEX 2016.12.06 EUROIMPEX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

27 16255 020394 N4 2016.12.05 SELECTCANAL-TV S.R.L., MD 
Drumul Viilor nr. 43, bloc 1, ap. 18,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

28 16256 020390 Alocard Alternativ 2016.12.07 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

29 16259 020429 SMAK 2016.12.05 GRAFCHIN Dmitri, MD 
Str. Grenoble nr. 106, bloc 4, ap. 54,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

30 16261 020423 YAKITORIYA  

ЯКИТОРИЯ 

2016.12.04 COJOCARU Andrian, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

31 16262 020422 ЛУГА-НОВА 

LUGA-NOVA 

2016.12.04 SOLOVEI Alexandru, MD 
Str. Frumuşica nr. 1 A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

32 16268 020434 BOSNALIJEK 2016.12.15 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

33 16269 020433 RANIBOS  

РАНИБОС 

2016.12.15 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

34 16272 020525 STEREO 2016.12.27 SALABAŞ Serghei, MD 
Str. B. Vostania nr. 17, ap. 132,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

35 16273 020444 Racoon 2016.12.06 Zhejiang Hero Time Machinery Co., Ltd., CN 
Xiaban, Diankou Town, Zhuji, Zhejiang,  
PR China (Post Code: 311835), China 

36 16340 020474 stamat 2016.12.21 STAMAT Serghei, MD 
Str. Zarecinaia nr. 3,  
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 
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37 16341 020478 primebiz 2016.12.21 Prime Capital S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

38 16342 020479 1primeone 2016.12.21 Prime Capital S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

39 16343 020480 + primeplus 2016.12.21 Prime Capital S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD  
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

40 16344 020481 primespring 2016.12.21 Prime Capital S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

41 16345 020483 La T.E.A. Feerie 2016.12.20 La T.E.A. Feerie S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Florilor nr. 6/2, ap. 54,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

42 16349 020509 e ELCOM 2016.12.22 Touchmire S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 4, bloc 2, ap. 48,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

43 16350 020518 Гизмо 2016.12.26 NUFARM, FR 
28 boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, 
Franţa 

44 16351 020519 GIZMO 2016.12.26 NUFARM, FR 
28 boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, 
Franţa 

45 16352 020520 HAI SĂ FIM MAI 
BUNI! 

2016.12.26 LINELLA S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 17, bloc 2, of. 414,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

46 16522 020464 WINBAU 2016.12.14 Docernee predprieatie "SENTEX", UA 
bd. 40-letya Oktyabrya, 100/2, Kiev, 03127, 
Ucraina 

47 16524 020482 PRIMETIME 2016.12.21 Prime Capital S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

48 16526 020505 BECIUL VECHI 2016.12.25 PLANETA CAFEA S.R.L., MD 
Str. Albişoara nr. 64, ap. 60,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

49 16527 020508 DUNHILL  
essence 

2016.12.22 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

50 16590 020393 R RUNO  
Сделано  

с любовью! 

2016.12.06 POBEREJNAIA Irina, MD 
Bd. Traian nr. 10, ap. 10,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

51 16607 020430 E EUROTOP 2016.12.05 Limited Liability Company Ukrainian and Cyprian 
Joint Venture "MTI", UA 
blvr. L. Ukrainky, 4, Kyiv 01023, Ucraina 

52 16696 020493 SNOW OWL 2016.12.18 GEANS-STIL S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/5, ap. (of.) 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

53 16698 020473 МАСЛОМ КАШУ 
НЕ ИСПОРТИШЬ 

2016.12.25 LAOX PRIM S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

54 16699 020451 BAYER SCHE-
RING PHARMA 

2016.12.08 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
51368, Leverkusen, Germania 

55 16725 020449 ИВАН КВАСОВ 

IVAN KVASOV 

2016.12.11 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 



    MD - BOPI 7/2017  

 186

 

1 2 3 4 5 6 

56 16838 020409 ARGEDIN  

АРГЕДИН 

2016.12.01 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

57 16839 020411 HEPALIP  

ГЕПАЛИП 

2016.12.01 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

58 16841 020487 RTC-H 2016.12.19 RULTEHCOM S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 19 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

59 16862 020521 REVOLTA 2016.12.26 BUDACA Alexandru, MD 
Str. Pajurei nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

60 17057 020491 BELLA DONNA 2016.12.18 GEANS-STIL S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/5, ap. (of.) 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

61 17058 020414 РОЗАБЕЛЛА 

ROZABELLA 

2016.12.07 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

62 17099 020447 CLUB ROYAL 
PARK 

2016.12.11 Impex BusinessCom S.R.L., MD 
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 109,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

63 17169 020400 AMLODIL 
АМЛОДИЛ 

2016.12.01 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,  
Bosnia - Herţegovina 

64 17312 020435 BP 2016.12.05 Balkan Pharmaceuticals S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

65 17433 020516 COLOMBUS 2016.12.25 ARAMĂ Ştefan, MD 
Str. Ion Creangă nr. 9, ap. 40,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

66 17608 020485 Multi SMS 2016.12.19 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67 17617 020425 Binatone 2016.12.04 Binatone Industries Limited, TC 
P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand 
Turk, Insulele West-Indiei Britanice, Insulele 
Turks şi Caicos 

68 17618 020492 TIGER FORCE 2016.12.18 GEANS-STIL S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/5, of. 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

69 17828 020488 AQUADAVA 2016.12.15 BÎRCĂ Liviu, MD 
Şos. Munceşti nr. 176, ap. 70,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

70 17848 020502 VOЯGE VOYAGE 2016.12.21 GEANS-STIL S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/5, of. 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

71 17857 020470 MDTV 2016.12.22 TELEDIXI S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr.7, bloc 3, ap. 123, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

72 17956 020533 PIATA - AUTO.MD 2016.12.29 AUTO NET AD S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 16, bloc 1, ap. 28, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

73 18019 020527 Cristi  
PERFUMERY 

SHOPS 

2016.12.28 CRISTI-BOTEZAT, întreprindere individuală, MD 
Bd. Dacia nr. 47, ap. 86, 
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

74 20172 020476 GUSTA 2016.12.25 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în decembrie 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 5756 007383 FLUCINOM 

ФЛЮЦИНОМ 

2017.12.19 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

2 R 5765 007365 CONSTANŢIA 

КОНСТАНЦИЯ 

2017.12.05 DK-INTERTRADE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

3 R 6196 007353 РАДИО РЕТРО 2017.12.05 ZAO "FM Media group", RU 

4 R 6249 007342 ГЕРМЕС 2017.12.01 HERMES INTERNATIONAL, Société 
en Commandite par Actions, FR 

5 R 6251 007355 Marcă figurativă 2017.12.05 Glaxo Group Limited, GB 

6 R 6266 007374 GC 2017.12.11 OENO CONSULTING S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

7 R 6309 007346 DDB 2017.12.03 Omnicom International Holdings Inc., 
US 

8 R 6310 007393 BONEFOS 2017.12.22 BAYER SCHERING PHARMA OY, FI 

9 R 6311 007394 MIRENA 2017.12.22 BAYER SCHERING PHARMA OY, FI 

10 R 6337 007356 Aquafresh 2017.12.05 Glaxo Group Limited, GB 

11 R 6338 007357 Aquafresh 2017.12.05 Glaxo Group Limited, GB 

12 R 6339 007358 Aquafresh 2017.12.05 Glaxo Group Limited, GB 

13 R 6340 007359 Aquafresh 2017.12.05 Glaxo Group Limited, GB 

14 R 6341 007370 INFERGEN 2017.12.10 Amgen Inc., US 

15 R 6342 007405 Marcă figurativă 2017.12.24 Pfizer Products Inc., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

16 R 6343 007406 Marcă figurativă 2017.12.24 Pfizer Products, Inc., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

17 R 6346 007426 DAWN 2017.12.31 Dawn Foods, Inc., US 

18 R 6474 007351 VIOXX 2017.12.05 MERCK & CO., INC,  
corporaţia statului Jersey, US 

19 R 6476 007375 BERNARD MATTHEWS 2017.12.12 BERNARD MATTHEWS PLC, GB 

20 R 6716 007418 RED BULL 2017.12.26 Red Bull GmbH, AT 

21 R 6717 007419 КРАСНЫЙ БЫК 2017.12.26 Red Bull GmbH, AT 

22 R 6800 007416 MERIAL 2017.12.26 MERIAL, a corporation organized 
under the Laws of France, FR 

23 R 7007 007428 ALMAY 2017.12.31 REVLON (SUISSE) S.A., CH 

24 R 7358 007378 Carrera 2017.12.12 Stadlbauer Marketing + Vertrieb 
GmbH, AT 

25 R 7682 007360 F I O R D 2017.12.05 BARZA ALBĂ S.A., MD 

26 17093 022447 OZ  
ZERNOFF 

2017.12.28 ZERNOFF S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

27 17235 022474 SUPERFEEDNIX 2017.12.07 SELEŢCHI Nadejda, MD 

28 17696 022445 MOTOPURE 2017.12.03 MOTOROLA, INC., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

29 17731 022349 CM  
CASA MOBILEI 

2017.12.05 Casa Mobilei S.A.,  
magazin universal, MD 

30 17732 022350 MOLDCELL CENTER 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

31 17733 022351 MOLDCELL SHOP 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
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32 17734 022352 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

33 17735 022353 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

34 17736 022354 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

35 17737 022355 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

36 17738 022357 Dă viaţă telefonului tău! 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

37 17739 022358 MOLDCELL MENU 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

38 17740 022359 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

39 17741 022360 Distruge barierele  
de comunicare! 

2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

40 17742 022361 ALOCARD 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

41 17743 022363 ALO+ 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

42 17744 022364 Personal Assistant 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

43 17745 022365 MultiOption 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

44 17746 022366 VioCelle 2017.12.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

45 17747 022367 COSMEPLANT 2017.12.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

46 17748 022376 ATM  
MARHITRAV 

2017.12.21 Marhitrav-ATM S.R.L., MD 

47 17763 022422 focus tv 2017.12.10 FOCUS-SAT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

48 17766 022452 ComAnkar 2017.12.17 CONSTANTINOV Victor, MD 

49 17767 022457 Сила науки для чистоты 2017.12.05 S.C. Johnson & Son, Inc., US 

50 17768 022461 MONDO MOTORS 2017.12.05 NICOLAESCU Victor, MD 

51 17769 022462 СВIТАНАК 2017.12.05 NICOLAESCU Victor, MD 

52 17770 022463 NORD PLAST 2017.12.05 NICOLAESCU Victor, MD 

53 17771 022464 CARARAMA 2017.12.05 NICOLAESCU Victor, MD 

54 17773 022472 NOVARCHIVE 2017.12.06 NOVARCHIVE, FR 

55 17775 022478 TRUECOMFORT 2017.12.07 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

56 17777 022485 PRIMOBOL 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

57 17778 022486 STROMBAFORT 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

58 17779 022487 HALOTEST 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

59 17780 022488 TAMOXIMED 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

60 17781 022489 CITOMED 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

61 17782 022490 PROVIMED 2017.12.10 Balkan Pharmaceuticals S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

62 17783 022492 ВАСЯТКО 2017.12.10 SCOBIOALĂ Vasile, MD 

63 17784 022494 EUROLEX 2017.12.10 BURGHELEA Pavel, MD 

64 17785 022499 Marcă  
tridimensională 

2017.12.17 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

65 17786 022500 C 2017.12.17 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

66 17787 022505 VATRA NEAMULUI 2017.12.14 AVRAM Nicolae, MD 

67 17788 022509 Danko-M 2017.12.17 ШАНС  S.R.L., MD 

68 17789 022510 AGAVERO 2017.12.14 EX HACIENDA LOS CAMICHINES,  
S.A. DE C.V., MX 

69 17790 022511 Marcă  
tridimensională 

2017.12.14 EX HACIENDA LOS CAMICHINES,  
S.A. DE C.V., MX 

70 17791 022513 PA-DE-DE 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

71 17792 022515 FOXTROT 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

72 17794 022547 OREO 2017.12.12 Intercontinental Great Brands LLC, US 

73 17795 022551 ff FlumedFarm 2017.12.13 FLUMED-FARM S.R.L., MD 

74 17796 022552 BIXTOFLU 2017.12.13 FLUMED-FARM S.R.L., MD 

75 17797 022553 RINOXIL 2017.12.13 KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY 
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76 17798 022554 RINOSPRAY 2017.12.13 KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY 

77 17808 022414 SARMATICA 2017.12.11 SONIC Nelia, MD 

78 17829 022435 CRISTINUŢA  
SEVI 

2017.12.04 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 

79 17861 022534 РУЧЕЕК 2017.12.18 VICTAD-MOTO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

80 17862 022558 ORANGE MONEY 2017.12.19 Orange Brand Services Limited, GB 

81 17863 022575 EYEVIEW 2017.12.25 ABRAIT S.R.L., MD 

82 17864 022425 PIMETAFEN  
ПИМЕТАФЕН 

2017.12.07 FARMAPRIM S.R.L., MD 

83 17865 022535 VM  
VICTAD  
MOTO 

2017.12.18 VICTAD-MOTO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

84 17866 022588 NANKANG 2017.12.28 VLATENIX S.R.L., MD 

85 17876 022654 VITAPOL 2017.12.28 UNGUREAN Alexei, MD 

86 17877 022651 TEMPUR 2017.12.27 Dan-Foam ApS, DK 

87 17878 022644 STARBUCKS 2017.12.25 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

88 17879 022645 STARBUCKS 2017.12.25 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

89 17910 022498 MYRIDE 2017.12.10 TENNECO AUTOMOTIVE 
OPERATING COMPANY INC., US 

90 17923 022576 PEXAL 2017.12.20 VALSIR S.P.A., IT 

91 17926 022649 Domneşti 2017.12.27 PANINELLA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

92 17949 022538 Color Magic  
магия цвета 

2017.12.18 ZINCENKO Alexandr, MD 

93 17967 022432 Старый Мельник 2017.12.12 Efes Holland Technical Management  
Consultancy B.V., NL 

94 17972 022562 CELSIOR 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

95 17980 022567 MYOZYME 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

96 17981 022568 RENVELA 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

97 17982 022569 THYMOGLOBULINE 2017.12.19 Genzyme Corporation 
(a Massachusetts Corporation), US 

98 18021 022536 PENTA 2017.12.25 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

99 18023 022638 LAMBERT & BUTLER 2017.12.24 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

100 18024 022637 Peter Stuyvesant  2017.12.24 American-Cigarette Company  
(Overseas) Limited, CH 

101 18025 022636 PETER STUYVESANT 2017.12.24 Amercian-Cigarette Company  
(Overseas) Limited, CH 

102 18026 022635 JPS John Player  2017.12.24 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

103 18029 022570 BYD 2017.12.19 BYD COMPANY LIMITED, CN 

104 18031 022655 GONZAGA 2017.12.28 ALEXANDRION GRUP ROMANIA 
S.R.L., societate comercială, RO 

105 18032 022659 FEELINGS 2017.12.29 Bad Dürrheimer Mineralbrunnen 
GmbH & Co. KG Heilbrunnen, DE 

106 18054 022563 CHOLESTAGEL 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

107 18055 022564 CLOLAR 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

108 18056 022565 HECTOROL 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

109 18057 022566 MABCAMPATH 2017.12.19 Genzyme Corporation  
(a Massachusetts Corporation), US 

110 18100 022436 WET 2017.12.04 MIRONENCO Victoria, MD 
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111 18103 022514 HIP HOP 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

112 18105 022609 DRASTOP 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

113 18106 022610 CATAXOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

114 18107 022611 BENEVRON B 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

115 18108 022612 KERCAVIT 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

116 18109 022614 ROTACEF 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

117 18110 022615 DIPROLON 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

118 18111 022616 ROXIPIM 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

119 18112 022617 LOPIGROL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

120 18113 022618 NEVRALON 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

121 18114 022620 ROTAZAR 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

122 18115 022621 BIOSELAC 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

123 18116 022622 POTALFEN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

124 18124 022641 ASUS 2017.12.25 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

125 18126 022589 DECLOSID 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

126 18127 022592 BESTEXOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

127 18128 022593 PITALGIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

128 18129 022594 ETACID 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

129 18130 022595 SECNIDOX 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

130 18131 022604 AMVASTAN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

131 18132 022623 RIPRONAT 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

132 18133 022625 MELEPSIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

133 18134 022626 LEVOXIMED 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

134 18135 022627 MEDROLGIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

135 18136 022628 VENODIOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

136 18137 022630 ROFAZOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

137 18138 022632 BROVENSIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

138 18139 022633 TAFAZOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

139 18140 022624 DOPROKIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

140 18141 022450 VOLTOZAR 2017.12.26 VOLTOZAR S.R.L.,  
societate comercială, MD 

141 18142 022512 JORGE 2017.12.17 FOC DE ARTIFICII S.R.L., MD 

142 18143 022586 GOTTËR 2017.12.21 GALIARIS-COM S.R.L., MD 

143 18144 022590 LEVOXAN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

144 18145 022591 ZIROMIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

145 18146 022596 VASDILEN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

146 18147 022598 NOLAXEN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

147 18148 022599 CLAVOMED 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

148 18149 022600 ISMIGEN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

149 18150 022601 BROMUNIL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

150 18151 022602 ULSEPAN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

151 18152 022603 SUNOVIT 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

152 18153 022605 R ROTAPHARM  2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

153 18154 022606 ESLOTIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

154 18155 022607 CARMETADIN 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

155 18156 022608 BACTAMED 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

156 18157 022629 FERSINOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

157 18158 022631 ORCIPOL 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

158 18187 022523 NTK 2017.12.17 NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP 

159 18188 022634 iFly 2017.12.25 JANTÎC Nicolae, MD 

160 18206 022518 FOUETE 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

161 18211 022525 Marcă  
tridimensională 

2017.12.17 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., MX 

162 18212 022526 Marcă  
tridimensională 

2017.12.17 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., MX 

163 18213 022527 Marcă  
tridimensională 

2017.12.17 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., MX 
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164 18214 022528 NATIONAL CAR RENTAL 2017.12.17 Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, US 

165 18252 022456 MALINA 2017.12.05 CHISELIOV Aliona, MD 

166 18253 022431 EFES 2017.12.12 Efes Holland Technical Management  
Consultancy B. V., NL 

167 18254 022433 EFES 2017.12.12 Efes Holland Technical Management  
Consultancy B. V., NL 

168 18270 022520 WILHELM 2017.12.19 TINA S.R.L., societate comercială, MD 

169 18271 022521 FLOYD 2017.12.19 TINA S.R.L., societate comercială, MD 

170 18442 022613 MIDAX 2017.12.24 PANFIL Eugeniu, MD 

171 18508 022356 IPCELL 2017.12.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

172 18530 022468 YOYO 2017.12.19 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

173 18531 022469 YOYO 2017.12.19 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

174 18532 022470 YOYO 2017.12.19 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

175 18688 022467 AQUA UNIQA I 2 2017.12.06 GELIBERT S.R.L., MD 

176 18968 022646 N1 Ameritrex 2017.12.28 AMERITREX PREST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

177 19017 022574 iron iL Logic 2017.12.25 ABRAIT S.R.L., MD 

178 19069 022460 BURAGO 2017.12.05 Sharp Auto Group Limited,  
incorporated in British Virgin Islands, 
VG 

179 19070 022459 MAISTO 2017.12.05 May Cheong Toy Products Factory 
Limited, incorporated in Hong Kong, 
HK 

180 19071 022517 JAZZ 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

181 19076 022643 STARBUCKS COFFEE 2017.12.25 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

182 19126 022559 ТехноНИКОЛЬ 
TechnoNICOL 

2017.12.19 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 

183 19127 022560 TECHNO NICOL 2017.12.19 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 

184 19128 022561 ТЕХНО НИКОЛЬ 2017.12.19 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 

185 19183 022524 1800 2017.12.17 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., MX 

186 19212 022516 PA-DE-SHA 2017.12.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

187 19781 022413 IDEEA 2017.12.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GRO-
UP S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

188 20326 022444 VIITORUL 2017.12.19 FABRICA DE MOBILĂ VIITORUL 
S.A., MD 

189 20464 022434 EFES 2017.12.12 ANADOLU EFES BIRACILIK VE 
MALT SANAYI A.Ş., TR 

190 20769 022522 GRAND 2017.12.19 TINA S.R.L., societate comercială, MD 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MD - BOPI 7/2017  

 192

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
Nr. 
crt. 

(111)  
Nr. de ordine 
al înregistrării 

(730)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

 

Data eliberării 
duplicatului 

1 2R 398 Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova 
(AITA), MD 
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 3, bloc 1, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

2017.06.23 

2 R 6361 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", 
BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62,  
BG-1000 Sofia, Bulgaria 

2017.06.23 

3 25823 ZIMBRU, asociaţie obştească, club de fotbal, MD 
Str. Butucului nr. 1, MD-2062,  
Chişinău, Republica Moldova 

2017.06.29 

 
 
 

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 2016 0014 2016.03.21 4 (5, 6, 7, 8) 2017.06.16 5/2016 

2 f 2016 0021 2016.05.11 5 2017.06.23 12/2016 

3 f 2016 0023 2016.05.11 10 2017.06.23 12/2016 

4 f 2016 0028 2016.05.31 5 (4, 5, 9, 16, 17) 2017.06.23 9/2016 

 
 
 

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 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1548 f 2011 0082 2011.12.09 2016.12.09 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 020910 15875 9/2007 

2/2008 

 

 

 

(730)  

RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-română, MD 

 

(730)  

RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 

 

 

2 Marcă 034582 26577 7/2016 
 
 

(730)  
Nycomed Asset 
Management 
GmbH, DE 
 

(730)  
Nycomed Holding 
Germany GmbH,  
DE 
 

(730)  
Nycomed Asset 
Management 
GmbH, DE 
 

(730)  
Nycomed 
Germany 
Holding 
GmbH, DE 
 

3 Marcă 034582 26577 8/2016 
 
 

(730)  
Nycomed Holding 
Germany GmbH, 
DE 
 

(730)  
Takeda GmbH, 
DE 
 

(730)  
Nycomed  
Germany  
Holding GmbH, 
DE 
 

(730)  
Takeda 
GmbH, DE 
 

 

 

 



1
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna Iunie 2017, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data pronunțării hotărârii, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 

 
005615 

1996.07.12 
Nr. certificat 

R5181 
 

UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 

 

UNIVERSITA
TEA DE STAT 

DIN 
MOLDOVA, 

MD 

2017.03.15 
Privind repunerea  

în dreptul de a 
reînnoi marca 

2017.06.29 1. Se repune în drepturi titularul mărcii  
nr. R 5181 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

036955 
2015.04.29 

 
NICA Marian, MD 

NICA Marian, 
MD 

2016.06.28 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.11.  
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 35 (a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
Notă: Titularul dreptului de protecţie al mărcii 
beneficiază de reduceri în cuantum de 50% 
din tariful stabilit, dacă este persoană fizică 
sau dacă este o întreprindere care întruneşte 
criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
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3 Marcă naţională 
BAZALT 

 
036161 

2014.11.19 
 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.04.07 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.02.09 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru: "produse chimice pentru 
impermeabilizarea cimentului, cu excepţia 
vopselelor" din clasa 01. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă 
internaţională 

 
IWATCH 

 
IR 1191200 
2013.12.04 

 
Apple Inc., US 

SWATCH AG 
(SWATCH 

S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

2016.07.06 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.20. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 
MW-Grade 

 
IR 1231767 
2014.10.08 

 
Salzgitter 

Mannesmann 
Precision GmbH, 

DE 

Salzgitter 
Mannesmann 

Precision 
GmbH, DE 

2017.01.09 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.08.24 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 06, 07, 12. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
ЛИПЕЦКИЙ 

БЮВЕТ 
 

IR 948331 
2007.06.19 

 
Otkrytoe 

Aktionernoe 
Obschestvo 

"PROGRESS", 
RU 

Otkrytoe 
Aktionernoe 
Obschestvo 

"PROGRESS", 
RU 

2017.02.01 
Împotriva Deciziei 
de înregistrare a 
mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale 

„ЛИПЕЦКИЙ 
БЮВЕТ” 

 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

7 Marcă naţională 
 

 
 

037824 
2015.10.30 

 
Bayer Consumer 

Care AG, CH 

Bayer 
Consumer 

Care AG, CH 

2017.02.17 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.06.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.12.19 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsele revendicate în cerere din 
clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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8 Marcă internaţională 
 

WESTERN GOLD 

 
IR 914476 
2007.02.14 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2017.02.09 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.06.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor.  
 

9 Invenţie 
 

Aparat ortopedic 
pentru corecţia 
formei craniului 

(variante) 
s 2014 0061 
2014.05.08 
Nr. brevet  

852 
RAILEAN Silvia, MD, 
RAILEAN Gheorghe, 

MD,  
POŞTARU Cristina, 

MD,  
RAILEAN Anastasia, 

MD 

RAILEAN Silvia, 
MD,  

RAILEAN 
Gheorghe, MD, 

POŞTARU 
Cristina, MD, 

RAILEAN 
Anastasia, MD 

2017.02.24 
Privind 

restabilirea în 
dreptul 

de a revalida 
brevetul de 

invenţie de scurtă 
durată  

 

2017.06.30 1. Se restabilesc în drepturi titularii şi  
se revalidează brevetul de invenţie de scurtă 
durată nr. 852 din 2014.05.08. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei Brevete  
nr. 3370 din 2017.01.18 privind decăderea 
titularilor din drepturile ce decurg din brevetul 
de invenţie de scurtă durată nr. 852.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia Brevete 
pentru continuarea procedurilor ulterioare. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 
titularului ÎCS „Zolotoi Aist” S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Comrat din 20.05.2017 (nr. dosar 2i-18/2017) privind 

admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi 
aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului ÎCS „Zolotoi Aist” S.R.L., c/f 1003600093017: 

 - se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 038431 din 24.02.2014; 
asupra mărcii notorii nr. 18 din 01.09.2009; asupra mărcilor nr. R 7562 din 05.05.1999, nr. R 7563 din 
07.05.1999, nr. R 7581 din 07.05.1999, nr. R 8204 din 10.11.1999, nr. R 9257 din 20.04.2002,  
nr. R 10027 din 09.08.2002, nr. R 14729 din 13.10.2004, nr. R 15453 din 25.10.2004, nr. 17172 din 
23.01.2007, nr. 23855 din 06.07.2009, asupra mărcii internaţionale nr. 842569 din 03.11.2004 şi 
asupra desenelor/modelelor industriale conform certificatelor de înregistrare nr. 517 din 31.12.2002, 
nr. 695 din 23.04.2004, nr. 850 din 22.12.2004, nr. 851 din 18.01.2005;   

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al obiectelor sus menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la menţinerea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 
titularului AS-PROSPERUM S.R.L., 

societate comercială 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/566r/2017 din 
02.06.2017, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2po-362/15 din 03.09.2015 emis 
de Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei de înstrăinare a 
bunurilor debitorului AS-PROSPERUM S.R.L., societate comercială, c/f 1007605002955: 

- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 25460 din 21.09.2012 și nr. 25461 din 21.09.2012 
înregistrate pe numele titularului AS-PROSPERUM S.R.L., societate comercială,  
c/f 1007605002955, MD-4125, Mihailovca, Cimișlia, Republica Moldova, aplicat conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 28 din 16.02.2016, în temeiul Încheierii executorului 
judecătoresc Balan Cornelia, nr. 075/668r/2016 din 01.02.2016 privind asigurarea executării 
documentului executoriu nr. 2po-362/15 din 03.09.2015 emis de Judecătoria Ciocana, prin care s-a 
dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului şi menţinut conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 56 din 23.03.2017, în temeiul Încheierii Curţii de Apel 
Chişinău, din 03.02.2017 (dosar nr. 2i-118/17) privind admiterea spre examinare a cererii introductive 
privind intentarea procedurii de insolvabilitate  faţă de debitor. 
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Cu privire la aplicarea interdicţiei 
asupra OPI, înregistrate pe numele 
titularului FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE 
PRODUCŢIE „UNIVERSINJ” S.R.L 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075-612r/2017 din 

09.06.2017, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2i-385-6/14 din 29.10.2015 emis 
de Curtea de Apel Chişinău prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei pe dreptul de proprietate 
intelectuală al debitorului S.R.L. „UNIVERSINJ”, c/f 1002600015566: 

- se aplică interdicţia asupra brevetului nr. 1099 din 05.01.2016, înregistrat pe numele titularului 
FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE „UNIVERSINJ” S.R.L., mun. Chişinău, str. Independenţei  
nr. 6/1, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
brevetului nr. 1099 din 05.01.2016, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestuia. 

 
 
 

Cu privire la menţinerea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 
titularului STILCONSTRUCT S.R.L., 

societate comercială 
           
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085-600/2017 din 

13.06.2017, privind asigurarea executării documentului executoriu t/e. 2-2175/16 emis de Judecătoria 
Râșcani, mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului 
STILCONSTRUCT S.R.L., c/f 1004600034510: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 24570 din 15.02.2012, înregistrate pe numele 
titularului STILCONSTRUCT S.R.L., societate comercială, c/f 1004600034510, str. Socoleni nr. 17/1, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova, aplicat conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 108 din 17.05.2016, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085-554/2016 din 19.04.2016, privind asigurarea executării 
documentului executoriu nr. 2-3973/16 din 21.03.2016 emis de Judecătoria Râșcani mun. Chișinău şi 
menţinut conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 177 din 01.09.2017, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-984/2016 din 09.08.2016, privind asigurarea executării 
documentului executoriu nr. 2-8337/2015 din 29.12.2015 emis de Judecătoria Râșcani mun. Chișinău. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului HARUZ-GRUP S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-603/2017 din 
21.06.2017, privind aplicarea măsurilor de asigurare prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor debitorului S.R.L. „Haruz-Grup”, c/f 1003600020008: 

- se aplică sechestru asupra cererilor de înregistrare a mărcilor nr. depozit 035934 din 
13.10.2014 şi nr. depozit 039385 din 23.08.2016; mărcilor nr. R 16681 din 14.06.2006, nr. 19029 din 
23.05.2008, nr. 27365 din 13.10.2014, nr. 27942 din 10.04.2015, nr. 27946 din 05.05.2015, titular 
HARUZ-GRUP S.R.L., c/f 1003600020008, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, ap.3, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova / str. Odesa nr.2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al obiectelor sus menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
aplicat asupra OPI înregistrate 

pe numele titularului NICBRAND S.R.L. 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 15.09.2016 (dosarul nr.2i-660/16) privind 
intentarea procedurii de faliment simplificat în privința debitorului NICBRAND S.R.L., c/f 
1008600034884, la demersul lichidatorului Gîrleanu Natalia nr. 17 din 05.06.2017, ținând cont de 
prevederile art. 75 ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 24936 din 17.12.2012, înregistrate pe numele 
titularului NICBRAND S.R.L., bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 29, MD-2060, Chişinău, Republica 
Moldova, aplicat în baza: 

- Hotărârii Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău seria AH № 0157513 din 06.06.2016 
“Cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului”, prin ordinul Directorului General 
AGEPI nr. 136 din 23.06.2016, și menținut în baza: 

- Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 15.08.2016 (dosar nr. 2i-660/16), privind intentarea 
procedurii de insolvabilitate și aplicarea sechestrului prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 186 
din 13.09.2016; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii sus-menţionate, 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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Cu privire la modificarea formularului-tip 
al cererii de înregistrare a desenului sau modelului 

industrial 
 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului privind codificarea şi evidenţa 
documentelor tipizate elaborate şi utilizate de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI), aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 104 din 17.06.2013, cu modificările 
ulterioare, prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 116 din 15.06.2017 a fost aprobat 
formularul-tip al cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în redacţie nouă. 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului Codul formularului 

 
1 Cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial F-02-DM-001-E-03-0038 

 

 
Formularul-tip poate fi obținut direct la AGEPI sau poate fi accesat la adresa: 
http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/design 
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Scurt istoric

Din momentul în care Republica Moldova și-a obținut independența, a fost necesară crearea unei 

instituții cu un cadru juridic delimitat în domeniul PI.

Astfel, la 25 noiembrie 1991, primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur semnează Decretul 

nr.238 cu privire la Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor(ADA), afl ată în subordinea Guvernului și 

care avea scopul să asigure protecția și interesele legale ale autorilor de opere literare, științifi ce, de artă 

și ale titularilor de drepturi conexe.

La 25 mai 1992,  prin decretul Președintelui RM nr.120 a fost fondată Agenția de Stat pentru Protecția 

Proprietății Industriale (AGEPI) pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al RM, a cărei obiectiv 

principal consta în protejarea, din punct de vedere juridic, a proprietății industriale pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

La 8 septembrie 1992, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 595 cu privire la aprobarea 

Regulamentului Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, a 

început activitatea propriu-zisă a AGEPI.

La 13 septembrie 2004, în conformitate cu dispozițiile Codului cu privire la știință și inovare, are 

loc fuzionarea celor 2 agenții,  ulterior, la 13 decembrie 2004 fi ind aprobat statutul și structura Agenției 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

La 3 iulie 2014 a fost adoptată Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care 

prevede schimbarea statutului din instituție de stat în instituție publică, în subordinea Guvernului.
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