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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.



8

MD - BOPI 8/2017                INVENTIONS

CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

    Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

  Published short-term patent applications 

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

    Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2017 0048 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/19 (2006.01) 
A61K 31/58 (2006.01) 
A61P 13/08 (2006.01) 
C07J 43/00 (2006.01) 

(22) 2015.09.18 
(31) 62/052294; 14/707922 
(32) 2014.09.18; 2015.05.08 
(33) US; US 
(85) 2017.04.18 
(86) PCT/US2015/050889, 2015.09.18 
(87) WO 2016/044701 A1, 2016.03.24 
(71) ICEUTICA INC., US 
(72) MURPHY Maura, US; NEMETH Paul, US; 

BOSCH H. William, US; CALLAHAN Matthew, 
US; BHAMIDIPATI Satya, US; COLEMAN 
Jason, US; HILL Christopher, US; NORRET 
Marck, AU 

(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Formulare pe bază de acetat de abirateronă 

şi procedee de utilizare a acesteia 
(57) Invenţia se referă la compoziţii  farmaceutice, 

inclusiv forme medicamentoase unitare, care 
conţin acetat de abirateronă şi la procedee de 
obţinere şi de utilizare a acestor compoziţii. 

 
  Revendicări: 55 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Abiraterone acetate formulation and meth-

ods of use 
(57) The invention relates to pharmaceutical com-

positions, including unit dosage forms, com-
prising abiraterone acetate and methods for 
producing and using such compositions. 

 
  Claims: 55 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Состав на основе абиратерона ацетата и 

способы его использования 

(57) Изобретение относится к фармацевтичес-
ким композициям, включая унитарные ле-
карственные формы, содержащие абира-
терон ацетат и способы получения и 
использования этих композиций. 

 
 П. формулы: 55 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 
 
 
 

(21) a 2017 0016 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 487/08 (2006.01) 
C07D 519/00 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(22) 2015.08.07 
(31) 62/039969 
(32) 2014.08.21 
(33) US 
(85) 2017.02.10 
(86) PCT/IB2015/056021, 2015.08.07 
(87) WO 2016/027195 A1, 2016.02.25 
(71) PFIZER INC., US 
(72) FENSOME Andrew, US; GOPALSAMY 

Ariamala, US; GERSTENBERGER, Brian S., 
US; EFREMOV Ivan Viktorovich, US; WAN 
Zhao-Kui, US; PIERCE Betsy, US; TELLIEZ 
Jean-Baptiste, US; TRUJILLO John I, US; 
ZHANG Liying, US; XING Li, US; SAIAH 
Eddine, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compuşi aminopirimidinici ca inhibitori 

JAK 
(57) Invenţia se referă la compuşii cu formula ge-

nerală (I): 

(I), 
sau la sărurile farmaceutic acceptabile ale 
acestora, unde substituenţii sunt definiţi în 
descriere. De asemenea, sunt dezvăluite 
metode de tratament cu inhibitori ai Kinazei 
Janus, compoziţii farmaceutice ce conţin 
compuşii conform invenţiei şi combinaţii cu alţi 
agenţi terapeutici. 

 
  Revendicări: 15 

* 
*     * 
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(54) Aminopyrimidinyl compounds as JAK in-

hibitors 
(57) The invention relates to compounds having 

the general Formula (I): 

(I), 
or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein the substituents are as defined in the 
disclosure. Also provided are methods of 
treatment with Janus Kinase inhibitors, phar-
maceutical compositions containing the com-
pounds of the invention and combinations 
with other therapeutic agents. 

 
  Claims: 15 

* 
*     * 

(54) Аминопиримидиновые соединения в 

качестве ингибиторов JAK 
(57) Изобретение относится к соединениям 

общей формулы (I): 

(I), 
или к их фармацевтически приемлемым 
солям, где заместители определены в 
описании. Также раскрыты способы лече-
ния с ингибиторами Янус Киназы, фарма-
цевтические композиции, содержащие 
соединения согласно изобретению и 
комбинации с другими терапевтическими 
агентами. 

 
 П. формулы: 15 
 

(21) a 2017 0027 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01) 
A61K 31/454 (2006.01) 
A61P 29/02 (2006.01) 
A61P 37/08 (2006.01) 

(22) 2015.09.22 
(31) 62/055811; 62/110048; 62/209124 
(32) 2014.09.26; 2015.01.30; 2015.08.24 
(33) US; US; US 
(85) 2017.03.10 
(86) PCT/IB2015/057314, 2015.09.22 
(87) WO 2016/046755 A1, 2016.03.31 
(71) PFIZER INC., US 
(72) FLICK Andrew Christopher, US; JONES Peter, 

US; KAILA Neelu, US; MENTE Scot Richard, 
US; SCHNUTE Mark Edward, US; TRZUPEK 
John David, US; VAZQUEZ Michael L., US; 
XING Li, US; ZHANG Liying, US; 
WENNERSTÅL Göran Mattias, SE; 
ZAMARATSKI Edouard, SE 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Modulatori pirolopiridinici metil şi trifluo-

rometil substituiți ai RORC2 şi metode de 

utilizare a acestora 

(57) Prezenta invenţie se referă la pirolopiridine 
metil şi trifluorometil substituite, la compoziţii 
farmaceutice ale acestora, la metode de 
modulare a activităţii RORγ şi/sau de re-
ducere a cantităţii de IL-17 la un subiect, la 
metode de tratament al diverselor afecțiuni 
folosind astfel de pirolopiridine şi compoziţii 
farmaceutice ale acestora. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Methyl- and trifluoromethyl-substituted 

pyrrolopyridine modulators of RORC2 and 

methods of use thereof 
(57) The present invention provides methyl- and 

trifluoromethyl-substituted pyrrolopyridines, 
pharmaceutical compositions thereof, meth-
ods of modulating RORγ activity and/or reduc-
ing the amount of IL-17 in a subject, and 
methods of treating various medical disorders 
using such pyrrolopyridines and pharmaceuti-
cal compositions thereof.  

 
  Claims: 9 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Метил- и трифторметил-замещенные 

пирролопиридиновые модуляторы 

RORC2 и способы их применения 
(57) Данное изобретение относится к метил- и 

трифторметил-замещенным пирролопири-
динам, к фармацевтическим композициям 
на их основе, к способам модулирования 
активности RORγ и/или уменьшения коли-
чества IL-17 у субъекта, к способам лече-
ния различных расстройств используя 
такие пирролопиридины и фармацевтичес-
кие композиции на их основе. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2017 0011 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/025 (2006.01) 
A61P 9/00 (2006.01) 
A61P 11/00 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 27/02 (2006.01) 

(22) 2015.07.23 
(31) 62/033684; 62/157129 
(32) 2014.08.06; 2015.05.05 
(33) US; US 
(85) 2017.01.20 
(86) PCT/IB2015/055597, 2015.07.23 
(87) WO 2016/020786 A1, 2016.02.11 
(71) PFIZER INC., US 
(72) CHAPPIE Thomas Allen, US; HAYWARD 

Matthew Merrill, US; HELAL Christopher 
John, US; LACHAPELLE Erik Alphie, US; 
PATEL Nandini Chaturbhai, US; SCIABOLA 
Simone, US; VERHOEST Patrick Robert, US; 
YOUNG Joseph Michael, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compuşi imidazopiridazinici 
(57) Prezenta invenţie se referă la compuşii cu 

formula I: 

, 
sau la o sare farmaceutic acceptabilă a aces-
tuia, unde substituenţii R1, R3, R6, R7 şi b sunt 
definiţi în descriere. Invenţia se referă, de-  
asemenea, la compoziţii farmaceutice ce con 
 
 
 

ţin compuşii menţionaţi, metode de tratament 
folosind compuşii şi la metode de preparare a 
compuşilor. 
 
 Revendicări: 25 

* 
*     * 

(54) Imidazopyridazine compounds 
(57) The present invention is directed to com-

pounds of Formula I: 

, 
or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein the substituents R1, R3, R6, R7, and b 
are as defined in the disclosure. The invention 
is also directed to pharmaceutical composi-
tions comprising the compounds, methods of 
treatment using the compounds, and methods 
of preparing the compounds.  

 
  Claims: 25 

* 
*     * 

(54) Имидазопиридазиновые соединения 
(57) Настоящее изобретение относится к 

соединениям формулы I: 

, 
или к его фармацевтически приемлемой 
соли, где заместители R1, R3, R6, R7 и b 
определены в описании. Изобретение 
также относится к фармацевтическим 
композициям, содержащим указанные сое-
динения, способам лечения с использова-
нием указанных соединений и к способам 
получения указанных соединений. 

 
 П. формулы: 25 
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(21) a 2017 0032 (13) A2 

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

(22) 2015.08.17 
(31) 62/038912; 62/126733 
(32) 2014.08.19; 2015.03.02 
(33) US; US 
(85) 2017.03.16 
(86) PCT/US2015/045447, 2015.08.17 
(87) WO 2016/028656 A1, 2016.02.25 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 
(72) WILLIAMS Sybil M.G., US; LAFACE Drake, 

US; FAYADAT-DILMAN Laurence, US; 
RAGHUNATHAN Gopalan, US; LIANG Linda, 
US; SEGHEZZI Wolfgang, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Anticorpi anti-TIGIT 
(57) Invenţia se referă la anticorpi  anti-TIGIT, pre-

cum şi la utilizarea acestor anticorpi în trata-
mentul afecţiunilor, cum ar fi o tumoare ma-
lignă şi o boală infecţioasă. 

 
  Revendicări: 34 
  Figuri: 17 
  Secvenţe: 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Anti-TIGIT antibodies 
(57)  The invention relates to anti-TIGIT antibodies, 

as well as use of these antibodies in the 
treatment of diseases such as cancer and 
infectious disease. 

 
  Claims: 34 
  Fig.: 17 
  Sequences: 167 

* 
*     * 

(54) Антитела анти-TIGIT 

(57) Изобретение относится к антителам анти-
TIGIT, а также к применению этих антител 
для лечения заболеваний, таких как злока-
чественная опухоль и инфекционное забо-
левание. 
 

 П. формулы: 34 
 Фиг.: 17 
 Последовательности: 167 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

 P 

П 
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(21) s 2017 0008 (13) U0 

(51) Int. Cl.: C10B 53/07 (2006.01) 
C10K 1/04 (2006.01) 
C10B 49/02 (2006.01) 
C10G 1/10 (2006.01) 

(22) 2015.08.06 
(31) PV 2014-534 
(32) 2014.08.07 
(33) CZ 
(85) 2017.01.30 
(86) PCT/CZ2015/000087, 2015.08.06 
(87) WO 2016/019932 A1, 2016.02.11 
(71) ALPAJAR GROUP s.r.o., CZ 
(72) VAŠIČEK Alois, CZ 
(74) MARGINE Ion 
(54) Dispozitiv pentru reciclarea termică con-

tinuă a anvelopelor uzate sau altfel deteri-

orate 
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru reci-

clarea termică continuă a anvelopelor uzate 
sau altfel deteriorate. 
Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un 
reactor (1) pentru descompunerea termică a 
anvelopelor uzate în produse de descompu-
nere organice în formă de hidrocarburi cu 
masa moleculară mică şi în părţi anorganice 
de deşeuri reziduale. În partea superioară a 
reactorului (1) este formată o cameră de 
încărcare (2) cu o pereche de clapete de 
încărcare (3), iar în partea lui inferioară - o 
cameră de evacuare (8) a părţilor anorganice 
de deşeuri reziduale cu o pereche de clapete 
de evacuare (9). În partea inferioară a reac-
torului (1) sunt amplasate duze (5) pentru 
generarea unui mediu gazos inert moderat 
prin oxidarea reziduurilor de substanţă organ-
ică, care nu au participat la reacţie, din an-
velopele prelucrate. Sub camera de încărcare 
(2) este executată, cel puţin, o gură de evac-
uare (11) a mediului gazos inert, care împre-
ună cu produsele organice descompuse dis-
persate în formă de aerosol este debitat 
printr-un separator (12) de particule solide şi 
un răcitor (17) într-un separator (10) de parti-
cule lichide din aerosolul răcit. Separatorul (10) 
este dotat cu primul racord de evacuare (21) a 
lichidului, care este debitat într-un rezervor(22), 
şi un al doilea racord de evacuare (23) inter-
mediar de operare a gazului, care este debitat 
într-un congelator (24) pentru separarea 
gazelor cu diferite temperaturi de condensare, 
din care o parte din gazele necondensate sunt 
eliminate printr-un racord (25), iar o altă parte 
din gaze - printr-un alt racord (26). 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for the continuous thermal pro-

cessing of used or otherwise degraded 

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

tinuous processing of used or otherwise de-
graded tyres.  
The device, according to the invention, con-
sists of a reactor (1) for the thermal decompo-
sition of these waste tyres into the organic 
decomposition products in the form of low mo-
lecular hydrocarbons, and residual inorganic 
waste shares. In the upper part of the reactor 
(1) there is created a filling chamber (2) with a 
pair of filling closures (3) and in the bottom 
part thereof – an output chamber (8) of the 
residual inorganic waste shares with a pair of 
output closures (9). In the lower part of the 
reactor (1) there are arranged the nozzles (5) 
for generating of a mild gaseous inert medium 
by oxidation of unreacted residues of organic 
matter from the processed tyres. Under the 
filling chamber (2) is created at least one out-
put opening (11) of the inert gas media, 
which, together with the dispersed organic 
decomposed products in the form of aerosol, 
is led through the separator (12) of solid parti-
cles and a cooler (17) into a separator (10) of 
liquid particles from the cooled aerosol. The 
separator (10) is equipped with the first end 
output (21) of the liquid particles into the tank 
(22) and second between-operating output 
(23) of the gaseous particles, which are driven 
into the freezing chamber (24) for the separa-
tion of gases with different condensing tem-
perature, from which one part of non-
condensed gases is removed through an end 
output (25) and the remaining part of gases – 
through another end output (26). 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для непрерывной термичес-

кой переработки изношенных или иначе 

поврежденных шин 
(57) Изобретение относится к устройству для 

непрерывной термической переработки 
изношенных или иначе поврежденных шин. 
Устройство, согласно изобретению, состо-
ит из реактора (1) для термического раз-
ложения изношенных шин на продукты 
разложения в виде органических углеводо-
родов с низкой молекулярной массой и не-
органических частей остаточных отходов. 
В верхней части реактора (1) образована 
загрузочная камера (2) с парой загрузоч-
ных шлюзов (3), а в его нижней части - вы-
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пускная камера (8) для неорганических ча-
стей отходов с парой выходных шлюзов 
(9). В нижней части реактора (1) располо-
жены сопла (5) для генерации умеренной 
газообразной инертной среды путем окис-
ления не участвовавших в реакции остат-
ков органического вещества из обработан-
ных шин. Под загрузочной камерой (2), вы-
полнено, по меньшей мере, одно выпуск-
ное отверстие (11) газообразной инертной 
среды, которую вместе с диспергирован-
ными в виде аэрозоля органическими про-
дуктами разложения подают через сепара-
тор (12) твердых частиц и охладитель (17) 
в сепаратор (10) жидких частиц из охла-
жденного аэрозоля. Сепаратор (10) снаб-
жен первым патрубком (21) для отвода 
жидкости, которую подают в резервуар(22), 
и вторым промежуточным эксплуатацион-
ным патрубком (23) для отвода газа, кото-
рый подают в морозильную камеру (24) 
для разделения газов с разной температу-
рой конденсации, из которой часть некон-
денсированного газа выводится через па-
трубок (25), а другая его часть - через па-
трубок (26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 
 
 



 INVENŢII                MD - BOPI 8/2017 

 

23 

  
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) 4501 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61F 5/11 (2006.01) 
(21) a 2014 0043 
(22) 2012.10.13 
(31) P.396644; P.397548; P.398459 
(32) 2011.10.14; 2011.12.23; 2012.03.15 
(33) PL; PL; PL 
(85) 2014.04.18 
(86) PCT/EP2012/070354, 2012.10.13 
(87) WO 2013/053933 A1, 2013.04.18 
(71)(73) ARKADA LICENCE SP. ZO.O., PL 
(72)  ARKADA Adrian, PL 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv pentru corectarea unghiilor 

încarnate ale degetelor de la picioare şi 

metodă de corecţie cosmetică a unghiilor 

încarnate ale degetelor de la picioare 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru corec-

tarea unghiilor încarnate ale degetelor de la 
picioare şi metode de corecţie cosmetică a 
unghiilor încarnate ale degetelor de la pi-
cioare. 
Dispozitivul pentru corectarea unghiilor 
încarnate ale degetelor de la picioare conţine 
o bază (101; 201; 301), pe care sunt in-
stalate mijloace (111, 112; 211, 212; 311) 
pentru fixarea degetului mare al piciorului, 
mijloace (121; 221; 321) pentru presarea 
porţiunii de mijloc a unghiei la bază (101; 
201; 301), mijloace glisante şi pivotante (131, 
132; 231, 232; 331) pentru prelucrarea mar-
ginilor laterale ale unghiei şi mijloace glisante 
şi pivotante (141; 241, 242; 341) pentru 
prelucrarea porţiunii frontale a unghiei. 
Metoda de corecţie cosmetică a unghiilor 
încarnate ale degetelor de la picioare constă 
în aceea că degetul mare al piciorului se 
amplasează şi se fixează pe baza dis-
pozitivului menționat, se presează porţiunea 
de mijloc a unghiei la bază, prin mijloace 
glisante şi pivotante se prelucrează marginile 
laterale ale unghiei, prin mijloace glisante şi 
pivotante se prelucrează porţiunea frontală a 
unghiei, se atribuie forma dorită unghiei 
şi/sau ţesutului repliurilor epidermice peri-
unghiale, totodată unghia se acoperă cu un 
strat de material întăritor, care se lasă să se 
întărească, apoi degetul mare se scoate din 
dispozitiv.  
 

  Revendicări: 17 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Device for correcting ingrowing foot nails 

and method for cosmetic correction of in-

growing foot nails 

(57) The invention relates to devices for correct-
ing ingrowing foot nails and methods for 
cosmetic correction of ingrowing foot nails.  
The device for correcting ingrowing foot nails 
comprises a base (101; 201; 301), on which 
there are mounted means (111, 112; 211, 
212; 311) for immobilizing the toe, means 
(121; 221; 321) pressing the middle portion 
of the nail towards the base (101; 201; 301), 
slidable and pivotable means (131, 132; 231, 
232; 331) for manipulating at the lateral edge 
of the nail and slidable and pivotable means 
(141; 241, 242; 341) for manipulating at the 
front portion of the nail. 
The method for cosmetic correction of in-
growing foot nails consists in that the toe is 
placed and immobilized onto the base of said 
device, the middle portion of the nail is 
pressed towards the base, by using slidable 
and pivotable means are manipulated the 
lateral edges of the nail, by using slidable 
and pivotable means is manipulated the front 
portion of the nail, the nail and/or the flesh of 
the nail folds is shaped to a desired shape, 
the nail is coated with a layer of hardenable 
material, which is left to harden and then the 
toe is removed from the device.  

 
  Claims: 17 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Устройство для корректирования врос-

ших ногтей пальцев ног и метод косме-

тической коррекции вросших ногтей 

пальцев ног 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

корректирования вросших ногтей пальцев 
ног и к методам косметической коррекции 
вросших ногтей пальцев ног. 
Устройство для корректирования вросших 
ногтей пальцев ног содержит основание 
(101; 201; 301), на котором установлены 
средства (111, 112; 211, 212; 311) фикса-
ции большого пальца ноги, средства (121; 
221; 321) прижимания среднего участка 
ногтя к основанию (101; 201; 301), сколь-
зящие и поворотные средства (131, 132; 
231, 232; 331) для обработки боковых 
кромок ногтя и скользящие и поворотные 
средства (141; 241, 242; 341) для обработ-
ки переднего участка ногтя. 
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Способ косметической коррекции вросших 
ногтей пальцев ног заключается в том, что 
большой палец ноги размещают и фикси-
руют на основании упомянутого устрой-
ства, прижимают средний участок ногтя к 
основанию, скользящими и поворотными 
средствами обрабатывают боковые кром-
ки ногтя, скользящими и поворотными 
средствами обрабатывают передний уча-
сток ногтя, придают желаемую форму ног-
тю и/или ткани ногтевых валиков, при 
этом ноготь покрывают слоем отверждае-
мого вещества, которое оставляют твер-
деть, затем большой палец ноги убирают 
из устройства. 

 
 П. формулы: 17 
 Фиг.: 11 
 

 
 
 

 
(11) 4502 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61K 8/73 (2006.01) 
A61K 8/65 (2006.01) 
A61K 8/97 (2006.01) 
A61K 9/22 (2006.01) 
A61K 36/52 (2006.01) 
A61K 36/05 (2006.01) 
A61K 36/28 (2006.01) 
A61K 36/31 (2006.01) 
A61K 31/10 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 
A61Q 11/00 (2006.01) 
A61K 38/54 (2006.01) 

(21) a 2016 0139 
(22) 2016.12.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  BOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD;  
LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
 
 

(54) Remediu medicamentos sub formă de gel 

pentru tratamentul afecţiunilor parodonţi-

ului (variante) 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
un remediu medicamentos cu acţiune pre-
lungită, care poate fi utilizat pentru tratamen-
tul afecţiunilor parodonţiului. 
Remediul medicamentos cu acţiune pre-
lungită sub formă de gel pentru tratamentul 
afecţiunilor parodonţiului include agent gelat-
inizant 5,0…10,0 g, plastifiant 0,5…2,0 g, 
hipoclorit de sodiu 0,5…1,0 g, colagen 
5,0…10,0 g, sare de sodiu a acidului hialu-
ronic 0,5…2,0 g, dimetilsulfoxid 1,0…3,0 g, 
extract din coji de nuci mature (Juglans regia 

L.) calculat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 
g, extract din biomasa tulpinii cianobacteriei 
Spirulina platensis calculat pentru substanţă 
uscată 0,5…2,5 g şi apă 100 ml; de ase-
menea poate conţine extract din flori de Ca-

lendula officinalis L. calculat pentru sub-
stanţă uscată 3,5…5,0 g şi extract din 
rădăcini de Armoracia rusticana Lam. calcu-
lat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 g sau 
combinaţiile lor. 

 
  Revendicări: 8 

* 
*     * 

(54) Drug in the form of gel for the treatment 

of periodontal diseases (embodiments)  
(57) The invention relates to the field of medicine, 

namely to a sustained-action drug that can 
be used for treating periodontal diseases. 
The sustained-action drug in the form of gel 
for the treatment of periodontal diseases 
comprises a gelling agent 5.0…10.0 g, a 
plasticizer 0.5…2.0 g, sodium hypochlorite 
0.5…1.0 g, collagen 5.0…10.0 g, hyaluronic 
acid sodium salt 0.5…2.0 g, dimethylsulfox-
ide 1.0…3.0 g, extract of mature nutshells 
(Juglans regia L.) calculated for dry sub-
stance 0.5…1.0 g, extract of Spirulina 

platensis cyanobacterium strain biomass cal-
culated for dry substance 0.5…2.5 g and wa-
ter 100 mL; it can also comprise extract of 
Calendula officinalis L. flowers calculated for 
dry substance 3.5…5.0 g and extract of Ar-

moracia rusticana Lam. roots calculated for 
dry substance 0.5…1.0 g, or combinations 
thereof. 

 
  Claims: 8 

* 
*     * 

 
 



 MD - BOPI 8/2017   INVENTIONS 

 

26

(54) Лекарственное средство в виде геля 

для лечения заболеваний пародонта 

(варианты) 

(57) Изобретение относится к области меди-
цины, а именно к лекарственному сред-
ству пролонгированного действия, кото-
рое может быть использовано для лече-
ния заболеваний пародонта.  
Лекарственное средство пролонгирован-
ного действия в виде геля для лечения 
заболеваний пародонта включает гелеоб-
разующий агент 5,0…10,0 г, пластификатор 
0,5…2,0 г, гипоxлорит натрия 0,5…1,0 г, 
коллаген 5,0…10,0 г, натриевую соль гиа-
луроновой кислоты 0,5…2,0 г, диметил-
сульфоксид 1,0…3,0 г, экстракт из скорлу-
пы спелых орехов (Juglans regia L.) из 
расчета на сухое вещество 0,5…1,0 г, экс-
тракт из биомассы штамма цианобактерии 
Spirulina platensis из расчета на сухое ве-
щество 0,5…2,5 г и воду 100 мл; также мо-
жет содержать экстракт цветков Calendula 

officinalis L. из расчета на сухое вещество 
3,5…5,0 г и экстракт корней Armoracia 

rusticana Lam. из расчета на сухое веще-
ство 0,5…1,0 г или их комбинации. 

 
 П. формулы: 8 
 

 
(11) 4503 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61K 8/02 (2006.01) 
A61K 9/22 (2006.01) 
A61K 36/05 (2006.01) 
A61K 36/52 (2006.01) 
A61K 36/28 (2006.01) 
A61K 36/31 (2006.01) 
A61K 31/10 (2006.01) 
A61Q 11/00 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 
A61K 38/54 (2006.01) 

(21) a 2016 0140 
(22) 2016.12.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  BOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD;  
LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Compoziție pentru peliculă medicamen-

toasă pentru tratamentul afecțiunilor 

parodonțiului şi al leziunilor mucoasei 

cavității bucale (variante) 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

stomatologie, în particular la producerea 
preparatelor medicamentoase cu acţiune 
prelungită pentru tratamentul afecţiunilor 

parodonţiului şi al leziunilor mucoasei cavi-
tăţii bucale.  
Compoziţia pentru pelicula medicamentoasă 
pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului 
şi al leziunilor mucoasei cavităţii bucale 
conţine agent peliculogen 1,0…4,0 g, plas-
tifiant 0,5…2,0 g, dimetilsulfoxid 1,0…3,0 g, 
extract din biomasa tulpinii cianobacteriei 
Spirulina platensis calculat pentru substanţă 
uscată 0,5…2,5 g, extract din coji de nuci 
mature (Juglans regia L.) calculat pentru 
substanţă uscată 0,5…1,0 g, hipoclorit de 
sodiu 0,5…1,0 g, apă 100 ml, de asemenea 
poate conţine extract din flori de Calendula 

officinalis L. calculat pentru substanţă uscată 
3,5…5,0 g şi extract din rădăcini de Armora-

cia rusticana Lam. calculat pentru substanţă 
uscată 0,5…1,0 g sau combinaţiile lor. 

 
  Revendicări: 8 

* 
*     * 

(54) Composition for medicated film for the 

treatment of periodontal diseases and le-

sions of tunica mucosa of mouth (embod-

iments) 

(57) The invention relates to the field of medicine, 
namely to dentistry, in particular to the pro-
duction of sustained-action drugs for the 
treatment of periodontal diseases and le-
sions of tunica mucosa of mouth. 
The composition for the medicated film for 
the treatment of periodontal diseases and le-
sions of tunica mucosa of mouth comprises a 
film-forming agent 1.0…4.0 g, a plasticizer 
0.5…2.0 g, dimethylsulfoxide 1.0…3.0 g, ex-
tract of Spirulina platensis cyanobacterium 
strain biomass calculated for dry substance 
0.5…2.5 g, extract of mature nutshells (Ju-

glans regia L.) calculated for dry substance 
0.5…1.0 g, sodium hypochlorite 0.5…1.0 g, 
water 100 mL, it can also comprise extract of 
Calendula officinalis L. flowers calculated for 
dry substance 3.5…5.0 g and extract of Ar-

moracia rusticana Lam. roots calculated for 
dry substance 0.5…1.0 g, or combinations 
thereof. 

 
  Claims: 8 

* 
*     * 

(54) Композиция для лекарственной пленки 

для лечения болезней пародонта и 

поражений слизистой оболочки 

полости рта (варианты) 

(57) Изобретение относится к области меди-
цины, а именно к стоматологии, в частно-
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сти к производству лекарственных препа-
ратов пролонгированного действия для 
лечения болезней пародонта и поражений 
слизистой оболочки полости рта.  
Композиция для лекарственной пленки 
для лечения болезней пародонта и пора-
жений слизистой оболочки полости рта 
содержит пленкообразователь 1,0…4,0 г, 
пластификатор 0,5…2,0 г, диметилсуль-
фоксид 1,0…3,0 г, экстракт из биомассы 
штамма цианобактерии Spirulina platensis 
из расчета на сухое вещество 0,5…2,5 г, 
экстракт из скорлупы спелых орехов (Ju-

glans regia L.) из расчета на сухое веще-
ство 0,5…1,0 г, гипоxлорит натрия 
0,5…1,0 г, воду 100 мл, также может со-
держать экстракт цветков Calendula 

officinalis L. из расчета на сухое вещество 
3,5…5,0 г и экстракт корней Armoracia 

rusticana Lam. из расчета на сухое веще-
ство 0,5…1,0 г или их комбинации. 

 
 П. формулы: 8 
 

 
(11) 4504 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07C 59/255 (2006.01) 
C07C 51/02 (2006.01) 

(21) a 2016 0043 
(22) 2016.04.13 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL  

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  BOUNEGRU Tudor, MD 
(54) Procedeu de obţinere a acidului tartric din 

tartratul de calciu obţinut din deşeuri 

vinicole 
(57) Prezenta invenţie se referă la domeniul de 

obţinere a acizilor organici alimentari, şi 
anume la un procedeu de obţinere a acidului 
tartric din tartratul de calciu obţinut din 
deşeuri vinicole. 
Procedeul, conform invenţiei, include umec-
tarea cu apă a tartratului de calciu la temper-
atura de 85…90°C, solubilizarea acestuia cu 
acid ortofosforic de 5,0…8,5% la tempera-
tura de 85…90°C, neutralizarea excesului de 
acid cu carbonat de calciu, decantarea sau 
filtrarea precipitatului obţinut, tratarea soluţiei 
cu hexacianoferat(II) de calciu, filtrarea pre-
cipitatului obţinut, purificarea soluţiei cu căr-
bune activ şi cristalizarea acidului tartric. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 

(54) Process for producing tartaric acid from 

calcium tartrate obtained from wine-

making waste 
(57) The present invention relates to the field of 

production of edible organic acids, namely to 
a process for producing tartaric acid from 
calcium tartrate obtained from wine-making 
waste. 
The process, according to the invention, 
comprises wetting the calcium tartrate with 
water at a temperature of 85…90°C, solubil-
izing it with orthophosphoric acid of 
5.0…8.5% at a temperature of 85…90°C, 
neutralizing the acid excess with calcium 
carbonate, decanting or filtering the resulting 
precipitate, treating the solution with calcium 
hexacyanoferrate(II), filtering the resulting 
precipitate, cleaning the solution with activat-
ed carbon, and crystallizing the tartaric acid. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения винной кислоты из 

тартрата кальция полученного из 

отходов виноделия 

(57) Настоящее изобретение относится к об-
ласти получения пищевых органических 
кислот, а именно к способу получения 
винной кислоты из тартрата кальция по-
лученного из отходов виноделия. 
Способ, согласно изобретению, включает 
смачивание тартрата кальция водой при 
температуре 85…90°C, его перевод в рас-
творимое состояние 5,0...8,5%-ной орто-
фосфорной кислотой при температуре 
85…90°C, нейтрализацию избытка кисло-
ты карбонатом кальция, декантацию или 
фильтрование полученного осадка, обра-
ботку раствора гексацианоферратом(II) 
кальция, фильтрование полученного 
осадка, очистку раствора активированным 
углем и кристаллизацию винной кислоты. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 4505 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 249/08 (2006.01) 
C07C 49/04 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01) 
A61P 31/06 (2006.01) 

(21) a 2016 0146 
(22) 2016.12.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, 

MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI 
Serghei, MD; DUCA Gheorghe, MD 

(54) Procedeu de sinteză a 3,3-dimetil-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei 
(57) Invenţia se referă la chimia organică şi anu-

me la un procedeu de obţinere a  3,3-dimetil-
1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei - un inter-
mediat pentru sinteza  substanţelor cu activi-
tate biologică antituberculoasă sau fungicidă. 
Esenţa invenţiei revendicate constă în aceea 
că se alchilează 1,2,4-triazolul cu 1-clor-3,3-
dimetil-2-butan-2-onă în sistemul ace-
tonă/K2CO3, conform schemei: 

Amestecul reactant se fierbe timp de 5…7 
ore, se separă soluţia acetonică de precipi-
tatul format, se distilează acetona, rezidiul se 
extrage cu hexan la fierbere, din care la 
răcire se sedimentează produsul pur (1). 
Reacţia decurge într-o singură etapă, într-un 
timp mai scurt şi cu un randament mare 
(99%) faţă de procedeele analogice. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the synthesis of 3,3-dimethyl-

1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one 

(57) The invention relates to organic chemistry, 
namely to a process for preparation of 3,3-di-
methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one − 
an intermediate for the synthesis of biologi-
cally active substances with antituberculous 
or fungicidal activity. 
Summary of the invention consists in that 
1,2,4-triazole is alkylated with 1-chloro-3,3-
dimethyl-2-butan-2-one in the ace-
tone/K2CO3 system, according to the 
scheme: 

 
The reaction mixture is boiled for 5…7 hours, 
the acetone solution is separated from the 
formed precipitate, the acetone is distilled off, 
the residue is extracted with boiling hexane, 
from which pure product (1) is precipitated 
upon cooling. 
The reaction runs in one step, in a shorter 
time and with a high yield (99%) compared to 
analogue processes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ синтеза 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-

триазол-1-ил)бутан-2-она 

(57) Изобретение относится к органической 
химии, а именно к способу получения 3,3-
диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-
она − промежуточного соединения для 
синтеза биологически активных веществ с 
противотуберкулёзной  или фунгицидной 
активностью.  
Сущность изобретение состоит в алкили-
ровании 1,2,4-триазола 1-хлор-3,3- диме-
тил -2-бутан-2-она в системе 
ацетон/K2CO3 согласно схеме: 
      

 

Реакционную смесь кипятят 5…7 часов, 
отделяют ацетоновый раствор от образо-
вавшегося осадка, отгоняют ацетон, оста-
ток экстрагируют гексаном при кипении, из 
которого при охлаждении выпадает чи-
стый продукт (1). 
Реакция проходит в одну стадию, за бо-
лее короткое время и с высоким выходом 
(99%) по сравнению со способом-
аналогом. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 4506 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 307/75 (2006.01) 
C08H 7/00 (2011.01) 
A61K 47/56 (2017.01) 
A61K 31/345 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2016 0128 
(22) 2016.11.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; 

KULCIŢKI Veaceslav, MD; GRINCO Marina, 
MD; BARBA Alic, MD 

(54) Material polimeric cu proprietăţi antibac-

teriene pe bază de lignină grefată cu N'-(5-

nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă 
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii şi 

chimiei, şi anume la materiale antibacteriene 
polimerice noi pe bază de lignină. 
Esenţa invenţiei constă în faptul că se pro-
pune un material polimeric cu proprietăţi an-
tibacteriene, care reprezintă o lignină grefată 
cu preparatul antibacterian N'-(5-nitrofurfurili-
den)izonicotinhidrazidă (izofural), în care 
conţinutul izofuralului este de 30…50% mas. 
Totodată grefarea se efectuează prin activa-
rea prealabilă a ligninei cu cloroformiat de etil 
în prezenţa unei baze organice în dimetil-
formamidă la 0ºC. 
Materialul polimeric posedă un efect antibac-
terian la nivelul izofuralului micromolecular, o 
toxicitate redusă şi este solubil în amestec 
de dimetilformamidă-apă (1:1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Polymeric material with antibacterial 

properties based on lignin grafted with N'-

(5-nitrofurfurylidene) isonicotinehydrazide 

(57) The invention relates to the field of medicine 
and chemistry, namely to new polymeric an-
tibacterial materials based on lignin. 
Summary of the invention consists in that a 
polymeric material with antibacterial proper-
ties is proposed, which is a lignin grafted with 
the antibacterial preparation N'-(5-nitrofurfu-
rylidene)isonicotinehydrazide (isofural), whe-
rein the isofural content is of 30…50 wt.%. At 
the same time, the grafting is performed by 
preliminary activation of lignin with ethyl chlo-
roformate in the presence of an organic base 
in dimethylformamide at 0°C.  
The polymeric material has an antibacterial 
effect at micromolecular isofural level, low 

toxicity and is soluble in the dimethylforma-
mide-water mixture (1:1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Полимерный материал с антибактери-

альными свойствами на основе 

лигнина привитый N'-(5-нитрофурфури-

лиден)изоникотингидразидом 

(57) Изобретение относится к области меди-
цины и фармакологии, а именно к новым 
бактерицидным полимерным материалам 
на основе лигнина.  
Сущность изобретения заключается в 
том, что предлагается полимерный мате-
риал с антибактериальными свойствами, 
представляеющий собой лигнин к которо-
му привили антибактериальный препарат 
N-(5-нитрофурфурилиден)изоникотинги-
дразид (изофурал), в котором содержание 
изофурала составляет 30…50% мас. При 
этом прививка произведена через пред-
варительную активацию лигнина этил-
хлорформиатом в диметилформамиде 
при 0°С, в присутствии органического ос-
нования. 
Полимерный материал обладает антибак-
териальным действием на уровне микро-
молекулярного изофурала, низкой токси-
чностью и растворим в смеси диметил-
формамид-вода (1: 1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4507 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01) 
A61K 31/4025 (2006.01) 
A61K 31/403 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(21) a 2016 0003 
(22) 2014.07.11 
(31) 13/56870 
(32) 2013.07.12 
(33) FR 
(85) 2016.01.12 
(86) PCT/FR2014/051783, 2014.07.11 
(87) WO 2015/004395 A1, 2015.01.15 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  LE FLOHIC Alexandre, FR; GUIDOTTI 

Jérôme, FR; LETELLIER Philippe, FR 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
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(54) Metansulfonat de 3-[((3Z)-3-{[4-(4-morfoli-

nilmetil)-1H-pirol-2-il]metilen}-2-oxo-2,3-

dihidro-1H-indol-5-il)metil]-1,3-tiazolidin-

2,4-dionă, procedeu de obţinere a lui şi 

forme preparative care îl conţin 

(57) Invenţia se referă la o sare nouă − metan-
sulfonatul unui izomer Z, şi anume 3-[((3Z)-3-
{[4-(4-morfolinilmetil)-1H-pirol-2-il]metilen}-2-
oxo-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)metil]-1,3-
tiazolidin-2,4-diona, cu formula: 

, 
care posedă proprietăţi farmacologice în 
tratamentul maladiilor de cancer.  
Invenţia se referă, de asemenea, la un pro-
cedeu de obţinere a sării susmenţionate şi la 
compoziţiile farmaceutice respective. 

 
  Revendicări: 10 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) 3-[((3Z)-3-{[4-(4-Morpholinylmethyl)-1H-

pyrrol-2-yl]methylene}-2-oxo-2,3-dihydro-

1H-indol-5-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-

dione methanesulfonate, preparation pro-

cess thereof and formulations containing 

same 
(57) The invention relates to a novel salt − the 

methanesulfonate of a Z isomer, namely 3-
[((3Z)-3-{[4-(4-morpholinylmethyl)-1H-pyrrol-
2-yl]methylene}-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-
5-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dione having 
the formula: 

, 
which has pharmacological properties in the 
treatment of oncologic diseases. 
The invention also relates to a process for 
the preparation of this salt and to the corre-
sponding pharmaceutical compositions. 

 
  Claims: 10 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 

(54) Метансульфонат 3-[((3Z)-3-{[4-(4-морфо-

линилметил)-1H-пиррол-2-ил]метилен}-

2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-5-ил)ме-

тил]-1,3-тиазолидин-2,4-диона, способ 

его получения и препаративные фор-

мы его содержащие 

(57) Изобретение относится к новой соли − 
метансульфонату Z изомера, а именно 3-
[((3Z)-3-{[4-(4-морфолинилметил)-1H-пир-
рол-2-ил]метилен}-2-оксо-2,3-дигидро-1H-
индол-5-ил)метил]-1,3-тиазолидин-2,4-
диона, с формулой: 

, 
который обладает фармакологическими 
свойствами для лечения онкологических 
заболеваний. 
Изобретение также относится к способу по-
лучения упомянутой соли и к соответству-
ющим фармацевтическим композициям. 

 
 П. формулы: 10 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4508 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 473/34 (2006.01) 
C07F 9/40 (2006.01) 
C07F 9/44 (2006.01) 
C07F 9/6524 (2006.01) 
C07F 9/6561 (2006.01) 
A61K 31/52 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 
A61P 31/20 (2006.01) 

(21) a 2014 0011 
(22) 2012.08.15 
(31) 61/524224 
(32) 2011.08.16 
(33) US 
(85) 2014.01.31 
(86) PCT/US2012/050920, 2012.08.15 
(87) WO 2013/025788 A1, 2013.02.21 
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72)  LIU, Dazhan, CA; SHI Bing, US; WANG 

Fang, US; YU, Richard, Hung Chiu, US 
(74) MARGINE Ion 
(54) Hemifumarat de tenofovir alafenamidă şi 

utilizările sale medicale 
(57) Prezenta invenţie se referă la o formă de 

hemifumarat de 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(izopro-
poxicarbonil)etil]amino]fenoxifosfinil]meto-
xi]propil] adenină (tenofovir alafenamidă) cu 
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formula (I) şi la terapia antivirală folosind (I), 
de exemplu, în tratamentul infecţiilor cu HIV 
şi HBV. 
  

 
 
  Revendicări: 26 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Tenofovir alafenamide hemifumarate and 

its medical uses 
(57) The present invention relates to a hemi-

fumarate form of 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(iso-
propoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxyphos-
phinyl]methoxy]propyl]adenine (tenofovir ala-
fenamide) of Formula (I) and antiviral therapy 
using (I), for example, in anti-HIV and anti-
HBV therapies. 
            

 
 
  Claims: 26 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Гемифумарат тенофовира алафенами-

да и его медицинские применения 

(57) Настоящее изобретение относится к 
форме гемифумарата 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-
(изопропоксикарбонил)этил]амино]фенокс
ифосфинил]метокси]пропил] аденина 
(тенофовира алафенамида) с формулой 
(I) и к антивиральной терапии с исполь-
зованием (I), например, в лечении ВИЧ и 
HBV инфекций. 

  

 
 
 П. формулы: 26 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 4509 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07F 15/02 (2006.01) 
C07D 213/88 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 
C12R 1/77 (2006.01) 

(21) a 2016 0073 
(22) 2016.06.22 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL 
DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  BULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI  
Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA 
Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; 
DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, 
MD 

(54) Azotaţi de (2,3-butandionă-bis((izo)nico-

tineilhidrazonă)-tris-acua)fier(III) dihidraţi 

şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii 

de fungi miceliali Fusarium gibbosum 

CNMN FD 12 

(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, 
şi anume la doi compuşi coordinativi noi ai 
fierului(III) şi la un mediu nutritiv pentru culti-
varea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gib-

bosum CNMN FD 12. 
Conform invenţiei, se revendică compuşii 
coordinativi noi [Fe(H2L

1)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O 
şi [Fe(H2L

2)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O (unde H2L
1 − 

2,3-butandionă-bis(izonicotinoilhidrazonă) şi 
H2L

2 − 2,3-butandionă-bis(nicotinoilhidrazo-
nă)). 
Totodată, se revendică mediul nutritiv pentru 
cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium 

gibbosum CNMN FD 12, care conţine: făină 
de porumb, făină de soia, CaCO3,  
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(NH4)2SO4, azotat de (2,3-butandionă-
bis(izonicotinoilhidrazonă)-tris-acua)fier(III) 
dihidrat sau azotat de (2,3-butandionă-
bis(nicotinoilhidrazonă)-tris-acua)fier(III) 
dihidrat şi apă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Nitrates of (2,3-butanedione-bis(isonico-

tinoylhydrazone)-tris-aqua)iron(III) dihy-

drates and nutrient medium for cultivation 

of Fusarium gibbosum CNMN FD 12 my-

celial fungus strain  

(57) The invention relates to chemistry and bio-
technology, namely to two new iron(III) coor-
dinative compounds and to a nutrient medi-
um for cultivation of Fusarium gibbosum 
CNMN FD 12 mycelial fungus strain. 
According to the invention, claimed are the 
new coordinative compounds 
[Fe(H2L

1)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O and 
[Fe(H2L

2)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O (where H2L
1 − 

2,3-butanedione-bis(isonicotinoylhydrazone) 
and H2L

2 − 2,3-butanedione-bis(nicotinoylhy-
drazone)). 
Also, claimed is a nutrient medium for culti-
vation of Fusarium gibbosum CNMN FD 12 
mycelial fungus strain, comprising: corn flour, 
soy flour, CaCO3, (NH4)2SO4, nitrate of (2,3-
butanedione-bis(isonicotinoylhydrazone)-tris-
aqua)iron(III) dihydrate or nitrate of (2,3-
butanedione-bis(nicotinoylhydrazone)-tris-
aqua)iron (III) dihydrate and water. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Нитраты (2,3-бутадиона-бис((изо)нико-

тиноилгидразона)-трис-aква)железа(III) 

дигидратов и питательная среда для 

культивирования штамма мицелиаль-

ных грибов Fusarium gibbosum CNMN 

FD 12 

(57) Изобретение относится к химии и 
биотехнологии, а именно к двум новым 
координационным соединениям желе-
за(III) и к питательной среде для 
культивирования штамма мицелиальных 
грибов Fusarium gibbosum CNMN FD 12. 
Согласно изобретению, заявляются новые 
коордиционные соединения 
[Fe(H2L

1)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O и 
[Fe(H2L

2)(H2O)3](NO3)3⋅2H2O (где H2L
1 − 

2,3-бутандион-бис(изоникотиноилгидра-

зон) и H2L
2 − 2,3-бутандион-бис(никотино-

илгидразон)). 
Также, заявляется питательная среда для 
культивирования штамма мицелиальных 
грибов Fusarium gibbosum CNMN FD 12, 
которая содержит: кукурузную муку, 
соевую муку, CaCO3, (NH4)2SO4, нитрат 
(2,3-бутандион-бис(изоникотиноилгидра-
зон)-трис-аква)железа(III) дигидрат или 
нитрат (2,3-бутандион-бис(никотиноилги-
дразон)-трис-аква)железа(III) дигидрат и 
воду. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4510 (13) B1 

(51) Int. Cl.: H01L 21/04 (2006.01) 
H01L 21/205 (2006.01) 
C01B 25/08 (2006.01) 
C01G 15/00 (2006.01) 

(21) a 2016 0074 
(22) 2016.06.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BOTNARIUC Vasile, MD; GAŞIN Petru, MD; 

GORCEAC Leonid, MD; COVAL Andrei, MD; 
CINIC Boris, MD; RAEVSCHI Simion, MD 

(54) Procedeu de creştere a structurii n+-p-p+ 

InP pentru celule solare 
(57) Invenţia se referă la tehnologia semiconduc-

torilor şi poate fi utilizată la dispozitive de 
conversie a radiaţiei solare.  
Procedeul de creştere a structurii n+-p-p+InP 
pentru celule solare include creşterea stra-
tului epitaxial pInP pe un substrat de p+InP 
cu orientarea cristalografică (100), dezorien-
tarea de 3…5° în direcţia (110) şi concentra-
ţia purtătorilor de sarcină de 1…3·1018 cm-3, 
creşterea stratului epitaxial de n+InP şi depu-
nerea contactelor ohmice. Stratul n+InP este 
crescut după corodarea gazoasă a reac-
torului şi a stratului epitaxial de  pInP. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for growth of n+-p-p+ InP structure 

for solar cells 
(57) The invention relates to semiconductor tech-

nology and can be used in solar radiation 
conversion devices. 
The method for growth of n+-p-p+ InP struc-
ture for solar cells comprises growth of epi-
taxial layer pInP on p+InP substrates with the 
crystallographic orientation (100), the disori-
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entation of 3…5° toward (110) and the char-
ge carrier concentration of 1…3·1018 cm-3, 
growth of epitaxial layer n+InP and deposition 
of ohmic contacts. The n+InP layer is grown 
after the gas etching of the reactor and the 
epitaxial layer pInP. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ роста структуры n+-p-p+ InP для 

солнечных батарей 
(57) Изобретение относится к полупроводни-

ковой технологии и может быть исполь-
зовано в устройствах для преобразования 
солнечного излучения. 
Способ роста структуры n+-p-p+ InP для 
солнечных батарей включает рост эпита-
ксиального слоя pInP на подложках p+InP 
с кристаллографической ориента-цией 
(100), дезориентацией 3…5° в сторо-ну 
(110) и с концентрацией носителей заряда 
1…3·1018 cм-3, рост эпитаксиально-го слоя 
n+InP и нанасение омических контактов. 
Слой n+InP выращен после газового 
травления реактора и эпитакси-ального 
слоя рInP. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4511 (13) B1 

(51) Int. Cl.: H04L 9/14 (2006.01) 
H04L 9/28 (2006.01) 
H04L 9/30 (2006.01) 
G06F 1/00 (2006.01) 
G06F 12/16 (2006.01) 
G11B 20/00 (2006.01) 

(21) a 2016 0046 
(22) 2016.04.20 
(71)(73) BALABANOV Anatoli, MD 
(72)  BALABANOV Anatoli, MD; AGAFONOV Ana-

tolii, MD; CUNEV Veaceslav, MD 
(54) Dispozitiv și procedeu de protecţie cripto-

grafică a informaţiei binare (variante) 
(57) Invenția se referă la domeniul convertirilor 

criptografice și al protecției informației confi-
dențiale care este transmisă pe bit sau pe 
pachete. 
Dispozitivul și procedeele de protecţie cripto-
grafică a informaţiei binare constau în con-
vertirea semnalelor vocale în formă digitală,  
 
 
 
 

codarea lor pe baza unui algoritm de com-
presie a vorbirii, urmată de criptarea pe 
pereche de chei cu cifru liniar şi transmiterea 
în forma cifrată pe canalul duplex de trans-
mitere a datelor de la un abonat la altul. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device and method for cryptographic pro-

tection of binary information (embodi-

ments) 
(57) The invention relates to the field of crypto-

graphic transformations and protection of 
confidential information transmitted bit-by-bit 
or by packets. 
The device and methods for cryptographic 
protection of binary information consist in 
converting voice signals into digital form, en-
coding them using a voice compression algo-
rithm, followed by encryption on paired 
communication keys, and transmission in 
encrypted form over a duplex data transmis-
sion channel from one subscriber to another. 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство и способ криптографичес-

кой защиты двоичной информации 

(варианты) 
(57) Изобретение относится к области крипто-

графических преобразований и защиты 
конфиденциальной информации, переда-
ваемой побитно или пакетами. 
Устройство и способы для криптографи-
ческой защиты двоичной информации  за-
ключаются в преобразовании речевых 
сигналов в цифровую форму, их кодиро-
вании с использованием алгоритма сжа-
тия речи, с последующим шифрованием 
на ключах парной связи, и передачи в за-
шифрованном виде по дуплексному кана-
лу передачи данных от одного абонента к 
другому. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 1 
 
 



 MD - BOPI 8/2017     INVENTIONS 

 34

 

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) 1177 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61F 2/30 (2006.01) 
(21) s 2017 0048 
(22) 2017.04.11 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  COBZAC Vitalie, MD; NACU Viorel, MD; 
CROITOR Gheorghe, MD; COŞCIUG  
Stanislav, MD; JIAN Mariana, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Grefă pentru restabilirea defectului osteo-

condral 
(57) Invenţia se referă la medicina regenerativă şi 

ingineria tisulară şi poate fi utilizată pentru 
restabilirea defectelor osteocondrale. 
Conform invenţiei, grefa pentru restabilirea 
defectului osteocondral include cartilaj dece-
lularizat, os subcondral şi os spongios demi-
neralizate. Grefa poate fi de origine alo- sau 
xenogenă, are o formă regulată sau neregu-
lată cu înălţimea de 4...20 mm şi diametrul 
de 3...30 mm, totodată prin toate straturile 
grefei sunt perforate multiple canale longitu-
dinale străpunse paralele cu diametrul de 
50...800 µm. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Graft for restoration of osteochondral 

defect  
(57) The invention relates to regenerative medi-

cine and tissue engineering and can be used 
for restoration of osteochondral defects. 
According to the invention, the graft for resto-
ration of osteochondral defect comprises de-
cellularized cartilage, subchondral and spon-
gy demineralized bones. The graft can be an 
allo- or xenograft, has a regular or irregular 
shape of a height of 4…20 mm and a diame-
ter of 3…30 mm, at the same time through all 
layers of the graft are perforated multiple 
longitudinal through parallel channels of a di-
ameter of 50…800 μm. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Трансплантат для восстановления 

костно-хрящевого дефекта 

(57) Изобретение относится к регенеративной 
медицине и тканевой инженерии и может 
быть использовано для восстановления 
костно-хрящевых дефектов. 

Согласно изобретению, трансплантат для 
восстановления костно-хрящевого дефек-
та включает децеллуляризированный 
хрящ, подхрящевую и губчатую демине-
рализированные кости. Трансплантат мо-
жет быть алло- или ксенотрансплантатом, 
имеет правильную или неправильную 
форму высотой 4...20 мм и диаметром 
3...30 мм, также через все слои транс-
плантата перфорируют множественные 
продольные сквозные параллельные ка-
налы диаметром 50...800 мкм. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 1178 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61F 5/04 (2006.01) 
A61H 1/02 (2006.01) 

(21) s 2017 0049 
(22) 2017.04.12 
(71)(73) ARABADGI Vasilii, MD 
(72)  ARABADGI Vasilii, MD; BELOUS Anatolie, 

MD 
(54) Echipament pentru prelucrarea articulaţiilor 
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în 

special la echipamente pentru prelucrarea 
articulaţiilor, şi poate fi utilizată pentru meca-
noterapia articulaţiilor genunchilor, şoldurilor, 
coatelor şi umerilor. 
Echipamentul pentru prelucrarea articulaţiilor 
conţine o bază de sprijin, la o parte a căreia 
sunt fixaţi rigid un suport vertical şi un dispo-
zitiv de acţionare electrică al mecanismului 
cu cablu. Pe partea opusă a bazei este fixat 
un suport demontabil vertical, unit printr-o 
bară orizontală cu suportul vertical. Pe bară 
este fixat rigid un bloc cu role. Între bloc şi 
suport sunt amplasaţi un comutator electric 
bipoziţional şi un bloc cu role, amplasat cu 
posibilitatea deplasării de-a lungul barei. 
Echipamentul de asemenea este dotat cu un 
fixator demontabil, în care este instalat un 
element elastic cu posibilitatea fixării aces-
tuia la o manşetă sau la un mobilizator al 
gleznei şi/sau la un locaş al gambei, care 
printr-un cablu sunt unite cu blocul cu role. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Joint processing equipment  
(57) The invention relates to medical equipment, 

in particular to joint processing equipment, 
and can be used for mechanotherapy of 
knee, hip, elbow and shoulder joints. 
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The joint processing equipment comprises a 
support base, on one side of which are rigidly 
fixed a vertical post and an electric drive of 
the cable mechanism. On the opposite side 
of the base is fixed a detachable vertical 
post, connected by means of a horizontal 
crossbar to the vertical post. On the crossbar 
is rigidly fixed a roller block. Between the 
block and the post are placed a two-position 
electric switch and a roller block, installed 
with the possibility of movement along the 
crossbar. The equipment is also provided 
with a detachable retainer, in which is moun-
ted a spring element with the possibility of its 
fixation to a cuff or to an ankle mobilizer 
and/or to a shin lodgement, which via a cable 
are connected to the roller block. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Оборудование для разработки суставов 
(57) Изобретение относится к медицинской 

технике, в частности к оборудованиям для 
разработки суставов, и может быть ис-
пользовано для механотерапии коленно-
го, тазобедренного, локтевого и плечевого 
суставов.  
Оборудование для разработки суставов 
содержит опорное основание, на одной 
стороне которого жестко закреплены вер-
тикальная стойка и электропривод тросо-
вого механизма. На противоположной сто-
роне основания закреплена съемная вер-
тикальная стойка, соединенная посред-
ством горизонтальной перекладины с вер-
тикальной стойкой. На перекладине жест-
ко закреплен роликовый блок. Между бло-
ком и стойкой размещены двухпозицион-
ный электропереключатель и роликовый 
блок, установленный с возможностью пе-
ремещения вдоль перекладины. Обору-
дование также снабжено съемным фикса-
тором, в котором установлен пружинящий 
элемент с возможностью его крепления к 
манжету или к голеностопному мо-
билизатору и/или к ложементу голени, ко-
торые посредством троса соединены с 
роликовым блоком. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

 
 

(11) 1179 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 9/66 (2006.01) 
A61K 35/15 (2015.01) 
A61K 35/19 (2015.01) 
A61K 38/18 (2006.01) 
A61K 38/19 (2006.01) 

(21) s 2017 0043 
(22) 2017.03.29 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  PISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, 
MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV 
Tatiana, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de tratament al ulcerelor trofice 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgia septică şi poate fi utilizată pentru 
tratamentul ulcerelor trofice. 
Metoda constă în aceea că cu 24...48 ore 
înainte de tratament se separă o suspensie 
de celule mononucleare din sângele pacien-
tului, care conţine 3×107/ml de celule, de 
asemenea de la pacient cu 2...3 ore înainte 
de prima procedură se prelevă 30...40 ml de 
sânge, care se centrifughează timp de 8...12 
min cu 3000...3500 rot./min cu obţinerea unui 
cheag fibrinic bogat în trombocite, suspensia 
se administrează subcutanat în jurul plăgii, la 
o distanţă de 1 cm de la marginile ei, în can-
titate de 5...15 ml, după care pe plagă se 
aplică cheagul fibrinic, procedura se repetă 
peste fiecare 4 zile, iar seria de tratament es-
te de  8...10 proceduri. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating trophic ulcers 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to purulent surgery and can be used for 
treating trophic ulcers. 
The method consists in that 24…48 hours 
before the treatment, a suspension of mono-
nuclear cells from the patient’s blood contai-
ning 3×107/mL cells is separated, 30…40 mL  
of blood is also taken from the patient 2…3 
hours before the first procedure, which is 
centrifuged for 8…12 min with 3000…3500 
rpm to produce a fibrin clot enriched with 
platelets, the suspension is administered 
subcutaneously around the wound, at a dis-
tance of 1 cm from its edges, in an amount of 
5…15 mL, after which the fibrin clot is ap-
plied to the wound, the procedure is repeated  
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every 4 days, and the course of treatment is 
8…10 procedures. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения трофических язв 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к гнойной хирургии и может 
быть использовано для лечения трофиче-
ских язв. 
Метод состоит в том, что за 24...48 часов 
до лечения отделяют суспензию моно-
нуклеарных клеток из крови пациента, со-
держащей 3×107/мл клеток, также от па-
циента за 2...3 часа до первой процедуры 
проводят забор 30...40 мл крови, которую 
центрифугируют в течение 8...12 мин с 
3000...3500 об./мин с получением фибри-
нового сгустка обогащенного тромбоцита-
ми, суспензию вводят подкожно вокруг 
раны, на расстоянии 1 см от ее краев, в 
количестве 5...15 мл, после чего на рану 
применяют сгусток фибрина, процедура 
повторяется через каждые 4 дня, а курс 
лечения составляет 8...10 процедур. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1180 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 35/74 (2006.01) 
(21) s 2017 0030 
(22) 2017.03.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 

SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) ŞEPTIŢCHI Vladimir, MD; BEREZIUC Iulia, 
MD; BURŢEVA Svetlana, MD 

(54) Procedeu de stimulare a formării refle-

xelor condiţionate în perioada diminuării 

funcţiilor 

(57) Invenţia se referă la fiziologia experimentală, 
medicina experimentală şi farmacologie, în 
special la procedee de stimulare a formării 
reflexelor condiţionate în perioada diminuării 
funcţiilor.  
Conform invenţiei, procedeul include admi-
nistrarea în calitate de aditiv alimentar a 
metaboliţilor biomasei tulpinii de Streptomy-

ces fradiae CNMN-Ac-11, în doză de 250 
mg/kg masă corporală pe zi, timp de 90 zile 
până la formarea şi în perioada de formare a 
reflexelor condiţionate. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for stimulating the formation of 

conditioned reflexes in the period of dimi-

nution of functions 
(57) The invention relates to experimental physi-

ology, experimental medicine and pharma-
cology, in particular to methods for stimula-
ting the formation of conditioned reflexes in 
the period of diminution of functions. 
According to the invention, the method com-
prises the administration as a food additive of 
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 strain bio-
mass metabolites, in a dose of 250 mg/kg 
body weight per day, for 90 days prior to the 
formation and in the period of formation of 
conditioned reflexes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ стимулирования формирова-

ния условных рефлексов в период 

снижения функций  

(57) Изобретение относится к эксперимен-
тальной физиологии, экспериментальной 
медицине и фармакологии, в частности к 
способам стимулирования формирования 
условных рефлексов в период снижения 
функций.   
Согласно изобретению, способ включает 
введение в качестве пищевой добавки 
метаболитов биомассы штамма Strepto-

myces fradiae CNMN-Ac-11, в дозе 250 
мг/кг массы тела в сутки, в течение 90 
суток до формирования и в период 
формирования условных рефлексов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1181 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B01D 1/00 (2006.01) 
B01D 3/14 (2006.01) 
B01D 3/16 (2006.01) 
C12G 1/04 (2006.01) 
C12G 3/12 (2006.01) 

(21) s 2017 0006 
(22) 2017.01.19 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL  

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  STÎŢIUC Mihai, MD; BOUNEGRU Tudor, 
MD; VIŞNEVSCHII Vladimir, MD 
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(54) Instalaţie de distilare a vinurilor cu 

conţinut înalt de anhidridă sulfuroasă cu 

funcţionare continuă 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la instalaţii de distilare a vinurilor cu 
conţinut înalt de anhidridă sulfuroasă cu 
funcţionare continuă. 
Instalaţia, conform invenţiei, conţine, racor-
date între ele prin conducte, o coloană de 
distilare (1), o coloană de epurare (9), un 
preîncălzitor de vin (8), un deflegmator pri-
mar (3) pentru distilatul de vin, un deflegma-
tor (11) pentru fracţia esteroaldehidică, un re-
frigerent (13) cu felinar (14) pentru distilatul 
de vin şi un refrigerent (12) cu felinar (15) 
pentru fracţia esteroaldehidică. Instalaţia mai 
conţine o coloană de concentrare (2), unită 
cu deflegmatorul primar (3) şi cu coloanele 
de epurare (9) şi de distilare (1); un separa-
tor (4), unit cu coloana de distilare (1) şi cu 
deflegmatorul primar (3), care este unit cu un 
deflegmator secundar (5) pentru distilatul de 
vin, unit cu un condensator (6), care, la rân-
dul său, este unit cu coloana de epurare (9); 
un desulfitator (10), care este unit cu co-
loanele de distilare (1) şi de concentrare (2). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Continuous-action plant for distillation of 

wines with a high content of sulphurous 

anhydride 
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to continuous-action plants for distil-
lation of wines with a high content of sul-
phurous anhydride. 
The plant, according to the invention, com-
prises, connected to each other by pipelines, 
a distillation column (1), a purification column 
(9), a wine preheater (8), a primary reflux 
condenser (3) for wine distillate, a reflux 
condenser (11) for ester-aldehyde fraction, a 
refrigerator (13) with a lantern (14) for wine 
distillate and a refrigerator (12) with a lantern 
(15) for ester-aldehyde fraction. The plant al-
so comprises a concentration column (2), 
connected to the primary reflux condenser 
(3) and to the purification (9) and distillation 
(1) columns; a separator (4), connected to 
the distillation column (1) and to the primary 
reflux condenser (3), which is connected to a 
secondary reflux condenser (5) for wine dis-
tillate, connected to a condenser (6), which, 
in its turn, is connected to the purification 
column 9); a desulfitator (10), connected to 

the distillation (1) and concentration (2) co-
lumns. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка для дистилляции вин с 

высоким содержанием сернистого 

ангидрида непрерывного действия 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к установкам 
для дистилляции вин с высоким содержа-
нием сернистого ангидрида непрерывного 
действия. 
Установка, согласно изобретению, содер-
жит связанные между собой трубопрово-
дами дистилляционную колонну (1), эпю-
рационную колонну (9), подогреватель ви-
на (8), первичный дефлегматор (3) для 
винного дистиллята, дефлегматор (11) 
для эфироальдегидной фракции, холо-
дильник (13) с фонарем (14) для винного 
дистиллята и холодильник (12) с фонарем 
(15) для эфироальдегидной фракции. 
Установка также содержит концентраци-
онную колонну (2), соединенную с первич-
ным дефлегматором (3) и с эпюрационной 
(9) и дистилляционной (1) колоннами; се-
паратор (4), соединенный с дистилляци-
онной колонной (1) и с первичным де-
флегматором (3), который соединен с 
вторичным дефлегматором (5) для винно-
го дистиллята, соединенный с конденса-
тором (6), который, в свою очередь, со-
единен с эпюрационной колонной (9); де-
сульфитатор (10), соединенный с дистил-
ляционной (1) и концентрационной (2) ко-
лоннами. 
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 1182 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B01D 11/02 (2006.01) 
(21) s 2017 0011 
(22) 2017.02.06 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  BOUNEGRU Tudor, MD; STÎŢIUC Mihai, MD 
(54) Extractor în contracurent cu funcţionare 

continuă 
(57) Invenţia se referă la industriile chimică, far-

maceutică şi alimentară, şi anume la echipa-
mentele pentru extragerea componentelor 
din materia primă. 
Extractorul în contracurent cu funcţionare 
continuă conţine un corp cilindric (1) înclinat, 
unit la capătul de jos cu un corp cilindric (2) 
vertical, dotate cu o cămaşă de încălzire (4) 
comună. În corpul cilindric (1) înclinat este 
montat un şnec perforat (3), acţionat de un 
motor electric (5). Capătul de sus al corpului 
cilindric (1) înclinat este dotat cu un racord 
de debitare a eluantului şi cu o gură de 
evacuare a materiei prime, iar capătul de sus 
al corpului cilindric (2) vertical este dotat cu o 
gură de alimentare pentru materia primă şi 
cu un racord de evacuare a eluantului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Continuous countercurrent extractor  
(57) The invention relates to the chemical, phar-

maceutical and food industries, namely to 
equipment for extracting components from 
raw materials. 
The continuous countercurrent extractor 
comprises a cylindrical inclined body (1), 
connected at the lower end to a cylindrical 
vertical body (2), provided with a common 
heating jacket (4). In the cylindrical inclined 
body (1) is mounted a perforated screw (3), 
driven by an electric motor (5). The upper 
end of the cylindrical inclined body (1) is pro-
vided with an eluent supply pipe branch and 
a raw material outlet hole, and the upper end 
of the cylindrical vertical body (2) is provided 
with a raw material feeding hole and an elu-
ent discharge pipe branch. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
 

(54) Непрерывный противоточный экстрактор 
(57) Изобретение относится к химической, 

фармацевтической и пищевой промыш-
ленностях, а именно к оборудованиям для 
экстрагирования компонентов из сырья. 
Непрерывный противоточный экстрактор 
содержит цилиндрический наклонный 
корпус (1), соединенный нижним концом с 
цилиндрическим вертикальным корпусом 
(2), снабженные общей нагревательной 
рубашкой (4). В цилиндрическом наклон-
ном корпусе (1) смонтирован перфориро-
ванный шнек (3), приводимый в движение 
электродвигателем (5). Верхний конец ци-
линдрического наклонного корпуса (1) 
снабжен патрубком подачи элюента и вы-
пускным отверстием сырья, а верхний ко-
нец цилиндрического вертикального кор-
пуса (2) снабжен загрузочным отверстием 
сырья и патрубком отвода элюента. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU 
Cătălin, RO; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU 
Oleg, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei  

valurilor (variante) 
(57) Invenţia se referă la domeniul surselor re-

generabile de energie, şi anume la instalaţiile 
de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include un montant (1), capătul de sus al 
căruia este unit articulat prin intermediul unor  
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braţe (2 şi 3) cu nişte corpuri plutitoare (4 şi 
5), care prin intermediul unor tije (6 şi 7) co-
munică cu pistoanele (8 şi 9) unor cilindri (10 
şi 11), un hidromotor axial (13), care conţine 
cel puţin trei cilindri (12), pistoanele cărora 
prin intermediul unor tije (14) cinematic co-
munică cu prima flanşă înclinată (15) a unei 
planşaibe (16), iar a doua flanşă înclinată 
(17) a planşaibei (16) este unită cinematic cu 
flanşa înclinată a unui arbore condus (18), 
unit cu rotorul unui generator electric (19), to-
todată camerele de presiune ale cilindrilor 
(10 şi 11) comunică cu camerele de admisie 
ale cilindrilor (12) hidromotorului axial (13). 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor, 
în care capătul de sus al montantului (1) prin 
intermediul unui dispozitiv (20) de sumare a 
mişcărilor de rotaţie este unit cu un capăt al 
braţelor (2 şi 3), iar celălalt capăt al braţelor 
(2 şi 3) este unit cu corpurile plutitoare (4 şi 
5), totodată al doilea capăt al rotorului gene-
ratorului electric (19) este unit cu arborele de 
ieşire a dispozitivului (20) de sumare a miş-
cărilor de rotaţie. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wave energy conversion plant (embodi-

ments)  
(57) The invention relates to the field of renewa-

ble energy, namely to wave energy conver-
sion plants. 
The wave energy conversion plant comprises 
a mount (1), the upper end which is pivotally 
connected by means of lever arms (2 and 3) 
to the floating bodies (4 and 5), which by 
means of rods (6 and 7) communicate with 
the pistons (8 and 9) of the cylinders (10 and 
11), an axial hydraulic motor (13), which 
comprises at least three cylinders (12), the 
pistons of which by means of rods (14) kine-
matically communicate with the first inclined 
flange (15) of a faceplate (16) and the sec-
ond inclined flange (17) of the faceplate (16) 
is kinematically connected to the inclined 
flange of a driven shaft (18), connected to 
the rotor of an electric generator (19), at the 
same time the pressure chambers of the cy-
linders (10 and 11) communicate with the in-
take chambers of the cylinders (12) of the  
axial hydraulic motor (13). 
 
 
 

A wave energy conversion plant, wherein the 
upper end of the mount (1) by means of a ro-
tary motion summation device (20) is con-
nected to one end of the lever arms (2 and 3) 
and the other end of the lever arms (2 and 3) 
is connected to the floating bodies (4 and 5), 
at the same time the second end of the rotor 
of the electric generator (19) is connected to 
the output shaft of the rotary motion summa-
tion device (20). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка преобразования энергии 

волн (варианты) 
(57) Изобретение относится к области возоб-

новляемых источников энергии, а именно 
к установкам преобразования энергии 
волн. 
Установка преобразования энергии волн 
включает стойку (1), верхний конец, кото-
рой шарнирно связан посредством рыча-
гов (2 и 3) с плавающими телами (4 и 5), 
которые посредством штоков (6 и 7) со-
общаются с поршнями (8 и 9) цилиндров 
(10 и 11), гидродвигатель (13), который 
содержит по меньшей мере три цилиндра 
(12), поршни которых посредством штоков 
(14) кинематически сообщаются с первым 
наклонным фланцем (15) планшайбы (16), 
а второй наклонный фланец (17) план-
шайбы (16) кинематически соединен с 
наклонным фланцем ведомого вала (18), 
соединенным с ротором электрогенерато-
ра (19), при этом  камеры давления ци-
линдров (10 и 11) сообщаются с впускны-
ми камерами цилиндров (12) гидродвига-
теля (13). 
Установка преобразования энергии волн, 
в которой верхний конец стойки (1) по-
средством устройства (20) суммирования 
вращательных движений соединен с од-
ним концом рычагов (2 и 3), а другой ко-
нец рычагов (2 и 3) соединен с плаваю-
щими телами (4 и 5), при этом второй ко-
нец ротора электрогенератора (19) соеди-
нен с выходным валом устройства (20) 
суммирования вращательных движений. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
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(72)  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; 

DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU 
Cătălin, RO; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU 
Oleg, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei  

valurilor 
(57) Invenția se referă la domeniul surselor re-

generabile de energie, şi anume la instalaţiile 
de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include o carcasă, în interiorul căreia, pe par-
tea de jos, sunt fixate cel puţin două perechi 
de cilindri pneumatici (4) cu pistoane (3), ca-
re comunică cu nişte corpuri plutitoare (1) 
prin intermediul unor tije cave (2), pe capătul 
de jos al cărora sunt instalate nişte supape 
(5). De asemenea instalaţia conţine un acu-
mulator de presiune (8), care comunică cu ci-
lindrii (4) prin intermediul unor conducte (7), 
totodată acumulatorul (8), printr-o conductă, 
comunică cu camera de aspiraţie a unui tur-
bomotor cu ejecţie (9), arborele condus (10) 
al căruia este unit cu arborele conducător 
(11) al unui reductor planetar precesional 
(12), arborele condus (13) al căruia este unit 
cu rotorul unui generator electric (14), care 
sunt fixate pe partea de sus a carcasei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

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

ble energy, namely to wave energy conver-
sion plants. 
The wave energy conversion plant comprises 
a frame, inside which, on the lower part, are 
fixed at least two pairs of pneumatic cylin-
ders (4) with pistons (3), which communicate 
with the floating bodies (1) by means of hol-
low rods (2), on the lower end of which are 
installed valves (5). The plant also comprises 
a pressure accumulator (8), which communi-
cates with the cylinders (4) by means of con-
duits (7), at the same time the accumulator 
(8), through a conduit, communicates with 
the suction chamber of an ejector turboen-
gine (9), the driven shaft (10) of which is 
connected to the driving shaft (11) of a 
planetary precessional gearbox (12), the 
driven shaft (13) of which is connected to the 
rotor of an electric generator (14), which are 
fixed on the upper part of the frame. 

 
  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, внутри которого, на ниж-
ней части, закреплены по меньшей мере 
две пары пневматических цилиндров (4) с 
поршнями (3), которые сообщаются с пла-
вающими телами (1) посредством полых 
штоков (2), на нижнем конце которых 
установлены клапаны (5). Так же установ-
ка содержит аккумулятор давления (8), ко-
торый сообщается с цилиндрами (4) по-
средством трубопроводов (7), при этом 
аккумулятор (8), через трубопровод, со-
общается с камерой всасывания эжектор-
ного турбодвигателя (9), ведомый вал (10) 
которого соединен с ведущим валом (11) 
планетарного прецессионного редуктора 
(12), ведомый вал (13) которого соединен 
с ротором электрогенератора (14), кото-
рые закреплены на верхней части карка-
са. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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MD 
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DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU 
Cătălin, RO; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU 
Oleg, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei valu-

rilor (variante) 
(57) Invenţia se referă la domeniul surselor re-

generabile de energie, şi anume la instalaţiile 
de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include o carcasă (13), în interiorul căreia es-
te amplasat vertical un ştoc (2), pe capătul 
de sus al căruia este fixat un corp plutitor (1), 
totodată pe partea superioară (3) a ştocului 
(2) este executată o canelură elicoidală (5) 
cu direcţie de dreapta, iar pe partea inferi-
oară (4) a ştocului (2) este executată o ca-
nelură elicoidală (6) cu direcţie de stânga 
pentru deplsarea a cel puţin unei bile (8) am-
plasate în nişte locaşuri executate în corpul 
unor bucşe (9 şi 10), unite prin intermediul 
unor cuplaje unisens (11 şi 12) cu posibili-
tatea rotirii în direcţie opusă cu carcasa (13), 
care prin intermediul unei transmisii dinţate 
(14) este unită cu un multiplicator precesio-
nal (15) şi un generator electric (16).  
Instalaţie de conversiune a energiei valurilor, 
în care pe părţile superioară (3) şi inferioară 
(4) ale ştocului (2) este executat câte un 

locaş sferic (17 şi 18), în care este am-
plasată câte o bilă (8). Totodată pe suprafaţa 
cilindrică interioară a bucşei (9) este exe-
cutată o canelură elicoidală cu direcţie de 
dreapta, iar pe suprafaţa cilindrică interioară 
a bucşei (10) este executată o canelură eli-
coidală cu direcţie de stânga. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Wave energy conversion plant (embodi-

ments)  
(57) The invention relates to the field of renewa-

ble energy, namely to wave energy conver-
sion plants. 
The wave energy conversion plant comprises 
a frame (13), inside which is vertically placed 
a rod (2), on the upper end of which is fixed a 
floating body (1), at the same time on the 
upper part (3) of the rod (2) is made a helical 
groove (5) with right direction, and on the 
lower part (3) of the rod (2) is made a helical 
groove (6) with left direction for moving at 
least one ball (8) placed in the sockets made 
in the body of bushes (9 and 10), connected 
by means of overrunning clutches (11 and 
12) with the possibility of rotation in the op-
posite direction with the frame (13), which by 
means of a gear transmission (14) is con-
nected to a precession multiplier (15) and an 
electric generator (16). 
A wave energy conversion plant, in which on 
the upper (3) and lower (4) parts of the rod 
(2) is made a socket (17 and 18), in which is 
placed a ball (8). At the same time on the in-
ner cylindrical surface of the bush (9) is 
made a helical groove with right direction, 
and on the inner cylindrical surface of the 
bush (10) is made a helical groove with left 
direction. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Установка преобразования энергии 

волн (варианты) 
(57) Изобретение относится к области возоб-

новляемых источников энергии, а именно 
к установкам преобразования энергии 
волн. 
Установка преобразования энергии волн 
включает каркас (13), внутри которого 
вертикально расположен шток (2), на 
верхнем конце которого закреплено пла-
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вающее тело (1), при этом на верхней ча-
сти (3) штока (2) выполнен винтовой паз 
(5) с правым направлением, а на нижней 
части (3) штока (2) выполнен винтовой паз 
(6) с левым направлением для перемеще-
ния, по меньшей мере, одного шарика (8), 
расположенных в гнездах выполненных в 
теле втулок (9 и 10), соединенных посред-
ством обгонных муфт (11 и 12) с возмож-
ностью вращения в противоположном 
направлении с каркасом (13), который по-
средством зубчатой передачи (14) соеди-
нен с прецессионным мультипликатором 
(15) и электрическим генератором (16). 
Установка преобразования энергии волн, 
в которой на верхней (3) и нижней (4) ча-
стях штока (2) выполнено по одному гнез-
ду (17 и 18), в которых расположено по 
шарику (8). При этом на внутренней ци-
линдрической поверхности втулки (9) вы-
полнен винтовой паз с правым направле-
нием, а на внутренней цилиндрической 
поверхности втулки (10) выполнен винто-
вой паз с левым направлением. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
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(54) Metodă de identificare a peliculelor subţiri 

de produse petroliere conform spectrului 

lor de fotoluminescenţă la distanţă 

(57) Invenţia se referă la interferometrie şi poate fi 
utilizată în sistemele de monitorizare a medi-
ului ambiant pentru depistarea poluării cu 
produse petroliere a suprafeţelor acvatice. 
Metoda, conform invenției, include iluminarea 
cu radiaţie optică ce provoacă fotolumines-
cenţă a obiectului studiat, care se află pe su-
prafața apei, de la o distanţă îndepărtată cu 
înregistrarea concomitentă a unei serii de 
imagini a domeniului fotoluminescenţei  
obiectului cu ajutorul unei camere digitale 
printr-un sistem de filtre interferenţiale cu 
bandă îngustă. La prelucrarea digitală a ima-
ginilor semnalul de fotoluminescenţă, provo-
cată de iluminarea cu radiaţia optică, este 
separat din fondul luminos integral reflectat de 
la obiect, iar pelicula de produse petroliere se 
identifică prin confruntarea spectrului de foto-
luminescenţă obţinut al obiectului studiat cu 
spectrul standard de fotoluminescenţă al 
produselor petroliere. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Method for identifying thin films of petro-

leum products according to their photo-

luminescence spectrum at a distance 
(57) The invention relates to interferometry and 

can be used in environment-tracking systems 
for detection of petroleum product-
contamination of water surfaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  MD - BOPI 8/2017  INVENTIONS 

 44

The method, according to the invention, 
comprises the illumination with optical radia-
tion causing photoluminescence of the object 
under study, which is on the water surface, 
from a remote distance by simultaneously 
recording a series of images of the photolu-
minescence region of the object with a digital 
camera through a system of narrow-band in-
terference filters. Upon digital image proces-
sing, the photoluminescence signal caused 
by optical radiation is separated from the to-
tal luminous background reflected from the 
object, and the film of petroleum products is 
identified by comparing the obtained photo-
luminescence spectrum of the object under 
study with the standard photoluminescence 
spectrum of petroleum products. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Способ идентификации тонких пленок 

нефтепродуктов по их спектру фото-

люминесценции на расстоянии 

(57) Изобретение относится к интерфероме-
трии и может быть использовано в систе-
мах слежения за окружающей средой для 
обнаружения загрязнений нефтепродук-
тами водных поверхностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ, согласно изобретению, включает 
освещение вызывающим фотолюминес-
ценцию оптическим излучением исследу-
емого объекта, находящегося на поверх-
ности воды, с удаленной дистанции, с од-
новременной регистрацией ряда изобра-
жений области фотолюминесценции объе-
кта с помощью цифровой камеры через 
систему узкополосных интерференцион-
ных фильтров. При цифровой обработке 
изображений сигнал фотолюминесценции, 
вызванной оптическим излучением, выде-
ляют из общего светового фона, отражен-
ного от объекта, а пленку нефтепродуктов 
идентифицируют путем сравнения полу-
ченного спектра фотолюминесценции ис-
следуемого объекта со стандартным спек-
тром фотолюминесценции нефтепродуктов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 7 
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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 4457 C1 A01B 13/02 (2006.01) a 2016 0032 2016.03.22 1/2017 

2 MD 4458 C1 A61K 45/00 (2006.01) 

A61P 1/16 (2006.01) 

a 2015 0017 2014.06.19 1/2017 

3 MD 4459 C1 B01D 47/02 (2006.01) 

B01D 53/14 (2006.01) 

B01D 53/52 (2006.01) 

C07C 7/11 (2006.01) 

C07C 9/04 (2006.01) 

C02F 11/04 (2006.01) 

a 2014 0117 2014.11.10 1/2017 

4 MD 4460 C1 C01B 21/48 (2006.01) a 2015 0118 2015.11.23 1/2017 

5 FR 4461 C1 C07C 235/34 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 

a 2014 0028 2014.03.20 1/2017 

6 MD 4462 C1 C07F 15/04 (2006.01) 

C07C 337/08 (2006.01) 

A61K 31/30 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

a 2016 0021 2016.02.29 1/2017 

7 MD 4463 C1 C12N 1/12 (2006.01) 

G01N 1/00 (2006.01) 

G01N 21/17 (2006.01) 

G01N 21/31 (2006.01) 

a 2015 0113 2015.11.09 1/2017 

8 MD 4465 C1 G01N 21/78 (2006.01) 

C12N 9/04 (2006.01) 

C12P 5/02 (2006.01) 

a 2014 0089 2014.08.22 1/2017 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 

OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 1111 Z A01C 1/06 (2006.01) 

A01G 7/00 (2006.01) 

A01N 31/00 (2006.01) 

C07H 17/065 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2016 0093 2016.08.01 1/2017 

2 MD 1112 Z A01K 61/00 (2006.01) s 2016 0083 2016.06.21 1/2017 

3 MD 1113 Z A01M 1/04 (2006.01) 

A01M 1/10 (2006.01) 

A01M 5/00 (2006.01) 

s 2016 0084 2016.06.22 1/2017 

4 MD 1114 Z A01M 5/00 (2006.01) 

A01M 1/04 (2006.01) 

s 2016 0066 2016.05.19 1/2017 

 

 
 



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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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 2 3 4 5 6 

1 v 2014 0032 /  

   2014.12.22 

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

 

b. SÎROMEATNICOV Iulia, 
MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BALAUR Nicolae, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CIOBANU Renata, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

TOMATE  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат  
(Solanum lycopersicum L.) 

CeriDani 239 / 2017.04.30 

2 v 2014 0033 /  

   2014.12.22 

a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

 

b. SÎROMEATNICOV Iulia, 
MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BALAUR Nicolae, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CIOBANU Renata, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

TOMATE  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

JACOTĂ 240 / 2017.04.30 

3 v 2013 0041 /  

   2013.12.06 

a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

 

b. MIHNEA Nadejda, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
GRATI Vasile, MD;  
SALTANOVICI Tatiana, MD; 
MIHNEA Mihaela, MD 

TOMATE  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат  
(Solanum lycopersicum L.) 

EXCLUSIV 241 / 2017.04.30 
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1 2 3 4 5 6 

4 v 2013 0042 /  

   2013.12.13 

a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

 

b. MAKOVEI Milania, MD;  
GUSEVA Liudmila, MD;  
BOTNARI Vasile, MD 

TOMATE  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат  
(Solanum lycopersicum L.) 

PRICHINDEL 242 / 2017.04.30 

5 v 2013 0043 /  

   2013.12.13 

a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

 

b. MAKOVEI Milania, MD;  
GUSEVA Liudmila, MD;  
BOTNARI Vasile, MD 

TOMATE  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Tomato  
(Solanum lycopersicum L.) 

 

Томат  
(Solanum lycopersicum L.) 

VIVAT 243 / 2017.04.30 
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III 

Mărci / Trademarks 

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

cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de  
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru 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) 040308 
(220) 2017.03.07 
(730) ARCS-VIN-COM S.R.L., MD 

Str. Comsomolului nr. 32/001, MD-5300, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040325 
(220) 2017.03.14 
(730) VIOCRIS-IMPEX S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 18.03.02; 18.03.23; 24.09.09; 26.11.02; 
27.05.11; 27.07.01; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 040405 
(220) 2017.04.04 
(730) PARCUL DE AUTOBUZE ŞI TAXIMETRE 

NR. 9 DIN BRICENI S.R.L., MD 
Str. Olimpiiscaia nr. 3,  
MD-4701, Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu aprins. 
(511) NCL(11-2017) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 040453 
(220) 2017.04.05 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040534 
(220) 2017.04.21 
(730) Yongkang Xulang Industry and Trade Co., 

Ltd., CN 
No. 216 Meilong Road, Xicheng, Yongkang, 
Zhejiang, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini de cultivat; bujii de aprindere pentru 

motoare cu explozie; maşini agricole; filtre 
pentru curăţarea aerului de răcire pentru 
motoare; lame (organe de maşini); maşini de 
tăiat; diamante pentru tăiat sticla (componen-
te de maşini); aparate electromecanice pen-
tru prepararea alimentelor; maşini de cojit; 
maşini de tuns gazon; maşini de secerat şi 
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treierat; cuţite de cositoare; maşini de tuns 
animale; maşini de ambalat; carburatoare; 
cricuri (maşini); aparate elevatoare; cilindri 
compresori; maşini electrice de bucătărie; 
dinamuri; frământătoare mecanice; pistoale 
de pulverizat vopsea; pânze de fierăstrău 
circular (piese de maşini); maşini pentru mă-
cinarea deşeurilor; berbeci (maşini); maşini 
de fabricat unt; storcătoare electrice de uz 
casnic pentru fructe; râşniţe de uz casnic, cu 
excepţia celor manuale; fierăstrău panglică; 
maşini de tăiat olane (maşini-unelte); maca-
rale derrick; maşini manuale de găurit cu 
acţionare electrică; maşini de împachetat; 
sonete (utilaje); maşini şi aparate electrice de 
şlefuit; buldozere; malaxoare; concasoare; 
semănători (maşini); vilbrochenuri; maşini de 
prelucrat lemnul; roboţi (maşini); piese de 
ghidare pentru maşini; dălţi pentru maşini; 
maşini de săpat; volanţi de maşini; fierăstraie 
(maşini); scarificatoare (maşini pentru scarifi-
carea pământului); maşini pentru plantarea 
arborilor; prese/mori de ulei (maşini); maşini 
de bătut cuie; aparate de sudat acţionate cu 
gaz; instrumente pentru decojirea fructelor; 
pistoane de cilindru; pompe (componente ale 
maşinilor sau ale motoarelor); pompe (ma-
şini); segmenţi de pistoane; maşini pentru 
vopsit; pompe de gresare; vibratoare de be-
ton; malaxoare de beton; aspiratoare de praf 
pentru curăţare; maşini de spălat rufe; foar-
feci electrice; pistoale de lipit electrice; ma-
şini de găurit acţionate manual; chei electri-
ce; maşini şi aparate electrice de curăţat; 
dispozitive de tăiere cu arcuri electrice; ma-
şini electrice de sudat; aparate electrice de 
sudură; dispozitive electrice de măcinat; cio-
cane electrice; aspiratoare; maşini de tăiat 
piatra; maşini de prelucrat piatra; maşini pen-
tru exploatări miniere; discuri abrazive (orga-
ne de maşini); mori (maşini); pompe centrifu-
ge; mori centrifuge; compresoare (maşini); 
pompe de aer comprimat; prese de vin; ma-
şini de văruit; dezintegratoare; maşini de 
tocat carne; maşini de tencuit; manipulatoare 
industriale (maşini); maşini de fărâmiţare a 
medicamentelor; aparate de manipulare pen-
tru încărcare şi descărcare; polizoare unghiu-
lare; maşini de ridicat; macarale; strunguri 
(maşini-unelte); maşini de prelucrat metale; 
maşini de tăiat oţelul; sape de foraj (organe 
de maşini); ferăstraie mecanice; bancuri de 
tăiere pentru fierăstraie (organe de maşini); 
lame de fierăstrău (părţi de maşini); maşini 
de gravat; instrumente agricole, cu excepţia 
celor acţionate manual; scule manuale; unel-
te pneumatice acţionate manual; aparate 

electrice de prelucrare a alimentelor; dema-
roare pentru motoare; tobe de eşapament 
pentru motoare; aparate de curăţat cu presi-
une mare; maşini de suflat; maşini de nituit; 
maşini de frezat; maşini de excavare; decor-
ticatoare de cereale; maşini de pulverizat; 
perii de cărbune (electricitate); angrenaje de 
maşini; lagăre (organe de maşini); automătu-
rătoare rutiere; maşini electrice de dragaj; 

 

08   - foarfeci de elagaj; unelte agricole manuale; 
dălţi; dălţi concave; scule de tăiere (unelte 
manuale); feliatoare de legume; rindele; cuţi-
te de rindea; lame pentru rindele; aparate 
pentru gravare; cleşti pentru dezizolarea 
cablurilor (unelte manuale); foarfeci; maşini 
de tuns animale (instrumente manuale); 
menghine; unelte manuale de grădinărit; 
maiuri (compactoare pentru pământ); cleşti; 
cricuri de mână; pompe de mână; unelte de 
mână, acţionate manual; rame pentru fierăs-
traie de mână; mandrine (scule); chei de 
piuliţe; leviere; toporişti; seringi pentru aplica-
rea insecticidelor; pulverizatoare pentru in-
secticide (unelte manuale); instrumente pen-
tru culesul fructelor; lopăţele de grădină; fiare 
(unelte neelectrice); pietre pentru ascuţire 
manuală; instrumente manuale pentru şlefuit; 
instrumente pentru ascuţit lame; maşini de 
găurit; raşpele (scule); tarozi (scule); discuri 
abrazive cu şmirghel; pile pentru unghii; pile-
ac; fierăstraie pentru traforaj; cleştişori; cleşti 
de perforat; cuţite demontabile (componente 
pentru unelte manuale); nituitoare (unelte); 
buterole (scule); lopeţi (unelte manuale); 
sape pentru defrişare; pile; buciarde; ciocane 
(scule); unelte de gravat (unelte manuale); 
burghie pentru gravat; deschizătoare neelec-
trice de conserve; cleşti de unghii; sfredele; 
pânze de fierăstrău (părţi de unelte); şuru-
belniţe; filiere (unelte); 

 

09   - fotometre; micrometre; diode electrolumi-
nescente (LED); convertizoare electrice; 
transformatoare electrice; baterii solare; căşti 
de protecţie; compasuri; rigle (instrumente de 
măsură); măşti de protecţie pentru muncitori; 
detectoare; disjunctoare; instrumente azimu-
tale; mire de nivelment (instrumente de topo-
grafie); nivele cu bulă de aer; contoare de 
apă; contoare de gazolină; aparate de măsu-
rare a presiunii; instrumente topografice; 
telemetre; aparate pentru măsurarea distan-
ţelor; aparate de măsurare; aparate topogra-
fice; instrumente de nivelare; instrument de 
ghidare cu laser; contoare de gaz; condensa-
toare electrice; ampermetre; întrerupătoare; 
baterii galvanice; aparate electrice de măsu-
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rare; materiale pentru reţeaua de electricitate 
(fire, cabluri); fire electrice; cabluri electrice; 
încuietori electrice; cabluri cu fibră de car-
bon; balanţe; teodolite; aparate şi instrumen-
te de cântărit; contoare; dispozitive de testa-
re a tensiunii; contoare de rotaţii; invertoare 
(electricitate); măsurători; colectoare electri-
ce, altimetre; gazometre (instrumente de 
măsură); prize, fişe şi alte dispozitive de cu-
plare (conexiuni electrice); perii de carbon. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040535 
(220) 2017.04.21 
(730) Yongkang Xulang Industry and Trade Co., 

Ltd., CN 
No. 216 Meilong Road, Xicheng, Yongkang, 
Zhejiang, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini de cultivat; bujii de aprindere pentru 

motoare cu explozie; maşini agricole; filtre 
pentru curăţarea aerului de răcire pentru 
motoare; lame (organe de maşini); maşini de 
tăiat; diamante pentru tăiat sticla (componen-
te de maşini); aparate electromecanice 
pentru prepararea alimentelor; maşini de 
cojit; maşini de tuns gazon; maşini de se-
cerat şi treierat; cuţite de cositoare; maşini 
de tuns animale; maşini de ambalat; carbu-
ratoare; cricuri (maşini); aparate elevatoare; 
cilindri compresori; maşini electrice de 
bucătărie; dinamuri; frământătoare me-
canice; pistoale de pulverizat vopsea; pânze 
de fierăstrău circular (piese de maşini); 
maşini pentru măcinarea deşeurilor; berbeci 
(maşini); maşini de fabricat unt; storcătoare 
electrice de uz casnic pentru fructe; râşniţe 
de uz casnic, cu excepţia celor manuale; 
fierăstrău panglică; maşini de tăiat olane 
(maşini-unelte); macarale derrick; maşini 
manuale de găurit cu acţionare electrică; 
maşini de împachetat; sonete (utilaje); maşini 
şi aparate electrice de şlefuit; buldozere; 
malaxoare; concasoare; semănători (maşini); 
vilbrochenuri; maşini de prelucrat lemnul; 

roboţi (maşini); piese de ghidare pentru 
maşini; dălţi pentru maşini; maşini de săpat; 
volanţi de maşini; fierăstraie (maşini); scarifi-
catoare (maşini pentru scarificarea pămân-
tului); maşini pentru plantarea arborilor; pre-
se/mori de ulei (maşini); maşini de bătut cuie; 
aparate de sudat acţionate cu gaz; instru-
mente pentru decojirea fructelor; pistoane de 
cilindru; pompe (componente ale maşinilor 
sau ale motoarelor); pompe (maşini); seg-
menţi de pistoane; maşini pentru vopsit; 
pompe de gresare; vibratoare de beton; ma-
laxoare de beton; aspiratoare de praf pentru 
curăţare; maşini de spălat rufe; foarfeci elec-
trice; pistoale de lipit electrice; maşini de 
găurit acţionate manual; chei electrice; 
maşini şi aparate electrice de curăţat; dis-
pozitive de tăiere cu arcuri electrice; maşini 
electrice de sudat; aparate electrice de 
sudură; dispozitive electrice de măcinat; cio-
cane electrice; aspiratoare; maşini de tăiat 
piatra; maşini de prelucrat piatra; maşini 
pentru exploatări miniere; discuri abrazive 
(organe de maşini); mori (maşini); pompe 
centrifuge; mori centrifuge; compresoare 
(maşini); pompe de aer comprimat; prese de 
vin; maşini de văruit; dezintegratoare; maşini 
de tocat carne; maşini de tencuit; manipula-
toare industriale (maşini); maşini de fărâmi-
ţare a medicamentelor; aparate de manipula-
re pentru încărcare şi descărcare; polizoare 
unghiulare; maşini de ridicat; macarale; 
strunguri (maşini-unelte); maşini de prelucrat 
metale; maşini de tăiat oţelul; sape de foraj 
(organe de maşini); ferăstraie mecanice; 
bancuri de tăiere pentru fierăstraie (organe 
de maşini); lame de fierăstrău (părţi de 
maşini); maşini de gravat; instrumente agri-
cole, cu excepţia celor acţionate manual; 
scule manuale; unelte pneumatice acţionate 
manual; aparate electrice de prelucrare a 
alimentelor; demaroare pentru motoare; tobe 
de eşapament pentru motoare; aparate de 
curăţat cu presiune mare; maşini de suflat; 
maşini de nituit; maşini de frezat; maşini de 
excavare; decorticatoare de cereale; maşini 
de pulverizat; perii de cărbune (electricitate); 
angrenaje de maşini; lagăre (organe de 
maşini); automăturătoare rutiere; maşini 
electrice de dragaj; 

 

08   - foarfeci de elagaj; unelte agricole manuale; 
dălţi; dălţi concave; scule de tăiere (unelte 
manuale); feliatoare de legume; rindele; cuţi-
te de rindea; lame pentru rindele; aparate 
pentru gravare; cleşti pentru dezizolarea 
cablurilor (unelte manuale); foarfeci; maşini 
de tuns animale (instrumente manuale); 



 

MD - BOPI 8/2017 TRADEMARKS 

 58

menghine; unelte manuale de grădinărit; 
maiuri (compactoare pentru pământ); cleşti; 
cricuri de mână; pompe de mână; unelte de 
mână, acţionate manual; rame pentru fierăs-
traie de mână; mandrine (scule); chei de 
piuliţe; leviere; toporişti; seringi pentru apli-
carea insecticidelor; pulverizatoare pentru 
insecticide (unelte manuale); instrumente 
pentru culesul fructelor; lopăţele de grădină; 
fiare (unelte neelectrice); pietre pentru ascu-
ţire manuală; instrumente manuale pentru 
şlefuit; instrumente pentru ascuţit lame; ma-
şini de găurit; raşpele (scule); tarozi (scule); 
discuri abrazive cu şmirghel; pile pentru un-
ghii; pile-ac; fierăstraie pentru traforaj; cleşti-
şori; cleşti de perforat; cuţite demontabile 
(componente pentru unelte manuale); nitui-
toare (unelte); buterole (scule); lopeţi (unelte 
manuale); sape pentru defrişare; pile; bucia-
rde; ciocane (scule); unelte de gravat (unelte 
manuale); burghie pentru gravat; deschiză-
toare neelectrice de conserve; cleşti de un-
ghii; sfredele; pânze de fierăstrău (părţi de 
unelte); şurubelniţe; filiere (unelte); 

 

09   - fotometre; micrometre; diode electrolumi-
nescente (LED); convertizoare electrice; 
transformatoare electrice; baterii solare; căşti 
de protecţie; compasuri; rigle (instrumente de 
măsură); măşti de protecţie pentru muncitori; 
detectoare; disjunctoare; instrumente azimu-
tale; mire de nivelment (instrumente de topo-
grafie); nivele cu bulă de aer; contoare de 
apă; contoare de gazolină; aparate de măsu-
rare a presiunii; instrumente topografice; 
telemetre; aparate pentru măsurarea distan-
ţelor; aparate de măsurare; aparate topogra-
fice; instrumente de nivelare; instrument de 
ghidare cu laser; contoare de gaz; condensa-
toare electrice; ampermetre; întrerupătoare; 
baterii galvanice; aparate electrice de măsu-
rare; materiale pentru reţeaua de electricitate 
(fire, cabluri); fire electrice; cabluri electrice; 
încuietori electrice; cabluri cu fibră de car-
bon; balanţe; teodolite; aparate şi instrumen-
te de cântărit; contoare; dispozitive de testa-
re a tensiunii; contoare de rotaţii; invertoare 
(electricitate); măsurători; colectoare electri-
ce, altimetre; gazometre (instrumente de 
măsură); prize, fişe şi alte dispozitive de cu-
plare (conexiuni electrice); perii de carbon. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.17; 28.05.00. 
 

 
 
 
 

(210) 040536 
(220) 2017.04.24 
(730) NIHON NOHYAKU CO., LTD., JP 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - pesticide; insecticide de uz agricol; insectici-

de; erbicide; produse pentru distrugerea bu-
ruienilor; fungicide de uz agricol; fungicide; 
preparate pentru sterilizare; produse antipa-
razitare; preparate pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare; acaricide; dezinfectante 
folosite pentru igienă. 

 

 

 
 
(210) 040537 
(220) 2017.04.24 
(310) 3198614 
(320) 2016.11.24 
(330) GB 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

pentru rufe; preparate pentru curăţare, îngriji-
re, tratament şi înfrumuseţare a țesăturilor; 
emolienţi pentru ţesături, produse pentru 
întărirea ţesăturilor. 

 

 

 
 
(210) 040538 
(220) 2017.04.24 
(310) 3198613 
(320) 2016.11.24 
(330) GB 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

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

pentru rufe; preparate pentru curăţare, îngriji-
re, tratament şi înfrumuseţare a ţesăturilor; 
emolienţi pentru ţesături, produse pentru 
întărirea ţesăturilor. 

 

 

 
 
(210) 040539 
(220) 2017.04.24 
(310) 3198615 
(320) 2016.11.24 
(330) GB 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

pentru rufe; preparate pentru curăţare, îngriji-
re, tratament şi înfrumuseţare a ţesăturilor; 
emolienţi pentru ţesături, produse pentru 
întărirea ţesăturilor. 

 

 

 
 
(210) 040540 
(220) 2017.05.02 
(730) Obschestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu “Sushi marka”, RU 
ul. Bely Kuna, d.6, korp. 1, lit. A, pom. 21H, 
192242 Saint Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, gri, alb. 
 
 

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

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

 

35   - publicitate; publicitate interactivă în reţeaua 
de calculatoare; promovarea vânzărilor pen-
tru terţi; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau angro, inclusiv prin intermediul Internetu-
lui; serviciile agenţiilor pentru import şi ex-
port; demonstrarea produselor; prezentarea 
produselor în toate sursele media în scopul 
vânzării cu amănuntul; prelucrarea adminis-
trativă a comenzilor de produse; servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de produ-
se şi servicii pentru alte întreprinderi); 

 

43   - servicii de preparare a alimentelor şi livrarea 
acestora la domiciliu; cafenele; cofetării, bu-
fete cu autoservire; cantine la locul de muncă 
şi în instituţiile de învăţământ; restaurante; 
restaurante cu autoservire; snack-baruri; 
servicii ale barurilor; crearea sculpturilor culi-
nare; servicii de catering; servicii de alimen-
taţie publică, inclusiv servicii de deservire a 
iarmaroacelor/târgurilor, banchetelor, activi-
tăţilor sportive şi cultural-educaţionale. 

 

(531) CFE(5) 11.01.02; 11.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 040542 
(220) 2017.04.25 
(730) GLADCOV Serghei, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040543 
(220) 2017.04.25 
(730) GLADCOV Serghei, MD 

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

 

 

 
 
(210) 040545 
(220) 2017.04.25 
(730) GLADCOV Serghei, MD 

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

 

 

 
 
(210) 040551 
(220) 2017.04.25 
(730) COBÎŞENCO Ion, MD 

MD-5801, Ghermăneşti, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau 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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 
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45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protecţia fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 040552 
(220) 2017.04.26 
(730) VITASANMAX S.R.L., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, bloc 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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 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; 

 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 12.03.11; 27.05.08; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040569 
(220) 2017.05.10 
(730) Premium Tobacco FZ LLC, AE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra,  
Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; chibrituri; ţigări; cigarillos; ţigarete; 

brichete pentru fumători; tutun de prizat; pipe 
de tutun; tutun de mestecat. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 24.01.15; 24.01.19; 
24.09.02; 24.09.07; 25.01.06; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040589 
(220) 2017.05.04 
(730) Novartis Consumer Health S.A., CH 

Route de l’ Etraz, 1197, Prangins, Elveţia 
(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, albastru-
deschis, alb, galben. 

(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) 01.01.15; 26.04.12; 26.04.18; 26.13.25; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040590 
(220) 2017.05.04 
(730) Novartis Consumer Health S.A., CH 

Route de l’ Etraz, 1197, Prangins, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, alb, galben. 
(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) 01.01.15; 26.04.12; 26.04.18; 26.13.25; 
27.05.01; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
 
 

(210) 040595 
(220) 2017.05.05 
(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) 24.17.08; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040596 
(220) 2017.05.05 
(310) 87/251,806 
(320) 2016.11.30 
(330) US 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - cosmetice; articole de toaletă nemedicinale; 

produse nemedicinale pentru îngrijirea pielii; 
articole nemedicinale pentru îngrijirea pielii, 
şi anume măşti faciale de frumuseţe, măşti 
cosmetice, măşti de frumuseţe, măşti de 
piele (cosmetice) şi măşti faciale. 

 

 
 
(210) 040603 
(220) 2017.05.10 
(730) GRIGORIEV Corneliu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 25/3,  
ap. 36,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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(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); 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040608 
(220) 2017.05.12 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040609 
(220) 2017.05.18 
(730) KRAV-FITNESS S.R.L., MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 17/5, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 14.07.19; 23.01.01; 27.03.15; 27.05.08; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 040614 
(220) 2017.05.12 
(730) CRAVCENCO Nicolai, MD 

Str. Iunosti nr. 17/2, ap. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
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(210) 040615 
(220) 2017.05.12 
(730) NIKE INNOVATE C.V., companie  

cu responsabilitate limitată, organizată  
şi existentă conform legilor Olandei, US 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - încălţăminte. 
 

 

 
 
(210) 040624 
(220) 2017.05.16 
(730) LEGO Juris A/S, DK 

7190 Billund, Danemarca 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, cinemato-

grafice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), aparate şi 
instrumente didactice şi pentru predare; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea repro-
ducerea sunetului sau imaginilor; suporturi 
de înregistrare magnetice; înregistrări audio 
şi video; filme cinematografice (înregistrate);  
 
 
 
 

publicaţii electronice descărcabile; calcula-
toare; echipament de prelucrare a datelor; 
computere; software; hardware pentru calcu-
latoare; accesorii de calculator; aparate şi 
instrumente electronice şi electrice (inclusiv 
cele fără fir) utilizate în comunicaţii; aparate 
de telecomunicaţii; dispozitive electronice de 
comandă la distanţă; ochelari, inclusiv oche-
lari de soare; imagini descărcabile pentru a fi 
utilizate ca imagini de fundal şi screen 
savere; reflectoare utilizate pentru prevenirea 
accidentelor rutiere; gramofoane, fonografe; 
magneţi; genţi şi carcase adaptate pentru 
calculatoare, console, tablete, telefoane mo-
bile şi alte echipamente electronice; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; pu-
blicaţii imprimate; articole de papetărie şi 
articole de birou, cu excepţia mobilei; materi-
ale pentru artişti; pensule; pungi din plastic 
pentru depozitarea pentru uz casnic; saci şi 
articole din hârtie, carton sau plastic pentru 
împachetare şi ambalare; saci şi articole 
pentru depozitare confecţionate din hârtie 
sau carton; materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); caractere 
tipografice; clişee; instrucţiuni tipărite pentru 
jocuri de construcţii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
culturale; servicii de organizare a cluburilor 
de fani pentru utilizatori de jucării de con-
strucţie (educaţie şi divertisment), utilizatori 
de jocuri electronice şi/sau utilizatori de alte 
jocuri şi jucării; furnizarea informaţiilor despre 
educaţie şi divertisment; punerea la dispozi-
ţie a jocurilor; furnizarea publicaţiilor on-line; 
servicii de tabere pentru scopuri educaţiona-
le sau de divertisment. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 040643 
(220) 2017.05.19 
(730) Academy of Motion Picture Arts  

and Sciences, companie din California, 
US 
8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills,  
California 90211, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
41   - servicii educaţionale şi de divertisment cu 

privire la filmele cinematografice şi industria 
cinematografică, ceremonii de premiere, 
acordarea premiilor; furnizarea informaţiilor 
referitoare la filmele cinematografice prin 
intermediul site-urilor web, prin intermediul 
Internetului şi al reţelelor sociale. 

 

 

 
 
(210) 040644 
(220) 2017.05.19 
(730) Academy of Motion Picture Arts  

and Sciences, companie din California, 
US 
8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills,  
California 90211, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - servicii educaţionale şi de divertisment cu 

privire la filmele cinematografice şi industria 
cinematografică, ceremonii de premiere, 
acordarea premiilor; furnizarea informaţiilor 
referitoare la filmele cinematografice prin 
intermediul site-urilor web, prin intermediul 
Internetului şi al reţelelor sociale. 

 

 

 
 
(210) 040645 
(220) 2017.05.19 
(730) Academy of Motion Picture Arts  

and Sciences, companie din California, 
US 
8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills,  
California 90211, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - servicii educaţionale şi de divertisment cu 

privire la filmele cinematografice şi industria 
cinematografică, ceremonii de premiere, 
acordarea premiilor; furnizarea informaţiilor 
referitoare la filmele cinematografice prin 
intermediul site-urilor web, prin intermediul 
Internetului şi al reţelelor sociale. 

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.15; 02.01.22; 04.05.04; 
11.03.01. 

 

 
 
(210) 040646 
(220) 2017.05.19 
(730) PAMESA CERAMICA, S.L., ES 

CTRA. DE ALCORA, S/N 12550 ALMAZORA 
Castellón, SPANIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu. 
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(511) NCL(11-2017) 
19   - plăci ceramice smălţuite; dale; materiale din 

ceramică, gresie sau porţelan pentru acope-
rirea pereţilor şi podelelor; materiale de con-
strucţii nemetalice; tuburi rigide nemetalice 
(construcţii); asfalt, smoală şi bitum; con-
strucţii transportabile, nemetalice; monumen-
te nemetalice; dale de perete sau podele, 
piatră de pavare, plăci nemetalice, muluri, 
lambriuri şi orice alte materiale pentru acope-
rirea pereţilor, plafoanelor şi pentru pardosi-
re; materiale nemetalice, în particular din 
ceramică, porţelan, gresie, marmură, piatră, 
granit, ardezie, teracotă, sticlă sau lemn; 
pardoseli nemetalice; jaluzele nemetalice; 
sticlă pentru construcţii; sticlă arhitecturală 
(ferestre) pentru construcţii; cărămizi; dale 
nemetalice pentru pavare; cherestea pentru 
construcţii; marmură; pavaje din lemn; mate-
rii prime pentru ceramică; panouri nemetalice 
pentru construcţii; parchet; blocuri de pavaj 
din materiale nemetalice; hârtie pentru con-
strucţii; piatră de construcţii; piatră artificială; 
ardezie; plăci din ciment; uşi nemetalice; 
armături nemetalice de pereţi, pentru con-
strucţii; căptuşeli nemetalice pentru pereţi 
(construcţii); şipci de lemn pentru lambrisări; 
lambriuri nemetalice pentru construcţii; plan-
şee nemetalice; pereţi despărţitori nemetalici; 
frize de parchet; scânduri din lemn pentru 
pardoseală; scânduri (lemn de construcţii); 
dolii nemetalice (construcţii); plafoane neme-
talice; olane; teracotă; ţigle de acoperiş, ne-
metalice; pământ pentru cărămizi; cadre 
(nemetalice) pentru ferestre; tuburi din gre-
sie; canale de fum, nemetalice, pentru co-
şuri; sticlă izolantă (construcţii); ferestre ne-
metalice; sticlă pentru geamuri, cu excepţia 
sticlei pentru geamurile de vehicule; grinzi 
nemetalice; bârne nemetalice; ghips; blocuri 
de pavaj luminoase; gudron; pietre calcaroa-
se; stuf pentru construcţii; jgheaburi nemeta-
lice de acoperiş; olane nemetalice pentru 
coşuri de fum; carton din pastă de lemn pen-
tru construcţii; carton pentru construcţii; case 
prefabricate (truse); ciment; coşuri de fum 
nemetalice; construcţii nemetalice; foaie de 
furnir; obloane nemetalice; plută aglomerată; 
cuarţ; cofraje pentru beton, nemetalice; ten-
cuieli (materiale de construcţii); scânduri de 
duşumea; geotextile; pâslă pentru construcţii; 
granit; pietriş; beton; plăci din materiale artifi-
ciale pentru marcajul drumurilor; semnalizări 
nemetalice, neluminoase şi nemecanice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.01. 
 

(210) 040647 
(220) 2017.05.19 
(730) Abbott Products Operations AG, CH 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
Elveţia 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical, alimente pen-
tru sugari; suplimente dietetice pentru oa-
meni. 

 

 

 
 
(210) 040661 
(220) 2017.05.23 
(730) Colgate-Palmolive Company,  

a Delaware company, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor, pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

10   - aparate dentare, şi anume cartuş cu vârf de 
aplicare reumplut cu un preparat pentru îngri-
jirea dinţilor; 

 

21   - periuţe de dinţi. 
 

 

 
 
(210) 040663 
(220) 2017.05.24 
(730) Abbott Products Operations AG, CH 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
Elveţia 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice şi medicale; preparate 

igienice pentru medicină; alimente şi sub-
stanţe dietetice de uz medical, alimente pen-
tru sugari; suplimente dietetice pentru oa-
meni. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040670 
(220) 2017.05.26 
(730) ALEXEI Victor, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040691 
(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: alb, roşu, albastru, verde, 
portocaliu, gri, bej de diferite nuanţe, cafeniu 
de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2017) 
29   - airan, lapte şi produse lactate; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 06.01.01; 06.01.02; 07.01.09; 
07.15.08; 20.05.07; 26.04.06; 27.05.17; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040696 
(220) 2017.06.02 
(730) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  

A REPUBLICII MOLDOVA, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, negru. 
(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; 
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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) 24.11.03; 24.11.14; 26.01.19; 27.05.01; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 040697 
(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   - procesoare digitale pentru efecte de sunet cu 

reverberaţie; difuzoare; sisteme de sonoriza-
re exterioară; interfeţe audio; mixere audio; 
dispozitive de control a claviaturii; dispozitive 
de control a tobelor; căşti audio; 

 

15   - instrumente muzicale electronice; tobe elec-
tronice; cimbale electronice; maşini de ritm; 
pad-uri pentru tobe; module pentru tobe; 
piane electronice; claviaturi. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040705 
(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; tran-
smiţătoare audio; difuzoare; sisteme de so-
norizare exterioară; interfeţe audio; compact 
discuri, DVD-uri şi alte suporturi digitale de 
înregistrare; suporturi de date magnetice, 
discuri de picup; microfoane, mixere audio; 
receptoare audiovizuale, software pentru 
instrumente virtuale; software pentru crearea 
şi editarea muzicii şi sunetelor; transmiţătoa-
re radio, dispozitive de control a claviaturii; 
dispozitive de control a tobelor; căşti audio; 
procesoare digitale pentru efecte de sunet cu 
reverberaţie; amplificatoare de sonorizare 
exterioară; 

 

15   - dispozitive pentru acordarea instrumentelor 
muzicale; instrumente muzicale electronice; 
instrumente muzicale electronice conectate 
prin MIDI (interfaţă digitală pentru instrumen-
te muzicale) tehnologie care combină sune-
tele maşinii de ritm şi a sintetizatoarelor pen-
tru a oferi sunete preprogramate de tobe 
stocate în memorie; tobe electronice; maşini 
de ritm; module de tobe; piane digitale; clavi-
aturi pentru instrumentele muzicale; pedale 
pentru efecte electronice destinate utilizării 
cu instrumentele muzicale; flaute cu cioc 
(instrumente muzicale). 

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 

 
 
(210) 040741 
(220) 2017.06.08 
(730) Sunkist Growers, Inc., US 

27770 N. Entertainment Drive, Valencia,  
California 91355, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
30   - ceai; băuturi pe bază de ceai (nemedicamen-

toase); amestecuri sub formă de pudră pen-
tru ceai rece; cafea; băuturi pe bază de ca-
fea; cacao; pudră de ciocolată; băuturi pe 
bază de cacao; băuturi pe bază de ciocolată; 
arome, cu excepţia uleiurilor esenţiale; pro-
duse de cofetărie şi umpluturi nemedicinale; 
bomboane cu ciocolată; îngheţată, gelatos; 
şerbeturi (îngheţată), sorbeturi, îngheţată de 
fructe şi dulciuri îngheţate; dulciuri; dulciuri 
cu aromă de mentă (nemedicinale); gumă de 
mestecat; amestecuri uscate pentru prepara-
rea brioşelor; brioşe (muffins); biscuiţi; ames-
tecuri cu aromă de fructe pentru negrese; 
amestecuri pentru produse de brutărie; tor-
turi; prăjituri, glazuri, amestecuri pentru gla-
zuri, produse de patiserie, umpluturi pentru 
produse de patiserie; făină; cereale şi produ-
se cereale, toate pentru uz alimentar; batoa-
ne pentru micul dejun; batoane alimentare şi 
gustări pe bază de cereale; batoane alimen-
tare şi gustări pe bază de cereale integrale; 
batoane şi gustări pe bază de granola; con-
dimente; oţet; sosuri; mirodenii; marinade; 
sirop pentru produse alimentare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 040748 
(220) 2017.06.13 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie, carton, dosare (articole de birou), invi-

taţii (articole de papetărie), suporturi pentru 
pahare de bere, broşuri, hârtie de scris, foi 
din hârtie pentru controlul umidităţii pentru 
ambalarea produselor alimentare, figurine 
(statuete) din mucava (papier mache), hârtie 
de filtru, ambalaje pentru sticle din carton 
sau din hârtie, felicitări, hârtie din pasta de 
lemn, cutii pentru pălării din carton, filtre de 
cafea din hârtie, tuburi din carton, prosoape 
de hârtie pentru faţă, mucava (papier ma-
che), învelitori din hârtie pentru ghivece de 
flori, funde din hârtie, produse din hârtie de 
unică folosinţă, hârtie de bucătărie, pungi de 
hârtie, hârtie de calc, hârtie pergament, ma-
teriale de împachetat (pentru amortizare, 
pentru umplutură) din hârtie şi carton, coperţi 
pentru paşaport, recipient din hârtie pentru 
creme, cartonaşe de schimb altele decât cele 
pentru jocuri, foi absorbante din hârtie sau 
plastic pentru ambalarea produselor alimen-
tare, garnituri de sertar din hârtie, parfumate 
sau nu, suporturi pentru birou, hârtie de îm-
pachetat, carnete de notiţe; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi pentru papetărie sau pen-
tru uz casnic; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pen-
tru ambalaj; caractere tipografice; matriţe; 
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, 
afişe, periodice, publicaţii imprimate, ziare şi 
reviste; felicitări; instrumente de scris; ştam-
pile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere şi 
tampoane de ungere cu cerneală; albume 
fotografice; suporturi pentru înrămare de 
tablouri, poze, fotografii, şevalete pentru pic-
tură; hârtie absorbantă de ulei pentru acope-
rire; suporturi pentru fotografii; cerneluri; şer-
veţele de buzunar din hârtie, hârtie igienică, 
şervetele pentru demachiat din hârtie; pro-
soape din hârtie; seturi de masă şi suporturi 
de masă pentru pahare din hârtie sau carton; 
hârtie de ambalat, hârtie de împachetat şi 
materiale de ambalat din carton; acuarele 
pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; 
litografii; pixuri şi stilouri, creioane, stilouri 
stilografice, pixuri cu bilă; peniţe; tocuri; su-
porturi pentru creioane; cartuşe şi rezerve 
pentru pixuri şi instrumente de scris; mine 
pentru creioane; creioane colorate, creioane 
pastel; penare; ascuţitori de creioane; maşini 
de ascuţit creioane; agrafe de birou; prespa-
pieruri; suporturi din hârtie, piuneze; paste-
luri; adezivi pentru papetărie sau menaj; tăvi-
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ţe pentru corespondenţă şi suporturi; folii de 
protecţie; deschizători de scrisori; articole de 
birou; bandă adezivă şi distribuitor de bandă 
adezivă; material pentru desen, planşe pen-
tru desen, pixuri şi instrumente; truse de de-
sen; albume pentru timbre poştale şi mone-
de; săculeţe şi plicuri din hârtie; radiere pen-
tru cerneală; suporturi laterale pentru cărţi, 
semne de carte; pânze tip canvas pentru 
pictură; carnete de notiţe; agende şi jurnale; 
dosare (articole de birou); suporturi pentru 
hârtie de scris; carneţele, hârtie pentru scris; 
hârtie pentru desen; tocuri pentru ustensile 
de scris; cretă, table de scris, table de scris 
pentru afişaj; huse pentru paşapoarte; huse 
pentru carnete de cecuri; imagini (tipărituri); 
produse pentru ştergere, gume de şters, 
fluide corectoare; deschizătoare electrice de 
scrisori; partituri; table de scris care pot fi 
şterse; ornamente din hârtie (decoraţiuni); 
hârtie pentru şerveţele; şerveţele de masă 
din hârtie; pungi din hârtie sau plastic pentru 
sandvişuri; genţi şi cutii din carton; cărţi de 
colorat; mape de raport; hârtie pentru cărţi de 
exerciţii; carnete de buzunar; pixuri cu vârf 
de fetru; articole de legătorie; seturi de cre-
ioane; seturi de creioane colorate; rigle; su-
porturi de scris; albume pentru autografe; 
capsatoare; semne de avertizare a pericolu-
lui; tocător (articole de birou); aparate şi dis-
pozitive de laminat (articole de birou); aparat 
electric pentru aplicarea la cald a unui înveliş 
de protecţie pe documente şi fotografii; co-
perte şi cutii pentru carduri; decoraţiuni din 
hârtie pentru cutii de sandvişuri sau alimente; 
albume; pungi (plicuri, săculeţe) din plastic 
sau hârtie, pentru împachetat; biblioraft; cutii 
din carton sau din hârtie; cărţi poştale; stan-
duri şi cutii pentru ştampile şi sigilii; cărţi de 
benzi desenate; compasuri pentru desen; 
benzi de hârtie sau carduri pentru înregistra-
rea programelor de calculator; hârtie de co-
piere (papetărie); lichide de corectare (artico-
le de birou); degetare (articole de birou); 
steaguri de hârtie; bandă cauciucată; carduri 
de indexare; panglici de cerneală; dosare 
pentru hârtie; etichete, cu excepţia celor din 
material textil; hărţi geografice; felicitări mu-
zicale; buletine (papetărie); suporturi (pape-
tărie); acuarele (articolele pentru uz şcolar); 
publicaţii tipărite; tocătoare de hârtie pentru 
uz de birou; instrumente de scris cu mâna; 
timbre poştale; abţibilduri; bilete; panglici 
pentru maşini de scris; maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); coperte; pensule de 
caligrafie; cretă; coperte (papetărie); învelitori 
din hârtie pentru ghivecele de flori; bavete 

din hârtie; pungi pentru gătit în cuptorul cu 
microunde; cărţi (mici); modele de broderie; 
cuţite pentru tăiat hârtie (articole de birou); 
lenjerie de masă din hârtie; panouri indica-
toare din hârtie sau carton; etichete (cu ex-
cepţia celor din material textil) pentru carto-
naşe de indexare; loturi de hârtie; hârtie ab-
sorbantă pentru îngrijirea feţei; autocolante 
pentru telefoane mobile; maşini pentru im-
primarea adreselor, maşini de francat pentru 
aplicarea timbrelor poştale sau pentru impri-
marea ştampilelor francate, duplicatoare, 
perforatoare (articole de birou), prese de 
capsat (articole de birou), materiale pentru 
artişti, şi anume materiale pentru desen, pic-
tură şi modelat; materiale de instruire şi ma-
teriale didactice (cu excepţia aparatelor) sub 
formă de materiale tipărite, modele geologi-
ce, globuri pământeşti, dispozitive de dese-
nat pe tabla de scris; maşini de scris şi arti-
cole de birou (cu excepţia mobilierului), şi 
anume dispozitive de birou neelectrice; ma-
teriale plastice pentru ambalaj, şi anume 
coperţi, pungi şi folii; cotoare pentru inscripţi-
onare, cutii pentru arhivare, alonje, foi sepa-
ratoare, indexuri, folii, dosare şi mape, dosa-
re de indexare şi mape de semnături; capse; 
benzi elastice (papetărie); bandă corectoare; 
formulare pentru cărţi; suporturi pentru pixuri; 
laminatoare pentru documente; tocătoare de 
hârtie pentru birou (papetărie); cartonaşe 
pentru indexare, suporturi de birou pentru 
carduri; coperţi cu legare termică; cutii meta-
lice pentru cărţi de vizită; cutii pentru sertare 
(articole de birou); huse pentru carduri de 
indexare (articole de birou); dispozitive pen-
tru birou (cu excepţia mobilierului); bunuri din 
hârtie ca înlocuitor pentru textile, şi anume 
batiste, şerveţele de masă, şerveţele dema-
chiante, prosoape de faţă, prosoape, feţe de 
masă, prosoape de ceai şi role pentru bucă-
tărie; tablouri (poze), înrămate sau neînră-
mate; seturi de instrumente de scris; saci de 
gunoi din hârtie sau din materiale plastice; 
acuarele (picturi); tuş pentru ştampile; şa-
bloane pentru tapet; opritori din carton sau 
hârtie; suporturi pentru scrisori; 

 

29   - carne, peşte, carne de pasăre de curte şi 
carne de vânat; extracte din carne; fructe şi 
legume conservate, îngheţate, uscate şi găti-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse din lapte; grăsimi şi uleiuri comesti-
bile; crustacee (procesate), bunurile ante-
rioare de asemenea preparate; băuturi pe 
bază de mix de lapte, cu conţinut predomi-
nant de lapte; deserturi, preparate sau semi-
preparate; produse din soia (boabe de soia 
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conservate, lapte de soia); produse din lapte 
bătut, produse din iaurt, smântână şi produse 
din smântână, smântână acră, produse din 
kefir, produse din zer de unt, produse din 
zer, lapte bătut şi produse din lapte bătut, 
bunurile anterioare, de asemenea, ca produ-
se mixate, cu conţinut predominant de lapte; 
unt şi preparate din unt, brânză, brânză 
proaspătă şi preparate din brânză; deserturi, 
în principal din lapte şi/sau produsele din 
lapte sus-menţionate cu adaos de preparate 
din fructe, fructe proaspete, substanţe 
aromatizante, agenţi şi ciocolată, de aseme-
nea, în stare conservată, refrigerată sau în-
gheţată şi în formă instant şi ca alimente 
dietetice, bunurile dietetice sus-menţionate, 
cu excepţia celor de uz medical; produse de 
substituire a laptelui; deserturi preparate sau 
semipreparate; mâncăruri gata preparate din 
carne, peşte, ouă, legume, fructe; produse 
de ronţăit, în special chipsuri de cartofi cu 
conţinut redus de grăsime, chipsuri din fruc-
te, legume (uscate), caviar, măsline (conser-
vate), stafide, batoane de brânză, amestecuri 
de nuci pentru gustări; alimente dietetice şi 
preparate alimentare precum şi suplimente 
alimentare pe bază de proteine; peşte, carne 
de pasăre de curte, carne de vânat şi extrac-
te din legume; fructe şi legume dulci şi mura-
te; pulpă de legume şi fructe, produse de 
cartofi de toate tipurile; fructe cu coajă lem-
noasă procesate, fructe mixate cu coajă şi 
fructe uscate; supe şi tocane, gata preparate; 
lapte praf pentru mâncare; salate pe bază de 
carne, peşte, carne de pasăre de curte, car-
ne de vânat, cârnaţi, fructe de mare, legume 
şi fructe (prelucrate); preparate, mâncăruri 
gata preparate şi părţi de mâncăruri gata 
preparate, exclusiv sau în parte pe bază de 
carne, produse din carne, peşte, produse din 
peşte, fructe de mare, carne de pasăre de 
curte, produse din carne de pasăre de curte, 
carne de vânat, produse din carne de vânat, 
legume, fructe gătite, cartofi, leguminoase 
(preparate) şi brânză, bunurile sus-
menţionate, în măsura în care este posibil, în 
formă îngheţată, conservată, de pulbere şi 
uscată; produse tartinabile; conserve de car-
ne, peşte, carne de pasăre de curte, carne 
de vânat, fructe şi legume; jeleuri din carne, 
peşte, carne de pasăre de curte, carne de 
vânat, fructe şi legume; deserturi pe bază de 
iaurt, lapte bătut, smântână, lapte şi fructe; 
fructe conservate în alcool; fructe îngheţate 
şi glazurate; ghimbir cristalizat, îngheţat şi 
glazurat; fructe şi legume marinate în ulei, 
muştar, oţet sau sirop; nuci prăjite, uscate, 

sărate şi condimentate; extracte de plante 
pentru produse alimentare; alginaţi pentru 
gătit; mezeluri, conserve de cârnaţi, conser-
ve din amestecuri de cârnaţi şi legume; con-
serve din carne, şi anume carne afumată, 
sărată şi murată; budincă neagră (sângere-
te); pate de ficat; şuncă, bacon, cârnaţi în 
aluat; cârnaţi; produse din carne, carne din 
păsări de curte şi vânat în formă afumată sau 
semipreparată; mâncăruri gata preparate şi 
mâncăruri semipreparate constând în princi-
pal în produse din cârnaţi; preparate pentru 
pregătirea supei; supă bulion sau concentra-
te de supă; lichior de ouă nealcoolic; praf de 
ouă; chipsuri din cartofi; salate de fructe; 
gustări pe bază de fructe; salate de legume; 
burtă de vacă; cheag; ficat; polen preparat ca 
produs alimentar; seminţe procesate, trufe 
conservate; lapte de albumină; jeleuri de 
fructe; pulpă de fructe; fructe şi legume 
proaspete, atât sub formă tăiată cât şi sub 
formă de salate; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi dulci-
uri; gheaţă comestibilă; zahăr, miere, mela-
să; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; prăji-
turele; praf pentru prăjituri; ornamente co-
mestibile pentru prăjituri; arome pentru prăji-
turi; vafe de orez; dulciuri şi bomboane; cio-
colată; băuturi de ciocolată cu lapte; băuturi 
de ciocolată; dulciuri ca ornamente pentru 
pomi de Crăciun; băuturi de cacao cu lapte; 
produse de cacao; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de cafea; arome de cafea; 
amestecuri şi preparate utilizate ca înlocuitori 
de cafea; biscuiţi; floricele de porumb; fulgi 
de porumb; îngheţată; curry; cremă de vani-
lie; chipsuri (produse de cereale); arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; turtă dulce; pre-
parate aromate pentru prepararea infuziilor 
nemedicinale; ketchup; lemn dulce; drajeuri 
romboidale (cofetărie); plăcinte cu carne; 
produse pentru frăgezit carnea de uz casnic; 
clătite americane; pateu (produse de patise-
rie); piper; budincă; ravioli; lăptişor de matcă 
pentru consum uman; pastă de wasabi; sos 
de soia; paste, tăieţei şi fidea; udon (tăieţei 
japonezi); sushi; vanilie; vafe; îngheţată de 
iaurt; covrigei; produse de cofetărie pe bază 
de migdale; arome pentru gătit; lianţi pentru 
îngheţată; chifle; prăjituri; caramele (bom-
boane); gumă de mestecat, cu excepţia celor 
de uz medical; făină de porumb; biscuiţi 
crackers; gheaţă naturală sau artificială; mar-
ţipan, maioneză; făină de ovăz; boia; condi-
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mente lichide; pişcoturi; sare de gătit; 
sandwich-uri; sos de roşii; condimente; şer-
beturi (îngheţată); dropsuri (bomboane); tar-
te; făină de grâu; dressinguri pentru salată; 
sosurile din carne; cereale, musli şi produse 
din făină integrală; băuturi pe bază de cafea, 
ceai, cacao şi ciocolată; preparate din cafea 
sau cacao pentru pregătirea băuturilor alcoo-
lice sau nealcoolice, arome pentru produsele 
alimentare; produse de cofetărie (de aseme-
nea, cu înlocuitori de zahăr), sosuri pentru 
salate; ierburi uscate de grădină; pizza şi 
produse din pizza, de asemenea, gata pentru 
servire şi congelate; felii de pâine umplute, 
chifle şi baghete; mâncăruri gata de servire 
şi alimente congelate, în special care con-
stau exclusiv sau în principal din produse din 
făină integrală, pâine, prăjituri şi produse de 
patiserie, paste şi orez; produse dietetice şi 
produse alimentare, în scopuri nemedicale; 
agenţi de îngroşare pentru gătit; deserturi pe 
bază de cremă spumă (mousse-uri, cofetă-
rie); jeleuri de fructe (dulciuri); rulouri de pri-
măvară; capere; ceaiuri de plante, cu excep-
ţia celor medicinale; mâncăruri pe bază de 
faină; produse pentru stabilizarea friştii; fruc-
te acoperite în ciocolată şi zahăr; 

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole şi fo-
restiere, în măsura în care nu sunt incluse în 
alte clase; animale vii; fructe şi legume 
proaspete; seminţe (neprocesate); plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale; malţ; 
nuci (neprocesate); plante uscate pentru 
decorare; produse pentru culcuşurile de ani-
male; peşte viu; creveţi vii; moluşte vii; crus-
tacee vii; alge pentru consumul uman şi ani-
mal; nisip aromat pentru animalele de com-
panie (pentru culcuş), bulbi de flori, pomi de 
Crăciun; hârtie de şlefuit pentru animalele de 
companie (pentru culcuş); băuturi pentru 
animale; gazon (natural); sare pentru vite; os 
de sepie pentru păsări; 

 

32   - bere; ape gazoase şi minerale şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; băuturi şi sucuri din legume; 
băuturi izotonice; nectaruri fără alcool de 
fructe; pastile pentru băuturi gazoase; pulberi 
pentru băuturi gazoase; sifon; ape de masă; 
ape (băuturi); băuturi pe bază de zer; băuturi 
nealcoolice; cocktail-uri nealcoolice; aperitive 
nealcoolice; bere fără alcool, bere dietetică; 
băuturi mixte pe bază de bere; smoothies 
(băuturi pasate); must de bere; lapte de ara-
hide (băutură nealcoolică); extracte de fructe 
nealcoolice; preparate pentru fabricarea ape-

lor gazoase; preparate pentru fabricarea 
lichiorurilor (nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); alcool de 
orez; aperitive (băuturi alcoolice); băuturi 
alcoolice cu conţinut de fructe; rachiu; cidru; 
cocktail-uri; lichioruri; sake (cu conţinut de 
alcool); spirtoase (băuturi); whisky; vin; bău-
turile alcoolice mixte, cu excepţia băuturilor 
pe bază de bere; rachiu din tescovină; băuturi 
distilate; esenţe şi extracte alcoolice; prepara-
te alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comerţ cu amănuntul, comerţ angro şi servi-
cii de comerţ cu comandă prin poştă, precum 
şi prin internet şi programe de teleshopping 
în sectoarele mâncării, alimentelor de lux, 
băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, 
produselor de tutun, magazinelor cu articole 
de mâncare sănătoasă, articolelor de farma-
cii, cosmeticelor, magazinelor cu articole de 
parfumerie, medicamentelor, bunurilor din 
sectorul de sănătate (în special preparate 
dietetice şi suplimente alimentare, preparate 
şi articole pentru tratament dentar, preparate 
şi articole medicale şi veterinare, echipamen-
te pentru terapie fizică, pentru protecţie acus-
tică, dispozitive şi instrumente medicale şi 
veterinare, dispozitive medicale ortopedice), 
articolelor sanitare, preparatelor pentru spă-
lare, produselor de curăţat, produselor de uz 
casnic (în special recipiente de uz casnic, 
ustensile de menaj, ustensile pentru copt, 
materiale şi consumabile pentru curăţenie, 
veselă altele decât cuţite, furculiţe şi linguri, 
articole de sticlărie, vase pentru bucătărie, 
recipiente pentru depozitare, ustensile de uz 
casnic, ustensile pentru coacere, articole 
pentru curăţare şi consumabile, tacâmuri, 
articole din sticlă, vase pentru gătit, textile de 
uz casnic şi produse de tapiţerie, ustensile şi 
articole pentru baie, articole de spălătorie şi 
consumabile, articole pentru călcat şi con-
sumabile, produse de iluminat de uz casnic 
şi produse de încălzire, articole de răcire 
pentru uz casnic, instalaţii sanitare, aparate 
pentru spălarea rufelor, aparate pentru cură-
ţare), ustensile de bucătărie, bunuri din ce-
ramică, bunuri din porţelan, articole din mate-
rial plastic (şi anume perii de plastic, firme 
din plastic, mânere din plastic, panouri din 
plastic, forme confecţionate din materiale 
plastice pentru rame de fotografii, obiecte de 
artă realizate din material plastic, figurine 
miniaturale realizate din material plastic, fi-
tinguri pentru scări din material plastic, sculp-
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turi realizate din plastic, plăci decorative rea-
lizate din material plastic, figurine şi statuete 
realizate din plastic, opritoare de uşi din plas-
tic, cârlige confecţionate din plastic (draperii), 
cutii din plastic ce pot fi stivuite, sigle din 
plastic, uşi pentru mobilă din plastic, fitinguri 
pentru uşi realizate din material plastic, 
sculpturi din plastic, cufere de depozitare din 
plastic, decoraţiuni din plastic pentru prăjituri, 
mânere de uşă din plastic, muchii de scări 
din plastic, trofee realizate din plastic, figuri-
ne de animale confecţionate din plastic (or-
namente), machete de vehicule (ornamente) 
confecţionate din plastic, machete de figurine 
(ornamente) confecţionate din plastic, ma-
chete de avioane (ornamente) confecţionate 
din plastic, figurine cu eroi de acţiune deco-
rative din plastic, imitaţii de produse alimen-
tare, din plastic, machete din plastic (orna-
mente), decoraţiuni din materiale plastice 
pentru alimente, ornamente din plastic pentru 
masă), articole de piaţă realizate prin mijloa-
ce proprii (bricolaj), articole realizate prin 
mijloace proprii (bricolaj), articole de grădină, 
articole de construcţie, articole pentru timpul 
liber (în special adezivi, culori, lacuri, colo-
ranţi, lumânări şi fitiluri, foarfece, cleşti, ma-
şini de filetat cu ac, materiale pentru artişti, 
furnituri pentru desen, pixuri, pixuri cu bilă, 
creioane, cărţi de colorat, hârtie, carton, con-
sumabile pentru birou, pensule, şevalete, 
portofolii şi dosare, lichide colorate pentru 
arte manuale pentru copii, bunuri de hârtie 
pentru scopuri artistice, albume fotografice, 
modele de broderie, gravuri, timbre poştale, 
şabloane, autocolante, spatule, produse de 
ceramică pentru uz casnic, aţe şi fire utilizate 
în scopuri textile, aţe şi fire elastice, textile şi 
articole textile, dantelă şi broderii, panglici şi 
trese, nasturi, cârlige, cheotori, ace, flori arti-
ficiale, jucării, păpuşi, modele de kituri de 
construcţii), vehicule, ustensile pentru vehi-
cule, accesorii pentru vehicule, biciclete, 
articole pentru biciclete, accesorii pentru 
biciclete, calculatoare, accesorii pentru cal-
culator, programe de calculator, articole elec-
trice, produse electronice, suporturi de înre-
gistrare audio, suporturi de date, CD-uri în-
registrate, DVD-uri înregistrate, dispozitive 
multimedia, accesorii multimedia, dispozitive 
de telecomunicaţii, maşini (şi anume maşini 
pentru prelucrarea metalelor, lemnului şi a 
materialelor sintetice, maşini pentru industria 
chimică, agricultură, industria minieră, maşini 
pentru producerea materialelor textile, maşini 
pentru prepararea băuturilor (industriale), 
utilaje pentru construcţii, maşini de ambalare 

şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia mo-
toarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
transmisii pentru maşini (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre), unelte agricole, cu 
excepţia celor acţionate manual, incubatoare 
pentru ouă, maşini automate de vânzare, 
aparate electrice şi aparate de bucătărie, 
maşini de curăţat cu aburi, maşini de bucătă-
rie electrice, mixere electrice de uz casnic, 
cuţite electrice, aparate de bucătărie electri-
ce pentru tocare, măcinare, presare sau 
deschidere, deschizător de conserve electric, 
storcătoare electrice de suc, râşnite de ca-
fea, cu excepţia celor acţionate manual, mori 
de uz casnic, cu excepţia celor acţionate 
manual, maşini de frământare, aparate elec-
trice pentru sigilarea materialelor plastice 
(ambalare), teluri electrice de uz casnic, ma-
şini de tăiat, maşini pentru fabricarea paste-
lor, maşini pentru tăierea pâinii, maşini de 
tocat carne, bătător de ouă electric, maşini 
de cernut, răzătoare pentru legume, maşini 
de etichetare, maşini pentru fabricarea bău-
turilor gazoase (electrice), maşini şi aparate 
pentru lustruit (electrice), prese cu aburi rota-
tive portabile pentru ţesături, maşini de stors 
rufe, maşini de spălat vase, aspirator, maşini 
de spălat, uscătoare centrifugale (maşini), 
maşini şi aparate electrice de şlefuit, maşini 
de călcat, maşini de cusut, acţionare cu pe-
dală pentru maşini de cusut, maşini de spălat 
sub presiune, maşină de tuns iarba, ferăstra-
ie maşini, concasoare de gunoi, maşini in-
dustriale de curăţat (prin şamponare) pentru 
covoare, mobilă şi mochete, ferăstraie elec-
trice, aparate de sudură, maşini-unelte pe 
bază de gaz, maşini de găurit electrice, ma-
şini de găurit reîncărcabile, şurubelniţe cu 
acumulator, părţi de maşini pentru prelucra-
rea metalului, lemnului şi sinteticelor, pistoale 
de lipit electrice, distribuitoare de bandă ade-
zivă (maşini), maşini de broşat, dinamuri, 
pistoale de vopsit prin pulverizare, burdufuri 
(piese de maşini), generatoare de curent, 
aparate de ridicare, maşini şi aparate pentru 
lustruit (electrice), cu excepţia celor de uz 
casnic, dispozitive electrice de lustruire a 
încălţămintei, foarfece acţionate electric, 
ambutisate, electrice (maşini, prese), maşini 
de rectificat, maşini de tăiat industriale, ma-
şini de ştanţat, aparate de lipit electrice, ma-
şini de strivire, maşini şi instrumente agricole 
şi horticole, pompe pentru oxigenarea acvari-
ilor, aparate de comandă pentru lifturi), scule, 
articole din metal (şi anume metale comune 
şi aliajele lor, materiale de construcţii metali-
ce, construcţii metalice transportabile, mate-
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riale metalice pentru şine de cale ferată, ca-
bluri şi fire metalice (în scopuri neelectrice), 
articole de fierărie şi mici articole de fierărie, 
ţevi metalice, seifuri, bunuri fabricate din 
metal, minereuri, legături metalice, cleme 
metalice pentru cabluri şi tuburi, stâlpi de 
delimitare din metal, neiluminaţi şi nemeca-
nici, foi şi plăci metalice, foi şi plăci din oţel, 
şuruburi metalice, sârme din aliaje de metale 
comune (cu excepţia celor fuzibile), role de 
întindere pentru fire metalice (legături de 
tensiune) pentru obiecte mici de articole de 
fierărie, ţesături metalice, cablu de oţel, nee-
lectric, parâme metalice, armături metalice 
pentru conducte de aer comprimat, conducte 
metalice de refulare, ştifturi metalice, duze 
metalice, articole de fierărie, role de întindere 
pentru benzi de fier (legături de tensiune), 
sârme din oţel, flanşe metalice (coliere), re-
cipiente metalice pentru gaze sub presiune 
sau aer lichid, mânere de scule metalice, 
virole pentru mânere, legături din metal pen-
tru manipularea sarcinilor, cârlige (articole de 
fierărie), cârlige pentru tăbliţe de ardezie, 
curele suspensoare din metal pentru manipu-
larea greutăţilor, cabluri metalice, neelectri-
ce, cleme de metal pentru cabluri, racorduri 
metalice pentru cabluri, cutii din metale co-
mune, cutii de metal, cutii metalice pentru 
truse de scule (goale), lanţuri metalice, ra-
corduri metalice pentru lanţuri, crampoane 
metalice, palete metalice de încărcare, su-
porturi metalice pentru butoaie, metal antifric-
ţiune, şipci metalice, inele metalice, manşoa-
ne (articole de fierărie), piuliţe metalice, nituri 
metalice, palete metalice pentru transport, 
stâlpi de metal, sigilii de plumb, cercuri de 
metal pentru butoaie, broaşte metalice pen-
tru uşi, zăvoare metalice pentru uşi, tuburi 
metalice, tuburi de oţel, ţevi de oţel, ţevi de 
metal, colectoare metalice pentru canalizare, 
manşoane metalice pentru ţevi, coliere meta-
lice de îmbinare pentru ţevi, racorduri metali-
ce pentru ţevi, închizători metalice pentru 
saci, balamale metalice, şarniere metalice, 
şaibe de metal, valve metalice (cu excepţia 
părţilor de maşini), bobine metalice nemeca-
nice pentru furtunuri, broaşte metalice (cu 
excepţia celor electrice), broaşte metalice 
pentru vehicule, lacăte, chei (chei de uşă), 
catarame din metale obişnuite (articole de 
fierărie), broască cu închidere automată, 
scripeţi metalici (cu excepţia celor pentru 
maşini), legături de tensiune, role de întinde-
re pentru fire metalice (legături de tensiune), 
dulapuri de metal, benzi de fier, tije metalice, 
ţăruşi (articole de fierărie), ţinte (dibluri) din 

metal, manşoane metalice pentru bastoane 
şi beţe pentru mers, montanţi metalici, butoa-
ie metalice, pereţi despărţitori din metal, la-
mele de etanşare, racorduri pentru lanţuri, 
dispozitive metalice de închidere pentru reci-
piente, mânere metalice de scule, cutii meta-
lice pentru truse de scule goale, articole de 
papetărie în special ambalaje ermetice din 
hârtie, ambalaje ermetice din carton, pungi 
de ambalat din hârtie, hârtie, hârtie mată, 
hârtie plastifiată, hârtie absorbantă, hârtie la 
vrac, hârtie de calculator, hârtie pentru tipar 
(hârtie pentru şapirograf), hârtie fină, hârtie 
pergaminată, hârtie tip fagure, hârtie cerată, 
hârtie de filtru, hârtie ofset, hârtie de împa-
chetat, hârtie laminată, hârtie de ambalaj, 
hârtie semiprelucrată, hârtie pentru fotocopi-
ere, hârtie caligrafică, hârtie sintetică, hârtie 
de desen, hârtie impermeabilă, hârtie lumi-
niscentă, role de bucătărie (hârtie), hârtie de 
probe, hârtie de orez, hârtie japoneza, hârtie 
pergament, hârtie reciclată, hârtie de fax, 
hârtie de ziar, hârtie calandrată, hârtie rezis-
tentă la grăsimi, hârtie xerografică, hârtie 
fluorescentă, hârtie pentru şerveţele, hârtie 
de calc, hârtie ondulată, hârtie creponată, 
hârtie de transfer, figurine confecţionate din 
hârtie, placarde din hârtie, hârtie pentru cărţi 
de adrese, hârtie de transfer termic, mileuri 
din hârtie, prosoape de hârtie, hârtie de im-
primat, etichete de hârtie, embleme de hâr-
tie, bavete de hârtie, hârtie milimetrică, hârtie 
cretată, hârtie cu mică, hârtie pentru carnete 
de notiţe, cutii de hârtie, hârtie pentru rafturi, 
hârtie mulci (hârtie care se aşează la baza 
plantelor pentru a le proteja, utilizată în agri-
cultură), hârtie pentru plicuri, hârtie imitaţie 
de piele, hârtie adezivă, hârtie parfumată 
pentru dulapuri, hârtie din pastă de lemn, 
hârtie pentru electrocardiografe, hârtie auto-
copiativa fără carbon, funde de hârtie, supor-
turi pentru pahare din hârtie, hârtie pentru 
radiograme, hârtie de pliat pentru origami, 
hârtie pentru reviste, articole de papetărie din 
hârtie pentru birou, hârtie de scrisori, hârtie 
pentru etichete, hârtie pentru căptuşeală, 
hârtie decorativă pentru ambalare, hârtie 
pentru ambalare şi împachetare, hârtie de 
copiat (articole de papetărie), bannere de 
hârtie, steaguri din hârtie, hârtie de scris, 
hârtie şi carton, hârtie milimetrică (produs 
finit), hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie 
termosensibilă, suporturi de masă din hârtie, 
hârtie de căptuşit pentru împachetat, hârtie 
rezistentă la mucegai, suporturi de hârtie 
pentru pahare de cocktail, cutii de carton 
pentru împachetat, hârtie striată (mediu on-
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dulată), hârtie gumată, hârtie cu antet, hârtie 
japoneză pentru lucrări de artizanat, materia-
le de ambalat din hârtie, materiale pentru 
filtrare din hârtie, semne publicitare de hârtie, 
hârtie maro pentru împachetare, ambalaje 
pentru alimente, panouri publicitare din hâr-
tie, panglici din hârtie creponată, suluri de 
hârtie pentru imprimante, hârtie japoneză 
(torinoko-gami), hârtie de carbon (indigo), 
hârtie pentru maşini de înregistrare, plicuri cu 
burduf din hârtie, hârtie rezistentă la acid, 
hârtie pentru maşini de scris, postere din 
hârtie, hârtie pentru vederi, şerveţele de bu-
zunar din hârtie, cutii pliabile din hârtie, hârtie 
pentru imprimare digitală, pungi de hârtie 
pentru cumpărături, hârtie şi carton industria-
le, prosoape de hârtie pentru faţă, paspartu-
uri din hârtie pentru fotografii, materiale din 
hârtie pentru lucru manual, prosoape de hâr-
tie, prosoape de hârtie pentru mâini, hârtie 
pentru ambalarea prafului de puşcă, hârtie 
pentru scrisori (produse finite), hârtie de mă-
tase folosită ca hârtie de calc (ganpishi), 
blocnotesuri pentru notiţe, recipiente pentru 
ambalare din hârtie pentru uz industrial, 
pungi de gunoi din hârtie, suporturi pentru foi 
de scris, hârtie groasa japoneză (hosho-
gami), şerveţele din hârtie pentru faţă, şerve-
ţele de masă din hârtie, panouri indicatoare 
din hârtie sau carton, pungi de hârtie pentru 
cadouri, suporturi de pahare din hârtie, su-
porturi din hârtie pentru masă, hârtie pentru 
ambalarea cărţilor, hârtie pentru cărţi de vizi-
tă (semifinisată), hârtie liniată (produse fini-
sate), recipiente din hârtie pentru creme, 
bannere de afişaj realizate din hârtie, decora-
ţiuni de masă din hârtie, benzi de hârtie fan-
tezie (tanzaku), panouri publicitare tipărite 
din hârtie, cutii din carton sau hârtie, hârtie 
metalizată de împachetat cadouri, hârtie de 
ambalat cadouri, hârtie pentru pungi şi saci, 
coperţi din hârtie pentru cărţi, învelitori din 
hârtie pentru ghivecele de flori, panouri pu-
blicitare din hârtie sau din carton, foi de hâr-
tie pentru luarea de notiţe, materiale de am-
balare tipărite de hârtie, hârtie confecţionată 
din dud japonez (tengujosi), hârtie de tipărire 
ofset pentru broşuri, recipiente de depozitare 
fabricate din hârtie, umplutură de hârtie sau 
carton, produse din hârtie de unică folosinţă, 
pungi şi articole pentru ambalare, împacheta-
re şi depozitare de hârtie, postere, afişe pu-
blicitare, pancarte de carton, panouri pentru 
afişe, pancarte din hârtie sau din carton, coli 
de hârtie (articole de papetărie), articole de 
papetărie de hârtie, articole de papetărie de 
birou, articole de papetărie pentru cadouri, 

articole de papetărie pentru scris, etichete de 
papetărie întărite, cutii pentru papetărie, eti-
chete de preţ, etichete pentru cadouri, eti-
chete printate din hârtie, etichete pentru fişe 
de indexare, etichete pentru expedierea măr-
furilor, etichete imprimate pentru bagaje, 
etichete imprimate adezive, etichete pentru 
bagaje din hârtie, etichete pentru bagaje din 
carton, calendare, calendare de perete, ca-
lendare tipărite, calendare advent, calendare 
de birou, planificatoare anuale, calendare cu 
foi detaşabile, cataloage, cataloage referitoa-
re la programe de calculator, cataloage pen-
tru comandă prin poştă, cărţi de vizita, plăcu-
ţe pentru maşinile de tipărit adrese, pliante), 
articole de papetărie, produse de imprimerie, 
articole de birou, materiale pentru hobby-uri 
(şi anume culori pentru hobby şi pentru ar-
tişti, instrumente pentru pictură, lacuri, lumâ-
nări, fitiluri, cabluri din metal pentru creaţii 
florale şi obiecte artizanale sub formă de 
bijuterii, foarfeci, cuter utilizat în realizarea 
obiectelor artizanale, spatule pentru vopsea, 
cleşti, manşoane, pânze de traforaj, vârfuri 
de burghiu, ciocan, cuţit pentru sculptură în 
lemn, dălţi, bijuterii şi bijuterii fantezie, închi-
zători, cheutori, mărgele vrac din sticlă, plas-
tic şi lemn, hârtie, carton, cuburi, cutii de 
artizanat, bile de vată utilizate în scopuri arti-
zanale, cutii pentru vopsele, lipiciuri, materia-
le profesionale pentru artişti, materiale pentru 
modelare, palete, şevalete, pânze canvas, 
rame, pensule, creioane, cauciuc, gutapercă, 
placaj, cherestea, lemn parţial prelucrat, pro-
duse din lemn, papură, răchită, plastic, boluri 
din lemn, articole din sticlă, porţelan, gresie, 
ghivece de flori, figurine din teracota, fire de 
tricotat, aţa de cusut, fire de croşetat, aţe şi 
fire de uz textil, material ţesături, textile şi 
îmbrăcăminte ţesute, ace, ace de cusut, ace 
de croşetat, ace de tricotat, bolduri, ace de 
siguranţă, flori artificiale, panglici şi şnururi, 
panglici pentru decorare, galoane, dantele, 
paiete, perle), articole de decor (şi anume 
corpuri de iluminat decorative, prinzător de 
vis, clopoţei de vânt, carusele, porţelanuri, 
flori uscate, perdele din mărgele, figurine 
decorative, sculpturi decorative, plante usca-
te, ornamente, statuete, figurine şi opere de 
artă precum şi articole decorative din materi-
ale precum lemnul, ceara, ghips sau plastic), 
articole de sezon (articole decorative, şi 
anume pentru primăvară, vară, toamnă, iar-
nă, precum şi decoraţiuni pentru Crăciun, 
Revelion, Paşte şi Halloween), articole pen-
tru sărbători (şi anume articole decorative 
pentru nunţi, zile de naştere, aniversări), 
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articole de petrecere, decoraţiuni tematice, 
articole şcolare, camere video, articole foto, 
accesorii foto, bijuterii, ceasuri şi ceasornice, 
instrumente muzicale, articole de marochină-
rie, articole de şelărie, mobilier, bunuri de 
mobilier, îmbrăcăminte, încălţăminte, ruc- 
sacuri, accesorii (şi anume accesorii pentru 
îmbrăcăminte, bunuri cusute şi produse texti-
le decorative) ochelari, umbrele, umbrele de 
soare, produse textile, produse textile de uz 
casnic, articole de mercerie, corturi, prelate, 
articole de voiaj, jucării, articole sport, apara-
te de sport, aparate de fitness, articole pen-
tru petrecerea timpului liber (în special jocuri, 
jucării, echipamente sportive, mingi pentru 
hochei, mingi de sport, mingi pentru sporturi, 
articole de gimnastică şi echipamente pentru 
antrenarea corpului, cărţi de joc), articole 
pentru camping, articole pentru animale (în 
special produse alimentare şi hrană pentru 
animale, zgărzi, lese, hamuri, culcuşuri pen-
tru animale, îmbrăcăminte pentru animale, 
jucării pentru animale, bijuterii pentru anima-
le, boluri pentru hrană, produse de îngrijire 
pentru animale, hrană pentru animale de 
companie, consumabile pentru călătorie şi 
transport, idei de cadouri pentru animale), 
lumânări, combustibili pentru iluminat, com-
bustibili; compilarea bunurilor sus-menţionate 
în vederea comercializării (vânzării) către 
persoanele terţe; compilarea bunurilor în 
scopul prezentării către persoanele terţe; 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu amănun-
tul; operarea unei agenţii de import-export; 
organizarea expoziţiilor şi târgurilor comer-
ciale în scopuri comerciale şi de promovare; 
organizarea şi realizarea târgurilor şi/sau 
expoziţiilor în scopuri comerciale şi publicita-
re; servicii oferite de agenţii de publicitate; 
planificarea acţiunilor de publicitate; prezen-
tarea companiilor pe internet sau pe alte 
suporturi; publicarea materialelor tipărite, 
inclusiv în format electronic pentru uz publici-
tar; marketing direct; publicitate directă; în-
tocmire de reclame; întocmirea de reclame 
pentru persoanele terţe; publicitate radio şi 
de televiziune; publicarea textelor publicitare; 
servicii de layout în scopuri publicitare; mar-
keting; relaţii publice; publicitate on-line într-o 
reţea informatizată; afişaje (publicitate); difu-
zarea anunţurilor publicitare pentru terţi; difu-
zarea materialelor publicitare; difuzarea ma-
terialelor publicitare pentru terţi prin interme-
diul Internetului; redactarea textelor publicita-
re; promovarea vânzărilor pentru terţi; distri-
buirea materialelor publicitare (pliante, pros-

pecte, materiale tipărite, mostre); prezenta-
rea produselor în scopuri promoţionale; pre-
zentarea bunurilor şi serviciilor în scop publi-
citar; studii de piaţă; organizarea şi realiza-
rea evenimentelor publicitare; căutare de 
sponsorizare; sponsorizare prin publicitate; 
centralizarea datelor de contact în scopuri 
publicitare; publicitate pentru terţi pe Internet; 
închirierea spaţiilor publicitare şi prin Inter-
net; consultanţă profesională în afaceri; con-
sultanţă în materie de afaceri comerciale şi 
management; consultanţă privind organiza-
rea afacerilor comerciale; consultanţă orga-
nizaţională; planificarea şi monitorizarea 
dezvoltării afacerilor sub aspectele organiza-
torice; dezvoltarea conceptelor de utilizare 
pentru imobiliare sub aspectele de manage-
ment al afacerii comerciale (de gestionare a 
instalaţiei); agenţii de plasare a forţei de 
muncă; recrutare de personal; consultanţă în 
materie de personal; administrare de perso-
nal; consultanţă în gestiune de personal; 
teste psihologice pentru selectarea persona-
lului; participarea personalului în probleme 
de funcţionare legate de managementul per-
sonalului; servicii de aprovizionare pentru 
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte 
întreprinderi); vânzare prin licitaţie, şi prin 
Internet; organizarea şi încheierea tranzacţii-
lor comerciale pentru terţi şi prin intermediul 
comerţului electronic; intermedierea de con-
tracte pentru terţi cu privire la cumpărarea şi 
vânzarea bunurilor şi de prestare a servicii-
lor, în special intermedierea contractelor de 
telecomunicaţii, a contractelor privind furniza-
rea tonurilor de apel pentru telefoane, de 
contracte privind executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii, de contracte privind 
livrarea florilor şi plantelor, de contracte pri-
vind aprovizionarea cu energie electrică; 
intermedierea de contracte pentru terţi cu 
privire la servicii de instruire; intermedierea 
de abonamente pentru terţi la publicaţii, în 
special la ziare; intermedierea de abonamen-
te pentru terţi la servicii de telecomunicaţii; 
organizarea de contacte comerciale şi indus-
triale, de asemenea, pe Internet; organizarea 
de contacte de afaceri; analiza preţului de 
cost; servicii de comparare a preţurilor; com-
pilarea, sistematizarea, întreţinerea şi actua-
lizarea datelor în baze de date computeriza-
te; gestionarea fişierelor computerizate; in-
formaţii comerciale şi consiliere pentru con-
sumatori (magazin de consiliere a consuma-
torilor); servicii de revista presei; compilarea 
informaţiilor în baze de date computerizate; 
prelucrarea administrativa a ordinelor de 
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achiziţie; compilarea preţurilor şi a informaţii-
lor statistice de comerţ şi tranzacţionare; 
furnizarea informaţiilor cu privire la chestiuni 
organizatorice şi de management al afaceri-
lor legate de comerţ cu amănuntul; furniza-
rea informaţiilor privind pieţele de publicitate; 
magazin de consiliere a consumatorilor; ser-
vicii de fotocopiere; decorarea vitrinelor; în-
chirierea maşinilor şi aparatelor de birou; 
închirierea maşinilor de fotocopiere; închirie-
rea de automate de vânzare; închirierea de 
chioşcuri de vânzare; conceperea, organiza-
rea şi desfăşurarea măsurilor de atragere şi 
de menţinere a clienţilor, în special prin in-
termediul scrisorilor, discounturilor, vouche-
relor şi/sau a programelor de acordare a 
bonusurilor; organizarea jocurilor cu premii şi 
concursurilor ca măsuri publicitare; organiza-
rea programelor de acordare a bonusurilor şi 
de loialitate ca măsuri de menţinere a clienţi-
lor în scopuri de marketing; promovarea pro-
duselor şi serviciilor către clienţi prin poştă; 
servicii de asistenţă prin telefon, în special 
servicii de asistenţă prin intermediul liniilor de 
asistenţă telefonică în cadrul prelucrării ad-
ministrative a comenzilor, recepţionării cere-
rilor clienţilor şi a plângerilor prin telefon; 
asistenţă prin telefon cu privire la consilierea 
organizaţională; operarea unui centru de 
apeluri, în special servicii de asistenţă prin 
intermediul liniilor de asistenţă telefonică în 
cadrul prelucrării administrative a comenzilor, 
recepţionării cererilor clienţilor şi a plângerilor 
prin telefon; închiriere şi leasing (cu excepţia 
celor finanţate pentru achiziţia în rate sau 
prin închiriere) de echipamente de magazin 
şi accesorii, şi anume maşini şi echipamente 
de birou, maşini de fotocopiere, automate de 
vânzare, case de marcat, mese pentru case 
de marcat, chioşcuri de vânzare, spaţiu pu-
blicitar; servicii de secretariat; pregătirea 
contractelor privind depozitarea si ambalarea 
mărfurilor; eliberarea cardurilor de client, fără 
plată sau funcţia de reducere pentru alţii pre-
cum şi eliberarea cardurilor de client ca iden-
tificare a cumpărăturilor, ambele potrivite atât 
pentru programele de recompensare cât şi 
pentru cele de oferire de bonusuri. 

 

(531) CFE(5) 25.01.10; 25.01.13; 26.04.07; 26.04.11; 
26.04.12; 27.01.01; 27.01.02. 

 

 
 
 
 
 

(210) 040753 
(220) 2017.06.15 
(730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, CH 

Gubelstrasse 34, 6300, Zug, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice şi pe bază de plante 

medicinale pentru ameliorarea şi prevenirea 
bolilor căilor respiratorii superioare, faringitei, 
anginei, tusei şi simptomelor de răceală. 

 

 

 
 
(210) 040754 
(220) 2017.06.15 
(730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, CH 

Gubelstrasse 34, 6300, Zug, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice şi pe bază de plante 

medicinale pentru ameliorarea şi prevenirea 
bolilor căilor respiratorii superioare, faringitei, 
anginei, tusei şi simptomelor de răceală. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040756 
(220) 2017.06.16 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "FRESH", "HOP", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 05.03.20; 05.11.15; 19.01.01; 19.01.06; 
27.05.03. 

 

 
 
(210) 040765 
(220) 2017.06.16 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, bej, bej-
deschis, roşu, roşu-închis, roz, verde, verde-
deschis, verde-închis, bleu, albastru, porto-
caliu, violet. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru cârnaţi; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; plante aromatice pentru uz culinar; cui-
şoare; glazură pentru prăjituri; glucoză pen-
tru uz culinar; muştar; aditivi pe bază de glu-
ten pentru uz culinar; drojdie; agenţi de în-
groşare pentru gătit; maia; înlocuitori de ca-
fea; preparate vegetale care înlocuiesc ca-
feaua; sosuri pentru salate; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; torturi; pro-
duse de cofetărie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste alimentare făinoase; 
produse de patiserie; ghimbir (mirodenii); 
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao; produ-
se de cacao; cremă tartar pentru uz culinar; 
cremă tartar pentru uz alimentar; capere; 
caramele (bomboane); curry (condiment); 
ketchup (sos); gluten preparat ca produs 
alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane 
cu mentă; bomboane, inclusiv drajeuri, bom-
boane de ciocolată; scorţişoară (condiment); 
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; 
biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă; gheaţă natu-
rală sau artificială; gheaţă comestibilă; aca-
dele; maioneză; maltoză; marinate; miere; 
lăptişor de matcă; îngheţată; făină; făină de 
grâu; spume de desert (dulciuri); spume de 
ciocolată; mentă pentru utilizare în cofetărie; 
cacao cu lapte; cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoa-
se); ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de 
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale; nuc-
şoară; pastă din boabe de soia (condiment); 
melasă; piper; ienibahar; boia (condimente); 
pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; 
plăcinte; sosuri de carne; fondante (cofetă-
rie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; 
praline; condimente; produse pentru frăgezit 
carne de uz alimentar; produse de panifica-
ţie; propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru  
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prăjituri; sosuri de fructe; gumă de mestecat; 
mirodenii (condimente); germeni de grâu 
pentru consum uman; zahăr; anason (semin-
ţe); seminţe de in pentru consum uman; siro-
puri şi melasă; sirop de melasă; aluat de 
prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimen-
tar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pen-
tru alimentaţie; sare pentru conservarea ali-
mentelor; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
şerbeturi (îngheţate); glazură de şuncă; sos 
de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); 
condimente aromate; produse pentru a stabi-
liza frişca; sushi; tapiocă; tartrat acid de po-
tasiu pentru uz culinar; tartrat acid de potasiu 
pentru uz alimentar; zarzavaturi conservate 
(condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi 
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocui-
tori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; chutneys 
(condiment); ciau-ciau (condiment); şofran 
(mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru 
alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, cu 
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esen-
ţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 02.01.27; 04.05.05; 
08.01.21; 08.01.23; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040766 
(220) 2017.06.16 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, bej, bej-
deschis, cafeniu, cafeniu-deschis, cafeniu-
închis, portocaliu, portocaliu-deschis, roz, 
roz-deschis, roşu, galben, galben-deschis, 
bleu, albastru, verde, verde-deschis. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru cârnaţi; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; plante aromatice pentru uz culinar; cui-
şoare; glazură pentru prăjituri; glucoză pen-
tru uz culinar; muştar; aditivi pe bază de glu-
ten pentru uz culinar; drojdie; agenţi de în-
groşare pentru gătit; maia; înlocuitori de ca-
fea; preparate vegetale care înlocuiesc ca-
feaua; sosuri pentru salate; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; torturi; pro-
duse de cofetărie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste alimentare făinoase; 
produse de patiserie; ghimbir (mirodenii); 
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao; produ-
se de cacao; cremă tartar pentru uz culinar; 
cremă tartar pentru uz alimentar; capere; 
caramele (bomboane); curry (condiment); 
ketchup (sos); gluten preparat ca produs 
alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane 
cu mentă; bomboane, inclusiv drajeuri, bom-
boane de ciocolată; scorţişoară (condiment); 
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; 
biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă; gheaţă natu-
rală sau artificială; gheaţă comestibilă; aca-
dele; maioneză; maltoză; marinate; miere; 
lăptişor de matcă; îngheţată; făină; făină de 
grâu; spume de desert (dulciuri); spume de 
ciocolată; mentă pentru utilizare în cofetărie; 
cacao cu lapte; cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoa-
se); ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de 
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale; nuc-
şoară; pastă din boabe de soia (condiment); 
melasă; piper; ienibahar; boia (condimente); 
pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; 
plăcinte; sosuri de carne; fondante (cofetă-
rie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; 
praline; condimente; produse pentru frăgezit 
carne de uz alimentar; produse de panifica-
ţie; propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru 
prăjituri; sosuri de fructe; gumă de mestecat; 
mirodenii (condimente); germeni de grâu 
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pentru consum uman; zahăr; anason (semin-
ţe); seminţe de in pentru consum uman; siro-
puri şi melasă; sirop de melasă; aluat de 
prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimen-
tar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pen-
tru alimentaţie; sare pentru conservarea ali-
mentelor; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
şerbeturi (îngheţate); glazură de şuncă; sos 
de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); 
condimente aromate; produse pentru a stabi-
liza frişca; sushi; tapiocă; tartrat acid de po-
tasiu pentru uz culinar; tartrat acid de potasiu 
pentru uz alimentar; zarzavaturi conservate 
(condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi 
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocui-
tori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; chutneys 
(condiment); ciau-ciau (condiment); şofran 
(mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru 
alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, cu 
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esen-
ţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 03.01.06; 03.01.14; 
03.01.15; 03.04.02; 03.05.01; 03.05.03; 03.07.05; 
03.07.08; 03.07.15; 08.01.21; 08.01.23; 24.01.10; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040767 
(220) 2017.06.16 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, bej, bej-
deschis, roşu, roşu-deschis, bordo, galben, 
portocaliu, cafeniu, bleu, albastru, verde, 
verde-închis. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru cârnaţi; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; plante aromatice pentru uz culinar; cui-
şoare; glazură pentru prăjituri; glucoză pen-
tru uz culinar; muştar; aditivi pe bază de glu-
ten pentru uz culinar; drojdie; agenţi de în-
groşare pentru gătit; maia; înlocuitori de ca-
fea; preparate vegetale care înlocuiesc ca-
feaua; sosuri pentru salate; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; torturi; pro-
duse de cofetărie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste alimentare făinoase; 
produse de patiserie; ghimbir (mirodenii); 
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao; produ-
se de cacao; cremă tartar pentru uz culinar; 
cremă tartar pentru uz alimentar; capere; 
caramele (bomboane); curry (condiment); 
ketchup (sos); gluten preparat ca produs 
alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane 
cu mentă; bomboane, inclusiv drajeuri, bom-
boane de ciocolată; scorţişoară (condiment); 
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; 
biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă; gheaţă natu-
rală sau artificială; gheaţă comestibilă; aca-
dele; maioneză; maltoză; marinate; miere; 
lăptişor de matcă; îngheţată; făină; făină de 
grâu; spume de desert (dulciuri); spume de 
ciocolată; mentă pentru utilizare în cofetărie; 
cacao cu lapte; cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoa-
se); ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de 
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale; nuc-
şoară; pastă din boabe de soia (condiment); 
melasă; piper; ienibahar; boia (condimente); 
pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; 
plăcinte; sosuri de carne; fondante (cofetă-
rie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; 
praline; condimente; produse pentru frăgezit 
carne de uz alimentar; produse de panifica-
ţie; propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru 
prăjituri; sosuri de fructe; gumă de mestecat; 
mirodenii (condimente); germeni de grâu 
pentru consum uman; zahăr; anason (semin-
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ţe); seminţe de in pentru consum uman; siro-
puri şi melasă; sirop de melasă; aluat de 
prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimen-
tar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pen-
tru alimentaţie; sare pentru conservarea ali-
mentelor; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
şerbeturi (îngheţate); glazură de şuncă; sos 
de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); 
condimente aromate; produse pentru a stabi-
liza frişca; sushi; tapiocă; tartrat acid de po-
tasiu pentru uz culinar; tartrat acid de potasiu 
pentru uz alimentar; zarzavaturi conservate 
(condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi 
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocui-
tori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; chutneys 
(condiment); ciau-ciau (condiment); şofran 
(mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru 
alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, cu 
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esen-
ţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 02.05.04; 02.05.23; 
04.05.05; 08.01.21; 08.01.23; 24.01.10; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 040768 
(220) 2017.06.16 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, bej, roşu, 

roşu-închis, roz, portocaliu, verde, verde-
închis. 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru cârnaţi; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; plante aromatice pentru uz culinar; cui-
şoare; glazură pentru prăjituri; glucoză pen-
tru uz culinar; muştar; aditivi pe bază de glu-
ten pentru uz culinar; drojdie; agenţi de în-
groşare pentru gătit; maia; înlocuitori de ca-
fea; preparate vegetale care înlocuiesc ca-
feaua; sosuri pentru salate; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; torturi; pro-
duse de cofetărie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste alimentare făinoase; 
produse de patiserie; ghimbir (mirodenii); 
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao; produ-
se de cacao; cremă tartar pentru uz culinar; 
cremă tartar pentru uz alimentar; capere; 
caramele (bomboane); curry (condiment); 
ketchup (sos); gluten preparat ca produs 
alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane 
cu mentă; bomboane, inclusiv drajeuri, bom-
boane de ciocolată; scorţişoară (condiment); 
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; 
biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă; gheaţă natu-
rală sau artificială; gheaţă comestibilă; aca-
dele; maioneză; maltoză; marinate; miere; 
lăptişor de matcă; îngheţată; făină; făină de 
grâu; spume de desert (dulciuri); spume de 
ciocolată; mentă pentru utilizare în cofetărie; 
cacao cu lapte; cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoa-
se); ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de 
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale; nuc-
şoară; pastă din boabe de soia (condiment); 
melasă; piper; ienibahar; boia (condimente); 
pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; 
plăcinte; sosuri de carne; fondante (cofetă-
rie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; 
praline; condimente; produse pentru frăgezit 
carne de uz alimentar; produse de panifica-
ţie; propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru 
prăjituri; sosuri de fructe; gumă de mestecat; 
mirodenii (condimente); germeni de grâu 
pentru consum uman; zahăr; anason (semin-
ţe); seminţe de in pentru consum uman; siro- 
 
 
 



 

MD - BOPI 8/2017 TRADEMARKS 

 82

puri şi melasă; sirop de melasă; aluat de 
prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimen-
tar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pen-
tru alimentaţie; sare pentru conservarea ali-
mentelor; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
şerbeturi (îngheţate); glazură de şuncă; sos 
de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); 
condimente aromate; produse pentru a stabi-
liza frişca; sushi; tapiocă; tartrat acid de po-
tasiu pentru uz culinar; tartrat acid de potasiu 
pentru uz alimentar; zarzavaturi conservate 
(condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi 
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocui-
tori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; chutneys 
(condiment); ciau-ciau (condiment); şofran 
(mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru 
alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, cu 
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esen-
ţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 02.09.01; 04.05.05; 
04.05.21; 08.01.21; 08.01.23; 24.01.10; 24.17.25; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040774 
(220) 2017.06.14 
(730) KRISTEV Simion, MD 

Str. Iu. Gagarin nr. 1, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040775 
(220) 2017.06.14 
(730) CAZACU Ian, MD 

Str. A. Mateevici nr. 33G,  
MD-3905, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040777 
(220) 2017.06.12 
(730) AEROFOOD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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



 

MĂRCI  MD - BOPI 8/2017 

 83

(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); 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.01.05; 26.01.18; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 040778 
(220) 2017.06.14 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

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

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; managementul afacerilor; activi-
tăţi administrative în domeniul afacerilor; 
funcţii de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040779 
(220) 2017.06.14 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

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

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; managementul afacerilor; activi-
tăţi administrative în domeniul afacerilor; 
funcţii de birou. 

 

 

 
 
(210) 040780 
(220) 2017.06.15 
(730) Kusum Pharm LLC, UA 

54, Skriabina str., Sumy, 40020, Ucraina 
(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) 040781 
(220) 2017.06.15 
(730) Kusum Pharm LLC, UA 

54, Skriabina str., Sumy, 40020, Ucraina 
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(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) 040783 
(220) 2017.06.19 
(730) "Unipharm-Ukraine", LLC, UA 

Moskovskiy prospect, 9-V, Kyiv 04073, Ucraina 
(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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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) 040785 
(220) 2017.06.19 
(730) LEBO PROJECT S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 14, of. 43,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 040786 
(220) 2017.06.26 
(730) KELLERS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Chişinăului nr. 5,  
MD-4814, Budeşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040787 
(220) 2017.06.26 
(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) 05.13.08; 25.01.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040788 
(220) 2017.06.20 
(730) MEGAVIL GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Bucuriei nr. 7,  
MD-2004, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040789 
(220) 2017.06.20 
(730) MEGAVIL GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Bucuriei nr. 7,  
MD-2004, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040790 
(220) 2017.06.20 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germania 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - fungicide de uz agricol. 
 

 
 
 
(210) 040791 
(220) 2017.06.20 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
10   - perne de uz medical; instrumente ajutătoare 

pentru hrănire şi suzete; cleme de prindere 
pentru suzete; recipiente pentru biberoane; 
tetine de biberon; biberoane; dispozitive de 
închidere pentru biberoane; protecţii pentru 
biberoane; inele pentru erupţia dentară; inele 
încorporate care zornăie pentru dentiţie; 
aleze pentru copii mici; cupe protectoare 
pentru sâni; pompe de sân; sticle pentru sto-
carea laptelui matern; aspiratoare nazale; 

 

11   - termofoare; termofoare electrice; huse din 
materiale textile adaptate pentru sticle cu 
apă caldă; aparate pentru încălzirea bibe-
roanelor pentru bebeluşi; aparate pentru 
încălzirea mâncării pentru bebeluşi; încălzi-
toare electrice de biberoane; lămpi electrice 
de noapte; aparate de dezinfectat; aparate 
de sterilizare cu abur, de uz casnic; steriliza-
toare de uz casnic; sterilizatoare de apă; 
radiatoare; aparate electrice de încălzire prin 
radiaţie; aparate electrice de gătit cu aburi; 
aparate pentru încălzit paturi; saci electrici 
pentru încălzirea picioarelor; perne încălzite 
electric, utilizate în alte scopuri decât cele 
medicale; pături electrice de încălzire, care 
nu sunt utilizate în scopuri medicale; distribu-
itoare de dezinfectante pentru toalete; scau-
ne de toaletă; aparate pentru filtrarea apei, 
de uz domestic; încălzitoare de apă; 

 

18   - genţi pentru scutece; umbrele pentru copii; 
umbrele şi parasolare; bagaje, pungi, porto-
fele şi alte accesorii; genţi de plajă; genţi 
pentru cărţi; sacoşe pentru provizii; sacoşe 
pentru cumpărături; genţi pentru cosmetice 
(fără conţinut); rucsacuri; borsete pentru scu-
tece; marsupii pentru transportul copiilor 
mici; eşarfe portbebe; suporturi de prins pe 
corp pentru transportul copiilor; rucsacuri 
pentru transportat copii; 

 

24   - plase de protecţie împotriva insectelor; pături 
pentru nou-născuţi; materiale textile pentru 
schimbarea scutecelor pentru bebeluşi; pro-
soape (materiale textile) folosite pentru bebe-
luşi; cuverturi pentru paturi pentru copii; pro-
soape pentru copii; produse textile şi înlocui-
tori; lenjerie; lenjerie de pat şi pături; materia-
le textile pentru baie (cu excepţia articolelor 
de îmbrăcăminte); prosoape pentru faţă (din 
materiale textile); prosoape; şervete; mănuşi 
pentru baie; cearşafuri; cuverturi de pat ma-
tlasate; huse pentru saltele; pilote (plăpumi 
din puf de gâscă); cuverturi de pat (pături); 
prosoape de toaletă; saci de dormit pentru 
bebeluşi; 

 

25   - bavete, cu excepţia celor din hârtie; articole 
de îmbrăcăminte; articole pentru acoperirea 
capului; articole de încălţăminte; bavete din 
material plastic pentru sugari; ciorapi; colanţi; 
eşarfe; 

 

26   - agrafe pentru păr; ace de păr; fileuri de păr; 
funde pentru păr; articole decorative pentru 
păr; clame de păr; meşe (de păr); elastice 
pentru păr; 

 

28   - plute pentru înot; labe pentru înotători; colaci 
pentru scăldat şi înot; centuri de înot; veste 
pentru înot; echipament pentru înot; jucării 
zornăitoare; jocuri de masă; blocuri de con-
strucţie (jucării); jocuri de construcţie; zmeie; 
jocuri de societate; cărţi de joc; bile din sticlă 
colorată; titireze (jucării); baloane; păpuşi 
matrioşka (păpuşi ruseşti din lemn, goale pe 
interior, în care sunt introduse alte păpuşi de 
la mare la mic); jucării mobile suspendate; 
pălării din hârtie pentru petreceri; jucării din 
plastic; jucării umplute; jucării de pluş; pă-
puşi; paturi de păpuşi; biberoane pentru pă-
puşi; case de păpuşi; camere de păpuşi; 
îmbrăcăminte de păpuşi; odăi de jucărie pen-
tru păpuşi; puzzle-uri; jocuri cu inele; tobo-
gane (articole de joacă); trotinete; căluţi-
balansoar (jucării); baloane de săpun (jucă-
rii); mingi pentru jocuri; mingi de joc; jocuri cu 
zaruri; maşini (jucării); vehicule (jucării); figu-
rine de jucărie; fluiere (jucării); animale de 
jucărie; machete sub formă de jucării; ursu-
leţi de pluş; leagăne; cupe pentru amestecat 
zaruri; jucării gonflabile de baie; jucării de 
baie; leagăne pentru bebeluşi; jucării pentru 
copii; zornăitoare pentru bebeluşi care conţin 
inele de dentiţie; jucării cu activităţi multiple 
pentru bebeluşi; jucării din lemn; jucării cu 
elemente de lemn. 
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(210) 040792 
(220) 2017.06.21 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz 
medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 10.01.05; 10.01.25; 14.01.01; 
19.03.03; 19.03.24; 24.01.18; 24.01.19; 24.07.23; 
27.05.09; 29.01.12. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 040793 
(220) 2017.06.21 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz 
medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 10.01.05; 10.01.25; 14.01.01; 
19.03.03; 19.03.24; 24.01.18; 24.01.19; 24.07.23; 
27.05.09; 29.01.12. 
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(210) 040796 
(220) 2017.06.21 
(730) AVI CLIMA S.R.L., MD 

MD-6220, Cotiujenii Mici, Sîngerei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.17; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040798 
(220) 2017.06.22 
(730) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"SOPHARMA", BG 
oulitsa "Iliensko chaussee" 16, BG-1220  
Sofia, Bulgaria 

(540)  
 
 

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

 

 

(210) 040800 
(220) 2017.06.23 
(730) OPEN S.R.L., MD 

Str. Veronica Micle nr. 2, bloc A, ap. 1,  
MD-2012, 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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.09.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.02; 
27.05.19. 

 

 
 
(210) 040802 
(220) 2017.06.27 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicamente pentru 

uz uman; picături pentru ochi; medicamente 
utilizate în oftalmologie. 

 

 

 
 
(210) 040803 
(220) 2017.06.27 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

uz uman; medicamente care afectează sis-
temul digestiv şi metabolismul; medicamente 
pentru tratamentul ficatului şi căilor biliare. 

 

 

 
 
(210) 040806 
(220) 2017.06.23 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: negru, alb, turcoaz. 
(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) 26.04.02; 27.05.08; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 040808 
(220) 2017.06.24 
(730) PROAGRO-HERMES S.R.L.,  

casa de comerţ, MD 
Str. Petru Rareş nr. 36, of. 128,  
MD-2045, 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; 

 

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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 
26.04.18. 

 

 
 
(210) 040809 
(220) 2017.06.24 
(730) PANINELLA S.R.L., societate comercială, 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040811 
(220) 2017.06.21 
(730) BLACK MONARCH S.R.L., MD 

Str. Ginta Latină nr. 7, ap. 184,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040813 
(220) 2017.06.29 
(730) UJACOV Vladlen, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VINUM", cu excepţia executării 
grafice deosebite, pentru produsele solicitate 
din clasa 33. 

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

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

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.05.13; 05.07.10; 27.03.11; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 040815 
(220) 2017.06.26 
(730) CUCU Igor, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, bloc 9, sc. 13, 
ap. 379,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.15; 26.01.15; 27.01.06; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040816 
(220) 2017.06.26 
(730) GORIN Vladimir, MD 

MD-5121, Elizavetovca, Donduşeni,  
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.21; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040818 
(220) 2017.06.27 
(730) INFO BON S.R.L., MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 6,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, galben, 

gri. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 

locativ comunale şi necomunale; consultanţă 
în domeniul facturării; facturare; servicii de 
facturare; întocmirea facturilor; administra-
rea, facturarea şi regularizarea conturilor în 
numele terţilor; servicii de facturare şi calcul 
cu privire la prestarea serviciilor locativ co-
munale şi necomunale; emiterea facturilor 
sau documentelor de plată; servicii de vizua-
lizare şi accesare a facturilor; prelucrarea 
administrativă a datelor; compilarea datelor 
în baze de date electronice; compilarea ba-
zelor de date computerizate; actualizarea şi 
întreţinerea datelor din baze de date compu-
terizate; culegerea şi sistematizarea informa-
ţiilor în baze de date informatice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.03; 26.01.18; 26.02.08; 26.04.09; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040819 
(220) 2017.06.27 
(730) PIETRARU Pantilimon, MD 

Str. Studenţilor nr. 9/22, ap. 4,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

 
 
 
(210) 040820 
(220) 2017.06.28 
(730) MELNIC Valeri, MD 

Str. Livezilor nr. 17,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.24; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040822 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.18; 25.12.25; 26.01.18; 26.01.20; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 040823 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 
26.01.20; 27.05.03. 
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(210) 040824 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 26.01.20; 
27.05.03. 

 

 
 
(210) 040825 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 26.01.20; 
26.11.13; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 040826 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 



 

MD - BOPI 8/2017 TRADEMARKS 

 94

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 26.01.20; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 040827 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.10; 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 
26.01.20; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040828 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 09.01.16; 26.01.18; 26.01.20; 
26.11.14; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 040830 
(220) 2017.06.30 
(730) TERA-SERV S.A., MD 

Str. Chişinău nr. 43, MD-4626, 
Cupcini, Edineţ, 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; 
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30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - 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); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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; 

 

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) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 040831 
(220) 2017.06.30 
(730) DACTRIL-COM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 24, ap. 85,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.16; 25.01.13; 27.03.03; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 040834 
(220) 2017.07.04 
(730) CONSERV GRUP S.R.L., MD 

MD-4822, Dubăsarii Vechi, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
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(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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.12; 05.03.20; 05.05.23; 
05.07.24; 05.07.25; 05.13.10; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 040835 
(220) 2017.07.05 
(730) ŢURCANU Roman, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 260, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCANU Irina, MD 
Str. Marinescu nr. 24, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 

focuri de artificii; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 18.01.09; 18.01.23; 26.01.16; 
26.02.05; 27.05.01; 28.05.00. 

 

 
 
 

(210) 040836 
(220) 2017.07.03 
(730) POSTICA Sergiu, MD 

MD-6524, Hîrbovăţ, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 07.01.01; 07.01.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 040839 
(220) 2017.07.06 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 
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(210) 040841 
(220) 2017.07.05 
(730) KILICOGLU Bora, MD 

Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9,  
MD-2059, 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. 

 

 

 
 
(210) 040842 
(220) 2017.07.07 
(730) OGNES-NORD S.R.L., MD 

Str. Andrei Doga nr. 30/1,  
MD-2024, 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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor  
 
 
 

printr-o reţea de calculatoare şi furnizare de 
feedback evaluativ şi evaluării produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
a preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţă globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu- 
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 040843 
(220) 2017.07.05 
(730) DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri-închis (CMYK 

0/0/0/90), verde (CMYK 65/5/100/0), verde-
deschis (CMYK 40/0/100/0). 

(511) NCL(11-2017) 
42   - servicii de cercetare, de proiectare şi de dez-

voltare referitoare la calculatoare, programe 
de calculator, sisteme informatice, soluţii de 
aplicaţii software de calculatoare, sisteme de 
procesare a datelor, managementul de date, 
sisteme de procesare a informaţiilor compu-
terizate, servicii de comunicaţii, soluţii de 
comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii, sisteme 
de comunicaţii, interfeţe de reţea şi furnizare 
de consultanţă; cloud computing; închirierea 
calculatoarelor; programare pe calculator; 
proiectare de software de calculatoare; închi-
rierea de software de calculatoare; analiza 
sistemelor informatice; proiectarea sisteme-
lor informatice; consultanţă pentru software 
de calculatoare; servicii de protecţie împotri-
va viruşilor de calculator; consultanţă în teh-
nologia informaţiilor; consultanţă în securita- 
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tea informaţiei; consultanţă în proiectarea şi 
dezvoltarea hardware de calculatoare; con-
versia datelor sau documentelor din medii 
fizice în medii electronice; conversia progra-
melor de calculator şi a datelor, altele decât 
conversia fizică; crearea şi întreţinerea de 
site-uri web pentru terţi; crearea şi proiecta-
rea registrelor de informaţii bazate pe site-uri 
pentru terţi (servicii de tehnologie a informa-
ţiei); consultanţă în domeniul securităţii date-
lor; servicii de criptare a datelor; digitizarea 
documentelor (scanare); duplicarea progra-
melor de calculator; stocarea electronică a 
datelor; monitorizarea electronică a informaţi-
ilor personale de identificare pentru detecta-
rea furtului de identitate prin intermediul In-
ternetului; găzduire site-uri web (site-uri 
web); consultanţă în domeniul tehnologiei 
informaţiei (IT); furnizarea informaţiilor des-
pre tehnologia informatică şi programare prin 
intermediul unui site web; instalarea de sof-
tware de calculatoare; consultanţă în dome-
niul securităţii pe Internet; întreţinerea de 
software de calculatoare; monitorizarea sis-
temelor informatice prin acces la distanţă; 
monitorizarea sistemelor informatice pentru 
detectarea defecţiunilor; monitorizarea sis-
temelor informatice pentru detectarea acce-
sului neautorizat sau coruperii datelor; pro-
tecţia datelor din afara reţelelor; furnizarea 
serviciilor externalizate în domeniul tehnolo-
giei informaţiei; recuperarea datelor compu-
terizate; furnizarea motoarelor de căutare 
pentru Internet; server hosting; software ca 
servicii (SaaS); efectuarea studiilor tehnice 
de proiect; consultanţă tehnologică; consul-
tanţă în domeniul tehnologiei telecomunicaţii-
lor; actualizarea de software de calculatoare; 
închirierea serverelor web; consultanţă în 
domeniul design-ului web. 

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040844 
(220) 2017.07.05 
(730) VIELNAX S.R.L., MD 

Str. Mioriţa nr. 109, MD-2084, 
Cricova, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 03.04.01; 25.01.06; 
26.01.15; 26.01.18; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 040845 
(220) 2017.07.05 
(730) CLEBER S.R.L., firmă, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 15,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "marketul familiei tale", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, porto-
caliu, roşu, roz, roz-închis, verde de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, violet. 

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

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 01.15.01; 10.03.10; 
10.03.11; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040846 
(220) 2017.07.03 
(730) PRUTEANU Lilia, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 15, bloc 1, ap. 178,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 19.13.21; 24.13.01; 24.13.22; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040849 
(220) 2017.07.06 
(730) MITCOV Vasile, MD 

Str. N. Zelinski nr. 15/5,  
MD-2038, 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) 06.07.01; 07.05.02; 07.05.05; 07.05.10; 
26.02.08; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 040850 
(220) 2017.07.06 
(730) IACUBAŞ Igor, MD 

Str. Cornului nr. 9/1, ap. 25,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.09; 26.11.21; 27.01.06; 27.05.08. 
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(210) 040857 
(220) 2017.07.06 
(730) ALFA IMPEX S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040858 
(220) 2017.07.06 
(730) ALFA IMPEX S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17. 
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(210) 040859 
(220) 2017.07.06 
(730) LOLLO Olga, MD 

Str. Ion Creangă nr. 82/1, ap. 41,  
MD-2051, 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; 

 

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) 25.01.13; 26.01.16; 27.01.06; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040860 
(220) 2017.07.07 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.07; 26.11.08; 27.05.12. 
 

 
 
(210) 040861 
(220) 2017.07.07 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.03.14; 15.07.01; 15.07.07; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 040862 
(220) 2017.07.07 
(730) AO “Energosistemy i tekhnologii”, RU 

Ul. Energetikov 18, Dzerzhinskiy, 140091 
Moskovskaya oblast, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat; lămpi cu ace-

tilenă; sisteme de iluminat pentru aeronave; 
becuri; becuri pentru lămpi electrice; lămpi cu 
arc; lămpi electrice; lumini pentru mijloace de 
transport; dispozitive anti-orbire pentru au-
tomobilişti (accesorii pentru lămpi); faruri 
pentru automobile; lămpi de iluminat; lumini 
de iluminat; dulii pentru becuri; lumini pentru 
biciclete; lanterne; lămpi pentru semnale 
direcţionale pentru vehicule; electrozi de 
carbon pentru lămpi cu arc; sticlă pentru 
lămpi; tuburi pentru lămpi; lumini pentru mo-
tociclete; tuburi cu descărcări electrice pentru 
iluminat, electrice; difuzoare de lumină; dulii 
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pentru lămpi electrice; lustre; plafoniere; fi-
lamente pentru lămpi electrice; lămpi pentru 
ondularea părului; lămpi cu gaz; lămpi ger-
micide pentru purificarea aerului; globuri pen-
tru lămpi; lămpi de laborator; lămpi cu ulei; 
lămpi cu raze ultraviolete, cu excepţia celor 
de uz medical; lămpi de siguranţă; reflectoa-
re pentru lămpi; tuburi luminiscente pentru 
iluminat; filamente de magneziu pentru dis-
pozitive de iluminat; lămpi pentru mineri; 
instalaţii luminoase pentru pomul de Crăciun; 
numere luminoase pentru case; faruri pentru 
mijloace de transport; lanterne pentru ilumi-
nat, felinare; proiectoare pentru vehicule; 
dispozitive de iluminat pentru vehicule; aba-
jururi; suporturi pentru abajururi; dispozitive 
anti-orbire pentru mijloace de transport (ac-
cesorii pentru lămpi); lămpi pentru indicatoa-
re de direcţie pentru vehicule; aparate de 
iluminat pentru vehicule; lampadare; filamen-
te incandescente electrice; lămpi de iluminat 
pentru acvarii; lanterne pentru scufundări; 
dispozitive de iluminat cu diode emiţătoare 
de lumină. 

 

 

 
 
(210) 040864 
(220) 2017.07.10 
(730) GS-MODERN MOBILĂ S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Bd. Moscova nr. 13/4, ap.(of.) 74,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, cafeniu. 
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 05.13.04; 26.04.15; 26.04.18; 
27.03.20; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 040865 
(220) 2017.07.10 
(730) TGMJM Intellectual Holdings, LLC, US 

136 Willow Drive, Old Tappan, New Jersey 
07675, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi spirtoase distilate. 
 

 
 
 
(210) 040868 
(220) 2017.07.10 
(730) CEROPITA Mihail, MD 

Str. Independenţei nr. 57, ap. 2,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
 
(210) 040869 
(220) 2017.07.10 
(730) CEROPITA Mihail, MD 

Str. Independenţei nr. 57, ap. 2,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040877 
(220) 2017.07.12 
(730) World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 

Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 040878 
(220) 2017.07.12 
(730) World Medicine Limited, reprezentanţă, 

MD 
Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

MD - BOPI 8/2017 TRADEMARKS 

 104

(210) 040879 
(220) 2017.07.14 
(730) COMANAC Ion, MD 

Str. acad. Nicolae Corlăteanu nr. 12,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 040880 
(220) 2017.07.12 
(730) SÎRBU Angela, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, of. 3,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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) 040881 
(220) 2017.07.13 
(730) BOTEA Eugeniu, MD 

MD-4200, Viişoara, Ştefan-Vodă,  
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.07.02; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040882 
(220) 2017.07.13 
(730) AXECOM PRIM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. 31 August nr. 13V,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
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(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; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 

 
 
(210) 040883 
(220) 2017.07.14 
(730) GRECU Sergiu, MD 

Str. Eugen Coca nr. 15, ap. 206,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, roşu, sur, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 09.05.10; 
27.03.02; 29.01.14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 040884 
(220) 2017.07.14 
(730) SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.)  

LIMITED, HK 
12/F, BLOCK E, DES VOUEX BLDG, 25 
DES VOEUX ROAD WEST, HONG KONG 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - ceasuri inteligente; ochelari inteligenţi; dispo-

zitive portabile de urmărire a activităţii; huse 
pentru telefoane inteligente; carcase pentru 
telefoane inteligente; suporturi pentru selfie 
(monopoduri manuale); veste de salvare 
reflectorizante; căşti pentru sport; încărcătoa-
re pentru ţigarete electronice; brăţări conec-
tate (instrumente de măsură); etichete elec-
tronice pentru mărfuri; joystick-uri pentru 
calculatoare, cu excepţia jocurilor video; ca-
lorimetre; zgărzi electronice de dresaj pentru 
animale; cititoare de cărţi electronice; baterii 
galvanice; echipamente de procesare a date-
lor; dispozitive de memorie pentru compute-
re; fişiere cu muzică descărcabile; fişiere cu 
imagini descărcabile. 

 

(531) CFE(5) 16.03.19; 17.01.01; 17.01.07; 26.04.10; 
26.04.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040885 
(220) 2017.07.14 
(730) STEEL RECRUITMENT S.R.L., MD 

Str. Unirii nr. 120,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 040888 
(220) 2017.07.10 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040889 
(220) 2017.07.10 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 040893 
(220) 2017.07.17 
(730) NEMŢANU SERVICE S.R.L., MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 9/5, ap. 9,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040905 
(220) 2017.07.20 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; ceai medicinal; medicamente pentru 
tratarea infecţiilor respiratorii acute şi a gripei. 

 

 

 
 
(210) 040906 
(220) 2017.07.20 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; produse farmaceutice de uz oftalmo-
logic; picături pentru ochi; medicamente pen-
tru tratarea glaucomului. 

 

 

 
 
(210) 040907 
(220) 2017.07.20 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; produse farmaceutice de uz oftalmo-
logic; picături pentru ochi; medicamente pen-
tru tratarea glaucomului. 

 

 

 
 
(210) 040908 
(220) 2017.07.20 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; produse farmaceutice de uz oftalmo-
logic; picături pentru ochi; medicamente pen-
tru tratarea glaucomului. 

 

 

 
 
(210) 040909 
(220) 2017.07.20 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; produse farmaceutice de uz oftalmo-
logic; picături pentru ochi; medicamente pen-
tru tratarea glaucomului. 

 

 

 
 
(210) 040910 
(220) 2017.07.20 
(730) ANODILIA S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9, of. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
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(210) 040912 
(220) 2017.07.12 
(730) SLAVENA-LUX S.R.L., MD 

Str. Valea Bîcului nr. 1, bloc 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 18.07.20; 24.17.04; 24.17.25; 27.05.01; 
29.01.13. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 29612 
(151) 2017.06.05 
(181) 2026.04.28 
(210) 038841 
(220) 2016.04.28 
(730) BULGARU Vadim, MD 

Str. Bucureşti nr. 107, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
BULGARU Ghenadie, MD 
MD-6538, Ţînţăreni, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MARKET", "BAZAR", 
"CEL MAI APROAPE DE TINE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 18.01.19; 26.04.04; 26.04.16; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 29669 
(151) 2017.06.18 
(181) 2026.08.08 
(210) 039343 
(220) 2016.08.08 
(730) STRESTIAN Mihail, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 70, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Shop", "md", "CEL MAI 
MARE INTERNET MAGAZIN", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.11; 10.03.13; 27.05.01; 
27.05.03. 

 

 
 
(111) 29671 
(151) 2017.06.18 
(181) 2026.09.01 
(210) 039421 
(220) 2016.09.01 
(730) VOLOŞIN Dmitri, MD 

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport, necuprinse în alte clase. 
 

 

 
 
(111) 29672 
(151) 2017.06.18 
(181) 2026.09.01 
(210) 039422 
(220) 2016.09.01 
(730) PUBLICART EXPERT S.R.L., MD 

Str. M. Eminescu nr. 47,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - software; programe de calculatoare, şi anu-

me programe de sistem operativ; programe 
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de calculatoare pentru jocuri de calculatoare; 
programe de calculatoare pentru dirijarea 
comunicaţiilor şi schimb de date între calcu-
latoare portabile şi calculatoare de masă; 
programe de calculatoare pentru aplicaţii 
mobile pentru calculator; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; toate serviciile sus-menţionate, 
cu excepţia serviciilor ce se referă la introdu-
cerea pe piaţă a produselor din clasa 04. 

 

 

 
 
(111) 29673 
(151) 2017.06.18 
(181) 2026.09.12 
(210) 039453 
(220) 2016.09.12 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LESS SMELL", "AME-
RICAN BLEND", "BLUE", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, negru, al-
bastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispoziti-
ve de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 26.11.12; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 29674 
(151) 2017.06.18 
(181) 2026.09.12 
(210) 039454 
(220) 2016.09.12 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LESS SMELL", "AME-
RICAN BLEND, "SILVER", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 26.11.12; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 29682 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038260 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 
kaki-deschis, kaki-închis, smarald, oranj, 
galben, roşu, roz, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.01.04; 03.01.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29683 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038261 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, cafeniu-

deschis, cafeniu-închis, oranj-deschis, roz, 
roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 
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(111) 29684 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038262 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu, cafe-

niu-închis, verde, verde-deschis, verde-
închis, galben, auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 05.03.16; 19.07.01; 
25.07.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29685 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038263 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, ca-
feniu, cafeniu-închis, smarald, kaki, galben, 
auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29686 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038265 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, ca-
feniu, cafeniu-închis, smarald, kaki, galben, 
auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29687 
(151) 2017.06.19 
(181) 2026.01.27 
(210) 038266 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD 

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, toate ele-
mentele verbale, cu excepţia "Hunter" şi a 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, ver-
de-deschis, verde-închis, smarald, kaki, gal-
ben, galben-deschis, oranj, roz. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 05.03.16; 19.07.01; 
25.07.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29697 
(151) 2017.06.21 
(181) 2026.07.25 
(210) 039227 
(220) 2016.07.25 
(730) FORMEX GRUP S.R.L., MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 30,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "OPTICA № 1", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 16.03.01; 16.03.19; 24.17.07; 24.17.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 29713 
(151) 2017.06.29 
(181) 2026.08.09 
(210) 039319 
(220) 2016.08.09 
(730) LRC Products Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "LADDER LOCK TEC-
HNOLOGY", "FIBRE FIRM TECHNOLOGY", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, gri. 
(511) NCL(10-2016) 
10   - şosete de compresie; şosete cu compresie 

graduală; ciorapi medicali de susţinere; cio-
rapi de compresie; colanţi de compresie; 
ciorapi ortopedici şi medicali de uz terapeu-
tic; şosete de uz medical, chirurgical şi/sau 
profilactic; şosete şi ciorapi medicali şi chi-
rurgicali; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte; articole de încăl-
ţăminte; tricotaje; colanţi; ciorapi; şosete. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.13; 24.15.21; 24.17.08; 
26.01.06; 26.01.18; 27.05.12; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 29719 
(151) 2017.06.30 
(181) 2026.03.23 
(210) 038598 
(220) 2016.03.23 
(730) BEAUTY FOR LIFE S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 113/143,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MAKEUP & HAIR 
ACADEMY", "Beauty", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; 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) 27.05.11. 
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(111) 29798 
(151) 2017.07.20 
(181) 2025.12.18 
(210) 038112 
(220) 2015.12.18 
(730) Infoturism Grup S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VISIT MOLDOVA", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.17; 02.09.01; 05.07.10; 06.03.14; 
07.01.01; 07.01.03; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 29799 
(151) 2017.07.20 
(181) 2026.01.29 
(210) 038253 
(220) 2016.01.29 
(730) CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA,  

întreprindere de stat, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 48,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''CALEA FERATĂ'', 
''MOLDOVA'', cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-
ţe, mov de diferite nuanţe. 

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

lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.11; 18.01.23; 18.01.25; 27.05.19; 
27.05.22; 29.01.12. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în iulie 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 038841 2016.04.28 29612 2017.06.05 43 BULGARU Vadim, MD 
BULGARU Ghenadie, MD 

7/2016 8/2017 

2 039578 2016.10.07 29624 2017.06.05 35,41,45 SIMPALS S.R.L., MD 11/2016  

3 039641 2016.10.25 29661 2017.06.18 25,28,32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2016  

4 039642 2016.10.25 29662 2017.06.18 05,25,28,32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2016  

5 039671 2016.10.28 29663 2017.06.18 09,42 PUBLICART EXPERT S.R.L., 
MD 

11/2016  

6 039680 2016.10.27 29664 2017.06.18 09 Hyundai Mobis Co., Ltd., KR 1/2017  

7 039690 2016.10.28 29665 2017.06.18 35,36 SOLOTRANS-AGRO S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2016  

8 039694 2016.10.31 29666 2017.06.18 05 PRODIAFARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  

9 039713 2016.11.01 29667 2017.06.18 36 BANCA DE FINANŢE  
ŞI COMERŢ S.A., MD 

12/2016  

10 039023 2016.06.10 29668 2017.06.18 09,35,38 TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

1/2017  

11 039343 2016.08.08 29669 2017.06.18 35,36,37,38,39 STRESTIAN Mihail, MD 9/2016 8/2017 

12 039693 2016.10.31 29670 2017.06.18 25,35 NAVALI-DAR S.R.L., MD 12/2016  

13 039421 2016.09.01 29671 2017.06.18 28 VOLOŞIN Dmitri, MD 11/2016 8/2017 

14 039422 2016.09.01 29672 2017.06.18 09,35 PUBLICART EXPERT S.R.L., 
MD 

10/2016 8/2017 

15 039453 2016.09.12 29673 2017.06.18 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

10/2016 8/2017 

16 039454 2016.09.12 29674 2017.06.18 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

10/2016 8/2017 

17 039546 2016.10.06 29675 2017.06.18 33 RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

11/2016 8/2017 

18 039576 2016.10.07 29676 2017.06.18 35,41,42 SIMPALS S.R.L., MD 11/2016  

19 039601 2016.10.13 29677 2017.06.18 29,30 LUX PROBA GRUP S.R.L., MD 11/2016  

20 039609 2016.10.13 29678 2017.06.18 33 ANGHILEANU Maria, MD 12/2016  

21 039617 2016.10.17 29679 2017.06.18 05 Bayer Consumer Care AG, CH 11/2016  

22 039648 2016.10.20 29680 2017.06.18 35,41,42 DIVITIA GRATIAE, universitate, 
instituţie religioasă, MD 

11/2016  

23 039512 2016.09.22 29681 2017.06.16 35,38,41 NOROC MEDIA S.R.L., MD 10/2016  

24 038260 2016.01.27 29682 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

25 038261 2016.01.27 29683 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

26 038262 2016.01.27 29684 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

27 038263 2016.01.27 29685 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

28 038265 2016.01.27 29686 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

29 038266 2016.01.27 29687 2017.06.19 33 DRĂGUŢANU Serghei, MD 4/2016 8/2017 

30 039078 2016.06.28 29688 2017.06.19 41 STRÎMBEI Vladislav, MD 9/2016  

31 039314 2016.08.08 29689 2017.06.19 36,39,43 PAVELESCU Eugeniu, MD 11/2016  

32 039355 2016.08.12 29690 2017.06.19 09 CEPOI Victor, MD 11/2016  

33 039398 2016.08.25 29691 2017.06.19 43 DOBÎNDA Liudmila, MD 11/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 039466 2016.09.13 29692 2017.06.19 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

10/2016  

35 039526 2016.09.27 29693 2017.06.19 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

11/2016  

36 039638 2016.10.19 29694 2017.06.20 41 BOGNIBOV Alexandr, MD 12/2016  

37 039482 2016.09.16 29696 2017.06.21 09 CEPOI Victor, MD 12/2016  

38 039227 2016.07.25 29697 2017.06.21 09,35 FORMEX GRUP S.R.L., MD 9/2016 8/2017 

39 039688 2016.10.26 29698 2017.06.22 35,36 TARANUHA Vladimir, MD 11/2016  

40 039267 2016.07.27 29699 2017.06.23 34 YSQ International Pte Ltd., SG 12/2016  

41 039624 2016.10.18 29700 2017.06.23 35,39,41,43 AUTONORD-SERVICII S.R.L., 
MD 

11/2016  

42 039544 2016.09.28 29701 2017.06.27 33 ALBU Veaceslav, MD 12/2016  

43 039524 2016.09.27 29702 2017.06.27 33 ALBU Veaceslav, MD 11/2016  

44 039657 2016.10.20 29703 2017.06.26 35,36 CREDIT EURO-INVEST S.R.L., 
organizaţie de microfinanţare, 
MD 

11/2016  

45 039465 2016.09.12 29705 2017.06.27 09 SERGIY LYSENKO, UA 12/2016  

46 036697 2015.03.13 29707 2017.06.27 36,45 MOLDPATENT S.R.L., MD 6/2015  

47 038117 2015.12.18 29708 2017.06.28 29,30,31,35, 
39,43 

GORI Nicolai, MD 2/2016  

48 039658 2016.10.21 29710 2017.06.28 09 Altera Corporation, US 1/2017  

49 039659 2016.10.21 29711 2017.06.28 09 Altera Corporation, US 1/2017  

50 039708 2016.10.25 29712 2017.06.28 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

12/2016  

51 039319 2016.08.09 29713 2017.06.29 10,25 LRC Products Limited, GB 11/2016 8/2017 

52 039614 2016.10.17 29714 2017.06.29 05 Bayer Consumer Care AG, CH 11/2016  

53 038436 2016.03.01 29715 2017.06.30 11 DZIUBEŁA Justyna, PL 4/2016  

54 039636 2016.10.19 29716 2017.06.30 25 BOGNIBOV Alexandr, MD 12/2016  

55 039737 2016.11.10 29717 2017.06.30 29,32,35 STAMCOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  

56 039739 2016.11.10 29718 2017.06.30 01,05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 

12/2016  

57 038598 2016.03.23 29719 2017.06.30 35,41,44 BEAUTY FOR LIFE S.R.L., MD 5/2016 8/2017 

58 038861 2016.05.06 29720 2017.06.30 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

59 038923 2016.05.18 29721 2017.06.30 35,39,41,43 AGARCOVA Siuzanna, MD 8/2016  

60 039760 2016.11.21 29731 2017.06.30 09,45 TEHNO-SECURITATE S.R.L., 
MD 

12/2016  

61 037135 2015.06.04 29734 2017.07.07 16,35,38,41 Instituţia Privată Centrul pentru 
Jurnalism Independent, MD 

7/2015  

62 039112 2016.06.30 29737 2017.07.07 31,35 APESM, Asociaţia Producători-
lor şi Exportatorilor Strugurilor 
din Moldova, MD 

8/2016  

63 039665 2016.10.24 29781 2017.06.18 29,30,32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2016  

64 037487 2015.08.18 29796 2017.07.20 31 DARURILE BASARABIEI 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

9/2015  

65 037454 2015.08.12 29797 2017.07.20 35,38,41 GENERAL MEDIA GROUP 
S.R.L., MD 

9/2015  

66 038112 2015.12.18 29798 2017.07.20 39,41,43 Infoturism Grup S.R.L., MD 2/2016 8/2017 

67 038253 2016.01.29 29799 2017.07.20 35,39 CALEA FERATĂ  
DIN MOLDOVA,  
întreprindere de stat, MD 

2/2016 8/2017 
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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 3R 105 2027.08.15 35,36,37,38,
39,40,41,42 

SONY CORPORATION, JP 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 7-8/1994 

2 2R 5181 2026.07.12 41 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 60,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 12/1997 

3 2R 5200 2027.02.25 33 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 12/1997 

4 2R 5460 2027.01.16 09,38 The DIRECTV Group, Inc., US 
2230 E. Imperial Highway, El Segundo, California 
90245, Statele Unite ale Americii 

10/1997 3/1998 

5 2R 5629 2027.04.07 05 Bristol-Myers Squibb SARL,  
companie franceză, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500,  
Rueil Malmaison, Franţa 

1/1998 6/1998 

6 2R 5809 2027.06.02 03 HAYAT KIMYA SANAYI  A.Ş., TR 
Mahir İz Cad. No: 25, Altunizade/İstanbul, Turcia 

3/1998 9/1998 

7 2R 5811 2027.06.02 03 HAYAT KIMYA SANAYI  A.Ş., TR 
Mahir İz Cad. No: 25, Altunizade/İstanbul, Turcia 

3/1998 9/1998 

8 2R 5862 2027.07.01 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, US 
1132 W. Blackhawk, Chicago, Illinois 60642,  
Statele Unite ale Americii 

4/1998 9/1998 

9 2R 5863 2027.07.07 25,30,32 Pepsi Co, Inc., a North Carolina corporation, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,  
Statele Unite ale Americii 

4/1998 9/1998 

10 2R 5881 2026.09.12 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/1997 10/1998 

11 2R 5883 2026.12.04 18,25 PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelosségu 
Társaság, HU 
1033 Budapest, Hajógyári sziget 122,  
Ep fszt. 3, Ungaria 

8/1997 10/1998 

12 2R 5887 2027.06.19 09 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT  
COMPANY, L.P., US 
11445 Compaq Center Drive West, Houston,  
Texas 77070, Statele Unite ale Americii 

5/1998 10/1998 

13 2R 5976 2027.07.30 07,09,12 Briggs & Stratton Corporation, US 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 53222,  
Statele Unite ale Americii 

5/1998 11/1998 

14 2R 5977 2027.08.08 07,12 GKN Holdings plc, GB 
P.O. Box 55, Ipsley House, Ipsley, Church Lane, 
Redditch, Worcestershire B98 OTL, Regatul Unit 

6/1998 11/1998 

15 2R 5981 2027.08.20 02,09,16 OLYMPUS CORPORATION, JP 
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, Japonia 

6/1998 11/1998 

16 2R 6004 2027.07.07 03,09,14,18,
24,25 

Esprit International (California Partnership), US 
584 Broadway, New York, New York 10012,  
Statele Unite ale Americii 

7/1998 12/1998 

17 2R 6051 2027.07.09 34 CORPORACION HABANOS S.A., CU 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba 

7/1998 1/1999 

18 2R 6080 2027.07.28 01,03,05,08,
16,18,20,21,
22,28,29,30,
35,37,41,42 

The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio ,  
Statele Unite ale Americii 

8/1998 1/1999 
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19 2R 6223 2027.08.28 20,37 SUS S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/1998 3/1999 

20 2R 6244 2027.11.11 09 EMI (IP) Limited, GB 
364-366 Kensington High Street, London W14 
8NS, Regatul Unit 

10/1998 4/1999 

21 2R 6245 2027.11.11 09 EMI (IP) Limited, GB 
364-366 Kensington High Street, London W14 
8NS, Regatul Unit 

10/1998 4/1999 

22 2R 6258 2027.09.17 12 Federal-Mogul Ignition Company  
(a Delaware Company), US 
26555 Northwestern Highway, Southfield,  
Michigan 48034, Statele Unite ale Americii 

10/1998 4/1999 

23 2R 6362 2027.10.27 09 EMI (IP) Limited, GB 
364-366 Kensington High Street, London W14 
8NS, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

24 2R 6447 2027.06.24 01,06,07,09,
12,14,16,37,

41,42 

Schlumberger Limited, US 
5599 San Felipe, Houston, TX 77056-2720,  
Statele Unite ale Americii 

9/1998 6/1999 

25 2R 7640 2027.08.28 01,02,05 Rohm and Haas Company, US 
100 Independence Mall West, Philadelphia, PA 
19106-2399, Statele Unite ale Americii 

11/1998 12/2000 

26 2R 8780 2027.04.04 02 ANTICOR S.A., MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 62,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

2/1998 8/2002 

27 R 15466 2026.02.03 33 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Bd. Moscova nr. 21, ap.(of.) 408,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 11/2007 

28 R 15664 2027.02.23 36 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 
Versicherung Gruppe, AT 
Schottenring 30, 1010 Wien, Austria 

6/2007 12/2007 

29 R 16014 2026.11.17 09,16 Checkpoint Systems, Inc., US 
101 Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 
08086, Statele Unite ale Americii 

9/2007 2/2008 

30 R 16185 2027.06.25 16,24,25,26,
28,30,32, 

41,43 

CORAVIS GRUP S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 107/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

31 R 16403 2027.02.06 09,38 Mobile Telecommunications Company (KSC), KW 
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street, 
Building 80023, Kuweit 

12/2007 5/2008 

32 R 16544 2027.08.06 29 LACTALIS-ALBA S.R.L.,  
companie, întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

33 R 16606 2026.11.16 33 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2008 7/2008 

34 R 16650 2027.03.29 12,35,37 POSTICA Vladimir, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 68,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

2/2008 7/2008 

35 R 16747 2027.03.23 35,39,43 BOYUKBAŞ Enver, MD 
Bd. Dacia nr. 49, bl. 14, ap. 11,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

36 R 16784 2027.06.27 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

37 R 16786 2027.06.28 33 VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD 
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

38 R 16788 2027.06.12 12 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability  
company organized and existing under the laws  
of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State  
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale Americii 

3/2008 8/2008 
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39 R 16789 2027.06.14 34 American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 
CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

3/2008 8/2008 

40 R 16790 2027.06.14 33 LUCHIANOV Alexandru, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

41 R 16902 2027.06.29 35,36,39,43 FAITEC-M S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Kiev nr. 48/A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

42 R 16908 2027.06.21 30 TRIBOI Vladislav, MD 
Şos. Hînceşti nr. 60/2, ap. 21,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

43 R 16919 2027.06.08 17,19,35,37 Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val, 8, 119049 Moscova, Federaţia 
Rusă 

4/2008 9/2008 

44 R 16951 2027.05.02 32,33 Vlaktor Trading Limited, CY 
8 Zinonos Kitieos, 2322 Kato Lakatamia, Nicosia, 
Cipru 

4/2008 9/2008 

45 R 16992 2027.06.07 29 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. (of.) of.1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

46 R 17005 2027.06.26 05 ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL 
P.O. Box 60, Industrial Zone, 84100 Beer Sheva, 
Israel 

5/2008 10/2008 

47 R 17111 2027.08.06 01,05,07,31,
35,44 

Everris International B.V., NL 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD HEERLEN, Olanda 

6/2008 11/2008 

48 R 17115 2027.08.10 25,35 DUMBRAVA Georgeta, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 105,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

49 R 17207 2027.07.18 35,39 EVW-CAMIOANE, întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. Grădina Botanică nr. 9,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

50 R 17215 2027.08.14 25 KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO 
(d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 
6-6, Marunouchi 1- chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

6/2008 11/2008 

51 R 17249 2027.08.23 10,35,40,41,
42,44 

Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

7/2008 12/2008 

52 R 17332 2027.05.02 32,33,35,43 Vlaktor Trading Limited, CY 
8 Zinonos Kitieos, 2322 Kato Lakatamia, Nicosia, 
Cipru 

7/2008 12/2008 

53 R 17334 2027.05.18 25 K-Swiss Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California, 
Statele Unite ale Americii 

7/2008 12/2008 

54 R 17344 2027.08.06 01,05,07,31,
35,44 

Everris International B.V., NL 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD HEERLEN, Olanda 

7/2008 12/2008 

55 R 17345 2027.08.06 01,05,07,31,
35,44 

Everris International B.V., NL 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD HEERLEN, Olanda 

7/2008 12/2008 

56 R 17357 2027.08.14 25 KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO  
(d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 
6-6, Marunouchi 1- chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

7/2008 12/2008 

57 R 17391 2027.09.10 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Toyota  Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

8/2008 1/2009 

58 R 17394 2027.09.18 29,30,31,35,
39,43 

S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

8/2008 1/2009 

59 R 17399 2027.09.24 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 
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60 R 17458 2027.08.06 01,05,07, 
31,44 

Everris International B.V., NL 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD HEERLEN, Olanda 

8/2008 1/2009 

61 R 17469 2027.08.23 03,10,16,35,
40,41,42,44 

Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

8/2008 1/2009 

62 R 17473 2027.08.28 09,38 Mobile Telecommunications Company (KSC), KW 
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street,  
Building 80023, Kuweit 

8/2008 1/2009 

63 R 17535 2027.10.31 16,35,36,38,
39,41,45 

VICTORIABANK S.A., bancă comercială, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

64 R 17555 2027.09.18 29,30,31,35,
39,43 

S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

9/2008 2/2009 

65 R 17598 2027.06.18 05 Ultimate Nutrition, Inc., US 
21 Hyde Road, Farmington, Connecticut, 06032,  
Statele Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

66 R 17631 2027.06.29 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 

SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

67 R 17640 2027.08.17 10,41,42,44 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

10/2008 3/2009 

68 R 17646 2027.09.12 32,33 TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1,  
MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

69 R 17852 2027.09.05 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

11/2008 4/2009 

70 R 17853 2027.09.05 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

11/2008 4/2009 

71 R 17898 2027.09.04 09,42,45 TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA, JP 
Shinjuku MAYNDS Tower, 2-1-1 Yoyogi Shibuya-
ku, Tokyo 151-0053, Japonia 

9/2008 5/2009 

72 R 17964 2027.06.25 01 AZALEOS S.R.L., MD 
MD-7731, Văratic, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

73 R 17979 2027.11.16 03,29 NOW Health Group, Inc., US 
244 Knollwood Drive, Suite 300, Bloomingdale, IL 
60108, Statele Unite ale Americii 

12/2008 5/2009 

74 R 18073 2027.07.11 20,35 Inter Ikea Systems B.V., NL 
Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Olanda 

1/2009 6/2009 

75 R 18074 2027.07.11 20,35 Inter Ikea Systems B.V., NL 
Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Olanda 

1/2009 6/2009 

76 R 18085 2027.09.18 29,35,39,43 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

1/2009 6/2009 

77 R 18086 2027.09.18 39,43 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

1/2009 6/2009 

78 R 18087 2027.09.18 31,39,43 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

1/2009 6/2009 
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79 R 18584 2028.04.10 03,05,10 Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
Naucno-proizvodstvennoe predprijatie 
"BIONOKS", RU 
1-ya Vladimirskaya Str., Bld. 34, korp. 1, 
apartment VI, room 1-16, 111141, Moscow,  
Federaţia Rusă 

11/2008 11/2009 

80 R 18585 2028.04.10 03,05,10 Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
Naucno-proizvodstvennoe predprijatie 
"BIONOKS", RU 
1-ya Vladimirskaya Str., Bld. 34, korp. 1, 
apartment VI, room 1-16, 111141, Moscow,  
Federaţia Rusă 

11/2008 10/2009 

81 R 19043 2027.05.21 25 K-Swiss Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California, 
Statele Unite ale Americii 

5/2009 11/2009 

82 R 19453 2027.06.07 36 SOCIETE GENERALE (Corporaţie 
de drept Francez), FR 
29 boulevard Haussmann F-75009, Paris, Franţa 

9/2009 2/2010 

83 R 19953 2027.05.10 09,11,37 VOLTA S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

1/2010 8/2010 

84 R 19993 2027.09.18 30,31 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 5, 
corp. B, birou 5B01, sector 6, Bucureşti, România 

1/2010 8/2010 

85 R 20135 2027.01.24 30 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 9/2010 

86 R 20138 2027.04.28 16,36,38,39,
41,45 

VICTORIABANK S.A., bancă comercială, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 9/2010 
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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

A
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(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2017 0014 
(22) 2017.04.15 
(28) 2 

(71) CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Logouri 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 

1 

 

 
2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2017 0030 
(22) 2017.06.14 
(28) 6 
 
 
(57)   Culori revendicate: modelul 1 - negru, 

verde de diferite nuanţe;  
modelul 2 - negru, alb, verde de diferite 
nuanţe;  

modelul 3 - negru, albastru, roz, verde 
de diferite nuanţe;  
modelul 4 - negru, albastru;  
modelul 5 - negru, galben;  
modelul 6 - alb, verde, negru, roz, 
galben de diferite nuanţe 

(71)(72) FILIPENCO Dmitri, MD 
Str. Victoriei nr. 2/2, ap. 20, MD-6512, 
Bulboaca, Anenii-Noi, Republica 
Moldova 

(54) Motive decorative pentru suprafeţe 
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f 2017 0030 
 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 
 

  

 
1  2  3 

 
 
 

 

4  5 
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(21)   f 2017 0030 
 
 

6 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în iulie 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 1749 09-01 f 2016 0049 2016.09.22 1 CHIRMICI Denis, MD 5/2017 
2 1750 09-03 f 2016 0051 2016.09.28 3 ALBU Veaceslav, MD 5/2017 
3 1752 10-01 f 2016 0052 2016.10.05 1 INSTITUTUL DE CHIMIE  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

5/2017 

4 1753 19-08 f 2016 0058 2016.11.10 2 BUCURIA S.A., MD 5/2017 
5 1754 31-00 f 2016 0031 2016.06.17 1 CHIRCA Pavel, MD 

TROPOŢEL Andrei, MD 
5/2017 

6 1755 32-00 f 2016 0020 2016.05.06 3 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo 
Savuşchin product, BY 

5/2017 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de 
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, 

titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 433 2022.04.10 f 2002 0045 2002.04.10 09-01 1 WINE INTERNATIONAL 
PROJECT S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2003 
9/2003 

2 1450 2022.08.24 f 2012 0083 2012.08.24 19-08 1 TM INVESTMENT  
SP. Z O.O., PL 
Ul. Debicka 44, 39-207 
Brzeznica, Polonia 

11/2012 
5/2013 
8/2013 

3 1499 2022.09.28 f 2012 0094 2012.09.28 06-03; 
20-03 

4 JULEA Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2013 
11/2013 
3/2014 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, 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 DM/094643 2017.01.03 TORUŃSKIE 
ZAKLADY 
MATERIALÓW 
OPATRUNKOWYC
H SPÓLKA 
AKCYJNA, PL 

Ornamente pentru 
ambalaje pentru articole 
de incontinenţă / 
Ornamentations for 
packaging of 
incontinence articles / 
Ornementations pour 
l'emballage d'articles 
pour l'incontinence 

09-03 4 2022.01.03 6/2017 

 
 
 

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 

09-03 DM/094643 2017.01.03 TORUŃSKIE ZAKLADY 
MATERIALÓW 
OPATRUNKOWYCH 
SPÓLKA AKCYJNA, PL 

Ornamente pentru 
ambalaje pentru 
articole de 
incontinenţă / 
Ornamentations for 
packaging of 
incontinence articles / 
Ornementations pour 
l'emballage d'articles 
pour l'incontinence 

4 2022.01.03 6/2017 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite  
(nr. desenului și modelului industrial reînoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care  

a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(nr. desenului și 
modelului industrial 

reînoit)  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/040840 CARTIER INTERNATIONAL AG, CH 4 2022.07.18(4R) 12/1997 29/2017 
2 DM/060629 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2022.07.12(3R) 3/2003 28/2017 

3 DM/060633 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.07.12(3R) 3/2003 28/2017 

4 DM/060805 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.07.19(3R) 3/2003 29/2017 

5 DM/060970 D'AGOSTINI ORGANIZZAZIONE 
SRL, IT 

1 2022.07.12(3R) 4/2003 28/2017 

6 DM/061204 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2022.07.08(3R) 5/2003 28/2017 

7 DM/061205 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

7 2022.07.08(3R) 5/2003 28/2017 

8 DM/061224 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

3(8, 10, 11) 2022.07.08(3R) 5/2003 28/2017 

9 DM/061252 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

14(20, 23, 36, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49) 

2022.07.08(3R) 5/2003 28/2017 

10 DM/061342 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

6(1, 9, 10, 11,  
14, 16) 

2022.07.08(3R) 5/2003 28/2017 

11 DM/069082 MONTRES BREGUET S.A., CH 9 2022.06.28(2R) 1/2008 26/2017 
12 DM/069086 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
6 2022.06.28(2R) 1/2008 26/2017 

13 DM/069089 MONTRES BREGUET S.A., CH 4 2022.06.28(2R) 1/2008 26/2017 
14 DM/069100 OMEGA SA (OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), CH 
1 2022.07.18(2R) 1/2008 29/2017 

15 DM/069102 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

2 2022.07.12(2R) 1/2008 28/2017 

16 DM/069134 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

14 2022.07.12(2R) 1/2008 28/2017 

17 DM/069206 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

2 2022.07.09(2R) 2/2008 28/2017 

18 DM/078666 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

6 2022.06.28(1R) 6/2013 26/2017 

19 DM/078698 IVANA LUKOVIC, GR 2 2022.07.06(1R) 3/2013 27/2017 
20 DM/078724 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 

KG, DE 
9 2022.07.16(1R) 12/2013 29/2017 

21 DM/078725 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

2 2022.07.17(1R) 11/2013 29/2017 

22 DM/078732 ABEBA SPEZIALSCHUH-
AUSSTATTER GMBH, DE 

16 2022.03.02(1R) 3/2013 26/2017 

 



1
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  

crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2016 0014 -   7/2016 (71) 

Kudras iela 7-8 Olaine 2114 
Olaines novads, Letonia 

(71) 

Teātra iela 9-9, LV-1050, Riga, 
Letonia 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

038786 -   5/2016 

 

 

 

(730)  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, 
MD-3401, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(730)  

Str. Uzinelor nr. 100/1,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

3 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

039528 

039696 

- 

- 

11/2016 

12/2016 

 

 

(730)  

Bd. C. Negruzzi nr. 2, ap. 49,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Bd. C. Negruzzi nr. 2, bl. 3, ap. 49, 
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

039469 - 12/2016 

 

 

 

 

(540)  

 

(540)  

 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

039797 -   2/2017 

 

(730)  

Huntsman Spin Corporation,  
a Delaware Corporation, US 

(730)  

Venator Materials Corporation, US 

 

6 Marcă 000647 2R 105   7/1994 

  8/1997 

12/2007 

 

 

(730)  

SONY KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Sony Corporation), JP 
7-35, Kitashinagawa 6-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

(730)  

SONY CORPORATION, JP 
 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

7 Mărci 000815 

000816 

000823 

 

 

 

033580 

2R 1728 

2R 1729 

2R 1734 

 

 

 

25818 

  3/1995 

  7/1995 

  2/2002 

  3/2005 

  4/2014 

 

10/2013 

  9/2014 

11/2014 

(730)  

One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio 45202,  
Statele Unite ale Americii 

 

(730)  

315 Cool Springs Blvd., Franklin, 
Tennessee 37067,  
Statele Unite ale Americii 

 

8 Marcă 005430 R 4870   4/1997 

  9/1997 

10/2006 

  2/2017 

(730)  

Constellation Wines U.S., Inc., US 

 

(730)  

Constellation Brands U.S.  
Operations Inc., US 

 

9 Mărci 006685 

006687 

R 5809 
R 5811 

  3/1998 

  9/1998 

  2/2007 

(730)  

Çobançeşme Sanayi Cad. No. 16, 
Yenibosna, Istanbul, Turcia 

(730)  

Mahir İz Cad. No: 25, Altuniza-
de/İstanbul, Turcia 

10 Mărci 006212 

006213 

006214 

R 5989 
R 5990 
R 5991 

11/1997 

12/1998 

  3/2007 

 

 

(730)  

KRAPIVKA&CO S.R.L., MD 
 
Str. Ion Creangă nr. 53,  
bloc 1, ap. 170, MD-2039, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  

FIRMA "KRAPIVKA&CO" S.R.L., 
MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 30/V,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 Marcă 007012 R 6051   7/1998 

  2/2006 

  4/2007 

 

 

(730) 

Ave. 3ra no. 2006, entre Calle 20  
y Calle 22, Reparto Miramar,  
Municipio Playa, Ciudad de La 
Habana, Cuba 

(730)  

Carretera Vieja de Guanabacoa  
y Línea del Ferrocarril Final, 
Guanabacoa, La Habana, Cuba 

 

12 Mărci 006862 

006863 

006865 

006866 

006867 

R 6212 
R 6213 
R 6214 
R 6215 
R 6216 

  4/1998 

  3/1999 

  8/2004 

  2/2008 

 

(730)  

CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

 

(730)  

CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A., MD 

 

13 Mărci 007298 

007299 

R 6244 
R 6245 

10/1998 

  4/1999 

11/2004 

  2/2008 

(730)  

27 Wrights Lane, London, W8 
5SW, Regatul Unit 

 

(730)  

364-366 Kensington High Street, 
London W14 8NS, Regatul Unit 

 

14 Marcă 007260 R 6362 12/1998 

  5/1999 

11/2004 

11/2007 

(730)  

27 Wrights Lane, London, W8 
5SW, Regatul Unit 

 

(730)  

364-366 Kensington High Street, 
London W14 8NS, Regatul Unit 

15 Marcă 018683 15466   1/2007 

11/2007 

 

 

(730)  

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Bd. Moscova nr. 21, ap.(of.) 408,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

16 Marcă 019894 R 15830   8/2007 

  1/2008 

  4/2010 

  7/2010 

12/2016 

(730)  

9490 Gateway Drive, Suite 200, 
Reno, Nevada 89521,  
Statele Unite ale Americii 

 

(730)  

10471 Double R. Blvd., Suite C, 
Reno, Nevada 89521,  
Statele Unite ale Americii 

 

17 Marcă 020728 16445   1/2008 

  6/2008 

 

 

(730)  

Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Alexei Şciusev nr. 37,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

18 Marcă 020916 16747   3/2008 

  8/2008 

 

 

(730) 

MD-5428, Pecişte, Rezina,  
Republica Moldova 

(730)  

Bd. Dacia nr. 49, bl. 14, ap. 11,  
MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 

19 Marcă 021384 16786   3/2008 

  8/2008 

 

 

 

(730)  

VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD 
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

20 Marcă 021375 16992   5/2008 

10/2008 

 

 

(730)  

Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  

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

21 Marcă 021461 17005   5/2008 

10/2008 

(730)  

Makhteshim Chemical Works Ltd., 
IL 

(730)  

ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL 

22 Marcă 021472 17095   5/2008 

  9/2008 

10/2008 

 

(730)  

2020 Front Street, Suite 301, 
Cuyahoga Falls, Ohio 44221, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  

295 South Water Street, Suite 
201, Kent, Ohio 44240,  

Statele Unite ale Americii 

23 Marcă 022310 17979 12/2008 

  5/2009 

 

 

(730)  

395 South Glen Ellyn Road, 
Bloomingdale, Illinois 60108, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  

244 Knollwood Drive, Suite 300, 
Bloomingdale, IL 60108,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 

24 Mărci 023301 

 

 

023302 

18584 

 

 

18585 

11/2008 

11/2009 

 

11/2008 

10/2009 

(730)  

Str. Novoghireevscaya d. 3 "A",  
of. 39, 111123, Moscova,  
Federaţia Rusă 

(730)  

1-ya Vladimirskaya Str., Bld. 34, 
korp. 1, apartment VI, room  
1-16, 111141, Moscow,  
Federaţia Rusă 

 

25 Marcă 022434 20464 10/2008 

10/2010 

12/2010 

 

 

 

(730)  

ANADOLU EFES BIRACILIK VE 
MALT SANAYI A.Ş., TR 
Bahcelievler Mah. Adnan Kahveci 
Bulvari N:5, PK.1, 34180  
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(730)  

ANADOLU EFES BİRACILIK VE 
MALT SANAYİİ A.Ş., TR 
Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim 
Koparir Cad. No: 4  
Bahçelievler/İstanbul, Turcia 

26 Mărci 026212 

026213 

 

 

031220 

 

 

 

030388 

 

 

031727 

 

 

031758 

20658 

20659 

 

 

24192 

 

 

 

24206 

 

 

24400 

 

 

24564 

  2/2010 

  2/2011 

  4/2013 

 

  9/2012 

12/2012 

  8/2013 

 

  3/2012 

  9/2013 

 

12/2012 

12/2013 

 

12/2012 

  6/2013 

12/2013 

(730) 

Roskildevej 161,  

DK-2620 Albertslund, Danemarca 

 

(730)  

Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Danemarca 

 

27 Desen / 
model  
industrial 

f 2002 0045 433   1/2003 
  9/2003 
  5/2007 
  5/2012 

 

(73)  
WINE INTERNATIONAL  
PROJECT S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

(73) 
WINE INTERNATIONAL  
PROJECT S.R.L., MD 
 
 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului  

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 005350 

1996.03.26 

 

2R 4824 

 

  3/1997 

  8/1997 

  6/2006 

12/2010 

  5/2016 

(730)   

GlaxoSmithKline LLC, US 
 
 
Corporation Service  
Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, 
County of New Castle,  
Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit 

 

  

2810 

2017.07.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Marcă 006086 

1996.10.31 

 

2R 5494 10/1997 

  4/1998 

10/2006 

  7/2017 

(730)   

Panadol GmbH, DE 
 
 
Bussmatten 1, 77815  
Buehl, Germania 

 

(730)   

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia,  
Regatul Unit  

2811 

2017.07.13 

 

3 Marcă 004431 

1994.12.30 

92011967, 

1992.12.22, 
RU 

 

2R 4161 

 

  5/1996 

11/1996 

  3/2005 

10/2007 

  8/2008 

  9/2013 

10/2014 

(730)   

Glaxo Group Limited, GB 
 
 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, Regatul Unit 

 

 

(730)  

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (US) IP  LLC, 
US 
Corporation Service  
Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400,  
Wilmington, Delaware, 
19808, Statele Unite  
al Americii  

2812 

2017.07.13 

 

4 Mărci 005416 

1996.05.02 

 

 

 

 

007341 

1997.11.28 

 

 

 

 

011820 

2002.09.17 

 

 

 

021498 

2007.07.06 

 

2R 4825 

 

 

 

 

 

R 6286 

 

 

 

 

 

R 10415 

 

 

 

 

16968 

 

  3/1997 

  8/1997 

  7/2006 

  1/2011 

  5/2016 

 

10/1998 

  4/1999 

10/2007 

  3/2008 

  1/2011 

 

10/2003 

  4/2004 

  1/2011 

10/2012 

 

  5/2008 

10/2008 

  1/2011 

(730)   

SmithKline Beecham  
Limited, GB 
 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Regatul Unit 

 

(730)   

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit  

2813 

2017.07.13 

 

5 Mărci 001585 

1994.05.06 

104393, 

1986.06.26, 
SU 

 

001586 

1994.05.06 

63072, 

1972.10.09, 
SU 

2R 535 

 

 

 

2R 536 

 

10/1994 

  3/2004 

  6/2014 

  7/2017 

(730)   

ORIENT TOKEI  
KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as ORIENT 
WATCH CO., LTD.), JP 
1-6, Shinjuku 4-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japonia 

 

(730)   

Seiko Epson Kabushiki 
Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 
JP 
1-6, Shinjuku 4-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japonia 

2814 

2017.07.13 

 



    MD - BOPI 8/2017  

 140

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Mărci 004303 

1994.12.29 

132204, 

1991.02.22, 
SU 

 

 

004304 

1994.12.29 

132203, 

1991.02.22, 
SU 

 

 

004532 

1995.02.13 

 

2R 3621 

 

 

 

 

 

2R 3622 

 

 

 

 

 

2R 4392 

 

  4/1996 

  3/2005 

  8/2012 

  1/2015 

  6/2017 

 

  4/1996 

  5/2005 

  8/2012 

  1/2015 

  6/2017 

 

  9/1996 

  2/1997 

  6/2005 

  8/2012 

  5/2015 

  6/2017 

(730)   

Bayer Consumer Care 
Holdings LLC, US 
100 Bayer Boulevard, 
Whippany, New Jersey 
07981, Statele Unite  
ale Americii 

 

(730)   

Bayer Consumer Care AG, 
CH 
Peter Merian-Strasse 84, 
4052 Basel, Elveţia 

  

2816 

2017.07.14 

 

7 Mărci 000815 

1994.03.14 

 

 

000816 

1994.03.14 

 

000823 

1994.03.14 

 

033580 

2013.08.05 

 

2R 1728 

 

 

 

2R 1729 

 

 

2R 1734 

 

 

25818 

 

  3/1995 

  7/1995 

  2/2002 

  3/2005 

  4/2014 

 

 

 

 

 

10/2013 

  9/2014 

11/2014 

(730)   

THE IAMS COMPANY, US 
315 Cool Springs Blvd., 
Franklin, Tennessee 37067, 
Statele Unite ale Americii 

 

 

(730)   

Mars, Incorporated, US 
6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101,  
Statele Unite ale Americii 

 

  

2817 

2017.07.14 

 

8 Mărci 019370 

2006.05.23 

 

R 16573   1/2008 

  7/2008 

  7/2016 

(730)   

FILIMONENCO Elena, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 21,  
ap. 1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  

Allergan, Inc., US 

2525 Dupont Drive, Irvine, 
California 92612,  
Statele Unite ale Americii  

2818 

2017.07.14 

 

9 Marcă 005978 

1996.12.04 

 

R 5883 

 

  8/1997 

10/1998 

  2/2007 

(730)   

PEPE (U.K.) LIMITED, GB 
 
 
34 Bridge Road, London 
NW10 9BX, Regatul Unit 

 

(730)   

PJ Hungary Szolgáltató 
Korlátolt Felelosségu 
Társaság, HU 
1033 Budapest, Hajógyári 
sziget 122, Ep fszt. 3,  
Ungaria  

2819 

2017.07.17 

 

10 Marcă 033763 

2013.09.05 

 

26765 

 

  1/2014 

  4/2015 

(730)   

COJOCARU Andrian, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2,  
bloc 1, ap. 84, MD-2044, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   

SMART CLICK S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 1, bloc 6, 
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

  

2820 

2017.07.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Mărci 001774 

1994.05.24 

105067, 

1986.10.27,  

SU 

 

 

001731 

1994.05.24 

42785,  

1965.07.31,  

SU 

 

001635 

1994.05.23 

 

2R 735 

 

 

 

 

 

 

2R 778 

 

 

 

 

 

2R 2769 

 

12/1994 

  3/2005 

  7/2014 

  8/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8/1995 

  1/1996 

  3/2005 

  7/2014 

  8/2014 

(730)   

Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 
51373 Leverkusen,  
Germania 

 

 

(730)   

Bayer Intellectual Property 
GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am Rhein, 
Germania 

 

  

2821 

2017.07.18 

 

12 Mărci 022431 

2007.12.12 

 

022433 

2007.12.12 

 

18253 

 

 

18254 

 

  1/2009 

  8/2009 

(730)   

Efes Holland Technical 
Management Consultancy 
B. V., NL 
Strawinskylaan 1229, 
1077XX Amsterdam,  
Olanda 

(730)   

ANADOLU EFES  
BIRACILIK VE MALT  
SANAYII A.Ş., TR 
Bahcelievler Mah. Sehit 
Ibrahim Koparir Cad. No. 4, 
Bahcelievler, Istanbul,  
Turcia  

2822 

2017.07.18 

 

 
 

 
Lista contractelor de gaj 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre debitorul gajist, date despre creditorul gajist, numărul şi data înregistrării con-

tractului 
 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Numele şi adresa  
debitorului gajist 

Numele şi adresa 
creditorului gajist 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci 016998 
2005.06.02 

 
 
 

025502 
2009.06.15 

 
 

029636 
2011.08.10 

 
 

029637 
2011.08.10 

 
029794 

2011.09.13 
 
 

029635 
2011.08.10 

 

R 14066 
 
 
 
 

19765 
 
 
 

22730 
 
 
 

22731 
 
 
 

23002 
 
 

23050 
 

  5/2006 
10/2006 
10/2013 
  6/2015 

 
  8/2009 
  6/2010 
10/2013 

 
10/2011 
  7/2012 
10/2013 

 
10/2011 
  7/2012 
10/2013 
10/2011 
  9/2012 
10/2013 

 
10/2011 
10/2012 
10/2013 

(730)   
STARNET S.R.L.,  
societate comercială, 
MD 
Bd. Moscova nr. 15, 
bloc 3, ap. 7, MD-2068, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)   
BC "Moldova Agroindbank" 
S.A.,  
 
Str. Constantin Tănase  
nr. 9/1, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

28 
2017.07.17 
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Radieri din Registrul naţional al contractelor de gaj 
 

Prin decizia AGEPI nr. 3055 din 14.07.2017 se radiază informaţia privind contractul de gaj nr. 11 
înregistrat la AGEPI la data de 02.09.2011, referitor la marca nr. R 15955, încheiat între debitorul gajist 
S.C. NATUR BRAVO S.A., MD (după modificare ÎCS NATUR BRAVO S.A., MD) şi creditorul gajist Banca 
Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., în temeiul avizului de radiere din 06.04.2017. 

 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  

Nr. depozit 

(22)  

Data depozit 

(41)   

Nr. BOPI 

Art.   

1 US a 2017 0008 2013.01.31 7/2017 art. 51(2) 

2 US a 2017 0009 2013.01.31 7/2017 art. 51(2) 

 
 
 

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 0120 2016.11.02 - art. 12(2) 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 GHEBEŞT Iurii, MD;  
BASS Oleg, MD 

1722 98-0031 1998.01.21 2017.01.21 

2 USATENCO Victor, MD;  
ŢURCANU Ştefan, MD;  
IACHIMOVA Tatiana, MD;  
DONICA Natalia, MD 

3939 a 2009 0005 2009.01.28 2017.01.28 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4163 a 2010 0143 2010.12.23 2016.12.23 

4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4221 a 2012 0008 2012.01.10 2017.01.10 

 
 
 

 

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 CUŞNIR Gheorghe, MD 1052 98-0039 1998.02.18 2016.02.18 

2 ALSALIEM Sulaiman, SY;  
BENDELIC Eugen, MD 

2492 a 2004 0031 2004.02.04 2016.02.04 

3 IOIŞER Anatol, MD 2510 a 2003 0052 2003.02.18 2016.02.18 

4 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3389 a 2004 0049 2004.02.27 2016.02.27 

5 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4059 a 2010 0025 2010.02.18 2016.02.18 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4173 a 2011 0015 2011.02.08 2016.02.08 
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg 
din brevetul de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite, 

conform articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul  
depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare  

a brevetului, data decăderii din drepturi 
  
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului  
de document 

(51) 
 Indicii de clasificare 

(21)  
Nr. depozit 

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. 

BOPI 

Data 
decăderii  

din drepturi 
1 JP 4406 B1 A01N 41/06 (2006.01) 

A01N 47/36 (2006.01) 

A01N 43/824 (2006.01) 

A01N 47/30 (2006.01) 

A01P 13/00 (2006.01) 

 

a 2012 0111 2011.06.08 3/2016 2011.06.08 

2 MD 4413 B1 A63H 27/127 (2006.01) 

B64C 13/16 (2006.01) 

B64C 27/08 (2006.01) 

B64C 29/02 (2006.01) 

a 2015 0020 2015.02.26 4/2016 2015.02.26 

 
 
 

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 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

163 s 2009 0235 2009.12.24 2016.12.24 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

293 s 2010 0138 2009.12.21 2016.12.21 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 505 s 2011 0198 2011.12.20 2016.12.20 

4 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

522 s 2011 0194 2011.12.14 2016.12.14 

5 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 

534 s 2011 0189 2011.12.12 2016.12.12 

6 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 

536 s 2011 0182 2011.12.12 2016.12.12 

7 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

576 s 2012 0004 2011.12.30 2016.12.30 

8 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

578 s 2011 0199 2011.12.21 2016.12.21 
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1 2 3 4 5 6 

9 URECHE Corneliu, MD;  
CERNAT Victor, MD;  
HOTINEANU Adrian, MD;  
ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD 

891 s 2014 0162 2014.12.29 2016.12.29 

10 CIOBANU Marcel, MD;  
RUSU Porfirii, MD;  
BELEV Nicodim, MD;  
ŞTEPA Serghei, MD;  
PÎNZARU Nicolae, MD;  
PATRAŞCU Octavian, MD;  
GODOROJA Vitalie, MD;  
LAUR Veaceslav, MD 

917 s 2014 0153 2014.12.05 2016.12.05 

11 BERNIC Mircea, MD;  
LUPAŞCO Andrei, MD;  
ŢISLINSCAIA Natalia, MD;  
IVANOV Leonid, MD;  
BALAN Mihail, MD;  
MELENCIUC Mihail, MD;  
VIŞANU Vitali, MD 

935 s 2014 0158 2014.12.15 2016.12.15 

 
 
 

MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie de scurtă durată prin neachitarea taxelor  

stabilite, conform articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008 
 

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

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

  
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului  
de document 

(51)  

Indicii de clasificare 
(21)  

Nr. depozit 
(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

 

Data 
decăderii  

din drepturi 
1 MD 1001 Y G06F 1/20 (2006.01) 

H05K 7/20 (2006.01) 

s 2014 0157 2014.12.15 1/2016 2014.12.15 

2 RU 1026 Y C25B 9/06 (2006.01) 

C25B 1/02 (2006.01) 

s 2015 0036 2014.04.15 4/2016 2014.04.15 

3 MD 1032 Y A21D 2/36 (2006.01) 

A21D 2/38 (2006.01) 

A21D 8/02 (2006.01) 

A21D 13/02 (2006.01) 

A21D 13/04 (2006.01) 

s 2015 0088 2015.07.03 5/2016 2015.07.03 

4 MD 1036 Y B30B 9/02 (2006.01) 

B30B 9/04 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 

s 2016 0007 2015.01.26 5/2016 2015.01.26 

5 MD 1037 Y C10L 5/40 (2006.01) 

C10L 5/44 (2006.01) 

s 2015 0156 2015.11.26 5/2016 2015.11.26 

6 MD 1038 Y E04C 5/00 (2006.01) 

E04C 5/18 (2006.01) 

s 2015 0166 2015.12.22 5/2016 2015.12.22 
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ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 

al căror termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului, 
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului, 

data expirării termenului de valabilitate prelungit 
   

Nr.  
crt. 

(11) 
Nr. 

brevet 

(21) 
Nr. 

depozit 

(22)  
Data  

depozit 

(73)  
Titular 

Data expirării 
termenului  

de valabilitate  
a brevetului 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate 
prelungit 

1 552 s 2012 0023 2012.02.01 CERBARI Serghei, MD;  
LUBENSCHII Alexandr, MD 

2018.02.01 2022.02.01 

2 643 s 2011 0164 2011.10.26 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE  
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

2017.10.26 2021.10.26 

 
 
 

FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase / 
Withdrawn applications for plant variety patent / 

Отозванные заявки на патент на сорт растения 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, numele sau denumirea solicitantului, 
numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului, data  

retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Nr. deposit /   
Data depozit     

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Data  
retragerii   

Temeiul 
retragerii 

No. Application number /   
Filing date   
 

a.  Applicant  
b. Breeder   

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Variety denomi-
nation 
 

Date of 
withdrawal  

Grounds for 
withdrawal  

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер   

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

Дата отзыва Основание 
для отзыва 

1 v 2013 0039 

   2013.11.29 

a. KWS SAAT AG, 
DE 

 

b. LEIPERT Rainer, 
DE 

 

 

PORUMB 
(Zea mays L.) 

 

Maize 
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KALUPAS 

 

2017.08.31 Art. 46(4) 
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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 036686 2015.03.10 2017.07.19 Art. 44 (4) a 4/2015 

2 037614 2015.09.17 2017.07.27 Art. 44 (4) a 12/2015 

3 038258 2016.01.25 2017.07.19 Art. 44 (4) a 3/2016 

4 040464 2017.04.11 2017.07.21 Art. 44 (1) 5/2017 
 
 

 
 
 

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 037368 2015.07.22 LIVADA CIDRU  
DE MERE 

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.07.07 10/2015 

2 037607 2015.09.18 TANDEM FABRICA  
DE MOBILĂ 

ILCOTEX-PRIM S.R.L., MD 2017.07.14 10/2015 

3 037778 2015.10.26 ŞAIANSICA ŞAIANSCA 
ŞAIANSKA 

AQUA ICE S.R.L., MD 

 

2017.07.07 2/2016 

4 037779 2015.10.26 POLEANA CUPELI 
KUPELI 

AQUA ICE S.R.L., MD 2017.07.07 2/2016 

5 037780 2015.10.26 LUJANSICA 3 
LUJANSCA LUJANSKA 

AQUA ICE S.R.L., MD 2017.07.07 2/2016 

6 037781 2015.10.26 POLEANA CVASOVA 
KVASOVA 

AQUA ICE S.R.L., MD 2017.07.07 2/2016 

7 038105 2015.12.17 PROS BULGARI WINERY S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, MD 

2017.07.20 1/2016 

8 038125 2015.12.23 AXA IMOBIL AXAIMOBIL S.R.L., MD 2017.07.07 2/2016 

9 038196 2016.01.05 PARTIDUL ACŢIUNE  
ŞI SOLIDARITATE 

TABURCEANU Anastasia, 
MD 

2017.07.20 4/2016 

10 038270 2016.01.27 DISCOVERY Soporcel - Sociedade 
Portuguesa de Papel, S.A., 
PT 

2017.07.07 4/2016 

11 038673 2016.04.11 CHACHA REAL PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.07.20 5/2016 

12 038794 2016.04.22 STATION AL JAMAL Nadejda, MD 2017.07.07 6/2016 

13 039032 2016.06.14 MARCA  
TRIDIMENSIONALA 

Swiss Pharma International 
AG, CH 

2017.07.14 8/2016 

14 039054 2016.06.20 GUMAT KALIA STRATULAT Ion, MD 2017.07.07 8/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 

15 039204 2016.07.20 WITH LOVE FROM 
MOLODOVA 

VINURI IALOVENI S.A., MD 2017.07.24 9/2016 

16 039276 2016.07.25 MODERN ALIANŢA-VIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.07.24 9/2016 

17 039298 2016.08.03 FIBRE FIRM LRC Products Limited, GB 2017.07.24 11/2016 

18 039315 2016.08.08 SÎTNICOV SÎTNIKOV BOLŞACOV Andrei, MD 2017.07.24 11/2016 

19 039378 2016.08.16 NOVOE RADIO RADIO POLI DISC S.R.L., 
MD 

2017.07.07 11/2016 

20 039442 2016.09.07 UNICASPORT GRIŢCU Ludmila, MD 2017.07.07 10/2016 

21 039545 2016.09.29 KEMEI CÎŞLALÎ Veaceslav, MD 2017.07.07 12/2016 

 
 
 

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 5443 006155 FBM 2017.01.23 FABRICA DE BETON ŞI MORTAR S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Prunului nr. 26,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 5479 006122 NOVUS 2017.01.09 NOVUS Credit Services Inc., a corporation 
organized and existing under the laws  
of the state of Delaware, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods,  
State of Illinois, Statele Unite ale Americii 

3 R 5497 006130 HEPTODINE 2017.01.10 GLAXO GROUP LIMITED, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

4 R 5935 006162 Renet 2017.01.27 RENET S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 50,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5 R 6059 006467 Chupa Chups 2017.01.27 Perfetti Van Melle SpA, IT 
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), Italia 

6 15401 020528 STATE TRADEMARK 
Молдова-Вин  

EXPORT 

2017.01.15 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7 15402 020529 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА  

Молдова-Вин  
EXPORT 

2017.01.16 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8 15874 020610 ElitOlivia  
QUALITY PRODUCT 

2017.01.26 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bacioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 
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9 16271 020598 BON-ONE 2017.01.19 Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), JP 
6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku,  
Osaka, Japonia 

10 16353 020535 SCHOLLE 2017.01.02 Scholle Corporation, US 
19540 Jamboree Road, Suite 310, Irvine, CA 
92612, Statele Unite ale Americii 

11 16355 020544 CHIMEI 2017.01.10 CHI MEI CORPORATION, CN 
No. 59-1, San Chia, San Chia Village,  
Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan, China 

12 16356 020545 SHOPPING  
гид покупателя 

2017.01.10 BENDERSCHI Viorel, MD 
Str. Romană nr. 6,  
MD-2085, Cruzeşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

13 16357 020546 PRISTIVEL 2017.01.10 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

14 16358 020547 PRISTINEL 2017.01.10 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

15 16359 020548 PRISTIVE 2017.01.10 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

16 16360 020549 TEHNOART 2017.01.18 BALTAG Dorin, MD 
Str. Studenţilor nr. 7/3, ap. 128,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

17 16364 020581 TRIVOLVE 2017.01.12 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

18 16366 020619 ORTOPED 2017.01.25 ORTOPED S.R.L.,  
centru medical de reabilitare, MD 
Str. Sf. Gheorghe nr. 28, bloc 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

19 16382 020621 СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО 
2017.01.23 OOO "Soverşenno secretno trend", RU 

Trubnicovschii per., d. 6, str. 4, Moscva, 121099, 
Federaţia Rusă 

20 16389 020641 CLG 2017.01.29 COGAN Leonid, MD 
Str. Columna nr. 135,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

21 16393 020647 ROSTIK'S 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International Holding, 
Inc., US 
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, 
Statele Unite ale Americii 

22 16394 020648 РОСТИК'С 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International Holding, 
Inc., US 
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, 
Statele Unite ale Americii 

23 16420 020635 COOL LOOK 2017.01.25 PICARIUS S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 14, ap.1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

24 16530 020552 BOVILINE 2017.01.11 BUJOR Boris, MD 
Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 112,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

25 16532 020555 SPS BOT 2017.01.11 CRASTINA Elena, MD 
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

26 16533 020556 JOSE CUERVO 
CLÁSICO 

2017.01.11 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 
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27 16534 020558 JOSE CUERVO 
BLACK 

MEDALLION 

2017.01.11 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 

28 16537 020561 Le’ GRAND 
Veni • Vidi • Vici 

2017.01.11 NURIYEV Faig, MD 
Drumul Schinoasei nr. 1/1, ap. 59,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

29 16539 020571    твой стиль 

boutique  
2017.01.12 BENDERSCHI Viorel, MD 

Str. Romană nr. 6,  
MD-2085, Cruzeşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

30 16540 020572 Marcă  
tridimensională 

2017.01.12 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

31 16541 020586 LYCO  
PROASPĂT  

ŞI SĂNĂTOS 

2017.01.16 VERDE MONDIAL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 1, ap. 78,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

32 16592 020582 CIRASICO 2017.01.18 NORDIK CAPITAL S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 89, of. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

33 16593 020583 CIRASICO 2017.01.18 CIRASICO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 55/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34 16594 020584 CIRASICO  
BUILDING FOR LIFE 

2017.01.18 CIRASICO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 55/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35 16610 020594 LineS 2017.01.19 ZAHARIA Victor, MD 
Str. Marii Adunări Naţionale nr. 8, ap. 56,  
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

36 16694 020612 CND 2017.01.24 COLEND S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 54/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 16695 020575 Старый  
Мельник 

2017.01.12 Efes Holland Technical Management  
Consultancy B.V., NL 
Strawinskylaan 1229, 1077 XX Amsterdam, 
Olanda 

38 16726 020569 JOYDRINK'S  
BLACK 

2017.01.16 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

39 16732 020539 МОЛДАВСКИЕ МВ 
ВЕДОМОСТИ 

2017.01.04 CIUBAŞENCO Dumitru, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 21,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40 16844 020611 ДАРЫ ДЕМЕТРЫ 2017.01.26 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Băcioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

41 16848 020633 MANTIMEX  
BE ACTIVE 

2017.01.25 MANTIMEX S.R.L., societate comercială, MD 
Str. P. Zadnipru nr. 5/3, ap. 51,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

42 17055 020593 СПОРТЛАНДИЯ 2017.01.19 COJOCARU Aliona, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

43 17056 020553 Perlina 2017.01.11 CRASTINA Elena, MD 
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

44 17172 020595 Marcă  
tridimensională 

2017.01.23 ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

45 17218 020512 DOBROGEA  

Eugenia  

 

2017.01.11 DOBROGEA GRUP S.A.,  
societate comercială, RO 
Str. Celulozei nr. 1, 8700 Constanţa, România 
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46 17315 020596 LIFE REWARDS 2017.01.19 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

47 18659 020537 FABRICA DE 
HITURI COMPANIE 
MUZICAL-LITERARĂ 

2017.01.03 FABRICA DE HITURI S.R.L.,  
companie muzical-literară, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 25,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

48 18660 020658 R  
ROCO TOUR 

2017.01.31 MAMMADOV Rauf, AZ 
Str. Tebriz nr. 19a, ap. 55, Bacu, Azerbaidjan 

49 19331 020637 URBANI 2017.01.25 BUDACA Alexandru, MD 
Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

50 19794 020503 ДАРИНКА 2017.01.04 Даринка S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr.21, bloc 4,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în ianuarie 2018 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 130 000617 ELECTROLUX 2018.01.17 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE 

2 2R 131 000612 LUX 2018.01.17 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE 

3 R 6314 007466 BOEING 2018.01.14 The Boeing Company, US 

4 R 6315 007467 Marcă figurativă 2018.01.14 The Boeing Company, US 

5 R 6327 007473 W  
Winfield 

2018.01.14 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

6 R 6352 007441 ШИПКА 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

7 R 6354 007443 opal 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

8 R 6355 007444 Stewardess 20 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

9 R 6356 007445 родопи 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

10 R 6357 007446 OFFERED BY TU-134 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

11 R 6358 007447 Стюардеса 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

12 R 6360 007449 родопи 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

13 R 6361 007454 СРЕДЕЦ 2018.01.11 AKTSIONERNO DROUJESTVO  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

14 R 6365 007498 QUALCOMM 2018.01.26 QUALCOMM INCORPORATED, US 

15 R 6383 007434 CONDE NAST 
TRAVELER 

2018.01.10 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

16 R 6384 007437 EFEXOR 2018.01.11 Wyeth LLC, US 
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17 R 6417 007503 Shell GAS 2018.01.27 SHELL BRANDS INTERNATIONAL 
AG, CH 

18 R 6428 007500 COROTROPE 2018.01.30 SANOFI, FR 

19 R 6429 007511 NOVANTRONE 2018.01.28 MEDA AB, SE 

20 R 6430 007512 MATERNA 2018.01.28 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A., CH 

21 R 6433 007516 Sylen 2018.01.29 Wyeth (o corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware), US 

22 R 6434 007517 Zerene 2018.01.29 MEDA AB, SE 

23 R 6470 007435 BUD 2018.01.11 Anheuser-Busch, LLC, US 

24 R 6477 007482 NAZOL 2018.01.20 Bayer Consumer Care AG, CH 

25 R 6478 007483 TUSSIN 2018.01.20 Bayer Consumer Care AG, CH 

26 R 6479 007484 SAGMEL 2018.01.20 Bayer Consumer Care AG, CH 

27 R 6480 007493 UNITED PARCEL  
SERVICE 

2018.01.23 United Parcel Service of America, Inc.,  
corporaţia Delaware, US 

28 R 6481 007494 UPS 2018.01.23 United Parcel Service of America, Inc.,  
corporaţia Delaware, US 

29 R 6482 007495 UPS 2018.01.23 United Parcel Service of America, Inc.,  
corporaţia Delaware, US 

30 R 6483 007510 YUASA 2018.01.28 GS Yuasa Corporation, JP 

31 R 6519 007471 ПРЕСТОЛЬНЫЙ 2018.01.16 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de vinuri, MD 

32 R 6526 007496 HILTON 2018.01.26 Hilton Worldwide Holding LLP, GB 

33 R 6785 007436 RAPAMUNE 2018.01.11 Wyeth LLC, US 

34 R 6801 007485 Health Life 2018.01.20 Bayer Consumer Care AG, CH 

35 R 6824 007489 ЧЕРНЫЙ ДОКТОР 2018.01.26 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

36 R 6884 007433 GQ 2018.01.10 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

37 R 6956 007501 ГЛАДИАТОР 
GLADIATOR 

2018.01.26 BABII Sergiu, MD 

38 R 7261 007486 JUNGLE 2018.01.20 Bayer Consumer Care AG, CH 

39 17148 022694 МИР ТЕНТОВ 2018.01.15 NATIN Iurii, MD 

40 17761 022702 LRX 2018.01.16 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 

41 17799 022587 TESORO HOUSE 2018.01.21 GORCINSCAIA Tatiana, MD 

42 17800 022693 CAP’S 2018.01.18 CAP’S S.R.L., MD 

43 17801 022698 MAGIC LOOK 2018.01.16 KOPAŞ KOZMETIK PAZARLAMA VE 
SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR 

44 17802 022699 Lacomca 2018.01.18 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

45 17803 022703 bossini 2018.01.16 Burling Limited, VG 

46 17804 022704 Marcă figurativă 2018.01.16 Berlin-Chemie AG, DE 

47 17805 022705 AI GRIJĂ DE TINE 2018.01.21 URSU Gheorghe, MD 

48 17806 022706 БЕРЕГИ СЕБЯ 2018.01.21 URSU Gheorghe, MD 

49 17867 022774 ZIPPO 2018.01.30 ZIPPO MANUFACTURING  
COMPANY, US 

50 17868 022775 Atai 2018.01.31 ATAI S.R.L., MD 

51 17869 022724 BILANCIA ® 
FOOD EQUIPMENT 

2018.01.23 Bilancia S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

52 17870 022751 SOMCAM 2018.01.26 SOM GROUP SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI, TR 

53 17871 022770 MOHAVE 2018.01.28 Kia Motors Corporation, KR 

54 17872 022571 B Business Book 2018.01.09 MALAHOV Dmitri, MD 

55 17873 022690 MOBI  

MOBIMAX Fii mobil! 

2018.01.24 ASTORTA S.A., MD 

56 17875 022648 SIGUR  
A  

sigur 

2018.01.23 SIGUR-ASIGUR S.R.L.,  
companie de asigurări, MD 

57 17880 022663 WARM AMBER 2018.01.09 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 
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58 17881 022664 MARY KAY SIMPLY 
COTTON 

2018.01.09 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

59 17882 022665 EXOTIC PASSIONFRUIT 2018.01.09 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

60 17883 022666 SPARKLING 
HONEYSUCKLE 

2018.01.09 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

61 17884 022784 htc 2018.01.30 HIGH TECH COMPUTER  
CORPORATION, TW 

62 17915 022727 INTERNATIONAL 
DELIGHT 

2018.01.22 WhiteWave Services, Inc.,  
corporaţie din Statul Delaware, US 

63 17927 022642 AM  
alpimarintur 

2018.01.09 GOBJILA Marina, MD 

64 17928 022720 ARBALET 2018.01.22 ODICA-PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

65 17983 022719 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МЭННИ РИВЕРЫ 

2018.01.21 Viacom International Inc., a 
corporation incorporated pursuant to 
the laws of the State of Delaware, US 

66 17989 022716 LAI LAC 2018.01.29 NUMEX&CO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

67 17995 022695 ДВЕ СТОЛИЦЫ 2018.01.15 COZUB Andrei, MD 

68 18000 022696 TWO CAPITALS 2018.01.15 COZUB Andrei, MD 

69 18004 022778 VS  
UNO  

VIRGINIA SLIMS 

2018.01.30 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

70 18005 022779 SMILLIONS 2018.01.30 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

71 18007 022662 ВКУС СЕЗОНА 2018.01.09 MARS, INCORPORATED, US 

72 18010 022669 lunatic lunatik 2018.01.10 CURILOV Alexandru, MD 

73 18011 022736 NOGRIPPIN 2018.01.23 VALIYEV Elchin, AZ 

74 18012 022739 YOMOGI 2018.01.23 VALIYEV Elchin, AZ 

75 18013 022740 ARDEYSEDON 2018.01.23 VALIYEV Elchin, AZ 

76 18014 022743 TRIMETABOL 2018.01.23 VALIYEV Elchin, AZ 

77 18022 022670 Embassy 2018.01.09 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

78 18030 022541 FESTAP 2018.01.10 MAC-STRO S.R.L., MD 

79 18033 022752 ЙОДОМАРИН 2018.01.25 Berlin-Chemie AG, DE 

80 18034 022753 JODOMARIN 2018.01.25 Berlin-Chemie AG, DE 

81 18104 022707 JUICE 
Campo  

2018.01.17 MAVICOM NORD S.R.L.,  
societate comercială, MD 

82 18120 022745 ARTRA 
АРТРА 

2018.01.23 Unipharm, Inc., US 

83 18121 022746 MULTIMAX  
МУЛЬТИМАКС 

2018.01.23 Unipharm, Inc., US 

84 18122 022747 UP 2018.01.23 Unipharm, Inc., US 

85 18183 022710 K-50 MARITIM 2018.01.23 MAURT S.R.L., MD 

86 18184 022711 FĂT-FRUMOS  
DIN LACRIMĂ 

2018.01.23 MAURT S.R.L., MD 

87 18185 022712 FĂT-FRUMOS 2018.01.23 MAURT S.R.L., MD 

88 18392 022754 5x5 
FROZZY  

Оставь время для жизни 

2018.01.25 CEBAN Gabriel, MD 

89 18421 022769 PANORAMIO 2018.01.28 Google Inc., US 

90 18457 022744 VITRUM 
ВИТРУМ 

2018.01.23 Unipharm, Inc., US 

91 18470 022734 BECOR  
Lady  

Cotton Wool  
VATĂ HIDROFILĂ  

2018.01.23 BEZER Iurie, MD 

92 18472 022661 V8 2018.01.09 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and 
existing under the laws of the State  
of Delaware, US 
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93 18576 022777 THINKSERVER 2018.01.29 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., SG 

94 18753 022763 DINASTIA AVORNIC 2018.01.26 AVORNIC Gheorghe, MD 

95 18878 022672 LeniCris LUX 2018.01.10 LENICRIS-LUX S.R.L., MD 

96 18897 022800 MY REVIVAL 2018.01.31 CLASSIC LINE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

97 18898 022660 ЦИФРОВОЕ ТВ 

ZEBRA  
2018.01.29 Arax-Impex  S.R.L.,  

firmă de producţie şi comerţ, MD 

98 18969 022667 Ştiinţa 2018.01.23 ŞTIINŢA, întreprindere  
editorial-poligrafică, MD 

99 19051 022726 Connect 2018.01.26 Asociaţia Presei Auto din Moldova,  
asociaţie obştească, MD 

100 19055 022722 LARINGOSEPT 
ЛАРИНГОСЕПТ 

2018.01.22 DEPOFARM S.R.L., MD 

101 19077 022728 ZEBRA 2018.01.22 Tovarîstvo z obmejenoiu 
vidpovidalinistiu promîslove 
pidprîemstvo "ZIP", UA 

102 19078 022729 ЗЕБРА 2018.01.22 Tovarîstvo z obmejenoiu 
vidpovidalinistiu promîslove 
pidprîemstvo "ZIP", UA 

103 19079 022730 Marcă figurativă 2018.01.22 Tovarîstvo z obmejenoiu 
vidpovidalinistiu promîslove 
pidprîemstvo "ZIP", UA 

104 19118 022771 GREE 2018.01.28 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI, CN 

105 19169 022725 Safari 2018.01.22 VÎSLOUH Irina, MD 

106 19173 022714 NRG 2018.01.23 NRG MEDIA S.R.L.,  
agenţie de publicitate, MD 

107 19213 022671 TESORO MIO 2018.01.15 ITEXIM-COM S.R.L., MD 

108 19242 022708 MUTLU 2018.01.17 Mutlu Aku ve Malzemeleri Sanayi A.S., 
TR 

109 19293 022718 URMA 2018.01.21 BUDACA Alexandru, MD 

110 19559 022773 OLDCOM 2018.01.31 OLDCOM S.A., MD 

111 19620 022709 NATURA VIE 2018.01.23 Maurt S.R.L., MD 

112 19714 022673 НА100ЯЩИЙ 2018.01.10 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"Savuşchin product", BY 

113 19717 022650 E ERGOLEMN 2018.01.11 ERGOLEMN S.R.L., MD 

114 20037 022692 FC OLIMPIA 2018.01.16 TELIUS-C.C.C. S.R.L., MD 

115 20301 022776 COLORADO 2018.01.29 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and 
existing under the laws  
of the State of Delaware, US 

116 20366 022721 SOLDI 2018.01.22 SOLDI S.R.L., MD 

117 20936 022765 JC AUTO 2018.01.26 JC AUTO S.R.L., MD 

118 21035 022691 COMPANION 2018.01.24 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

119 21245 022539 FILLETTI 2018.01.11 PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD 
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Documentul Unic al indicaţiei geografice protejate  
"CODRU", modificat 

 
Întru respectarea cerinţelor specificate 

în Reglementarea tehnică "Organizarea 
pieţei vitivinicole", aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.356 din 11 iunie 2015 şi 
ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare nr.93 din 25 mai 2017 cu privire 
la omologarea Caietului de sarcini privind 
fabricarea vinurilor cu indicaţia geografică 
protejată "CODRU", se publică Documentul 
Unic, elaborat în baza Caietului de sarcini 
privind fabricarea vinurilor cu indicaţie ge-
ografică protejată "CODRU", modificat.  

 
DOCUMENTUL UNIC 

 
Prezentul document unic descrie principa-

lele elemente ale caietului de sarcini,  
cu titlu informativ 

 
I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ 

SPRE ÎNREGISTRARE 

 

II. SOLICITANT  

Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii Geografice 

Delimitate "CODRU", MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova  
 
III. CLASA / PRODUSUL 
 
NCL (10) 
33 - vinuri albe, roze şi roşii; vinuri licoroase; 

vinuri spumante; vinuri spumante de cali-
tate; vinuri spumante de calitate de tip 
aromat; vinuri petiante; vinuri perlante; vi-
nuri din struguri stafidiţi; vinuri din struguri 
supracopţi. 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  

 
Asortimentul sub aspectul categoriilor de 

vinuri, în funcţie de soiul de struguri, de condiţi-
ile climaterice ale anului şi de momentul cule-
sului strugurilor în aria geografică delimitată 
"CODRU", după culoare sunt: albe, roze şi ro-
şii, iar după concentraţia în masă a zaharurilor 
pot fi pentru: 

1) vinuri, vinuri din struguri stafidiţi, vinuri din 
struguri supracopţi, vinuri petiante şi vinuri 
perlante: 

- seci − dacă concentraţia în masă a zaharu-
rilor este de cel mult 4 g/dm3 sau de cel 
mult 9 g/dm3, cu condiţia ca aciditatea totală, 
exprimată în grame de acid tartric pe deci-
metru cub, să nu fie mai mult de 2 g sub 
concentraţia în masă a zahărului rezidual; 

- demiseci − dacă concentraţia în masă a 
zaharurilor depăşeşte valoarea maximă 
stabilită pentru sec, dar este de cel mult 12 
g/dm3 sau de cel mult 18 g/dm3, cu condiţia 
că aciditatea totală, exprimată în grame de 
acid tartric pe decimetru cub, să nu fie mai 
mult de 10 g sub concentraţia în masă a 
zahărului rezidual; 

- demidulci − dacă concentraţia în masă a 
zaharurilor este mai mare decât valoarea 
maximă stabilită pentru demisec, dar este 
de cel mult 45 g/dm3; 

- dulci − dacă concentraţia în masă a zaharu-
rilor este de cel puţin 45 g/dm3; 

2) vinuri spumante, vinuri spumante de calita-
te şi vinuri spumante de calitate de tip aro-
ma: 

- brut natur − dacă concentraţia în masă a 
zaharurilor este de cel mult 3 g/dm3. Aceas-
tă menţiune poate fi utilizată numai pentru 
produsele la care nu s-a adăugat zahăr du-
pă fermentarea secundară; 

- extra brut − dacă concentraţia în masă a 
zaharurilor este cuprinsă între 0 şi 6 g/dm3; 

- brut − când concentraţia în masă a zaharu-
rilor este de cel mult 12 g/dm3; 

- extra sec − dacă concentraţia în masă a 
zaharurilor este cuprinsă între 12 şi 17 
g/dm3; 

- sec − dacă concentraţia în masă a zaharuri-
lor este cuprinsă între 17 şi 32 g/dm3; 

- demisec − dacă concentraţia în masă a za-
harurilor este cuprinsă între 32 şi 50 g/dm3; 

- dulce − dacă concentraţia în masă a zaha-
rurilor este de cel puţin 50 g/dm3. 
Caracteristicile organoleptice generale ale 

vinurilor cu IGP "CODRU" trebuie să cores-
pundă categoriei respective, soiului sau sorti-
mentului de soiuri de struguri utilizate şi să fie: 
1) sănătoase, fără defecte de miros şi gust; 
2) limpezi, fără sediment şi particule în sus-

pensie. Pentru vinurile care au fost învechi-
te la sticlă, se admite prezenţa unui sedi-
ment natural pe pereţii şi fundul buteliei; 

 



  MD - BOPI 8/2017  

 156

3) gustul vinului fabricat dintr-un singur soi de 
struguri trebuie sa fie specific soiului; 

4) pentru vinurile fabricate din două sau mai 
multe soiuri de struguri, caracteristicile or-
ganoleptice trebuie să prezinte tipicitate fa-
ţă de soiul mai aromat sau față de soiul cu 
pondere predominantă; 

5) pentru vinurile fabricate din mai multe soiuri 
de struguri, în care nici un soi nu este pre-
dominant (cel mult 50 %), pot fi fără eviden-
ţierea caracteristicii soiurilor. 
Caracteristicile organoleptice pe categorii 

ale vinurilor cu IGP "CODRU" trebuie să co-
respundă cerinţelor după cum urmează: 

1) vinurile albe − se caracterizează cu o 
culoare galben-limonie cu reflexe verzi, care la 
maturare devine galben-pai până la auriu. Bu-
chetul complex şi elegant cu note de flori de 
câmp, fructe proaspete de pădure şi minerale 
de piatră de silex, gust savuros, fructuos cu 
multă prospeţime şi mineralitate pronunţată în 
final; 

2) vinurile roze − sunt de culoare de la 
roz-pal până la roz cu reflexe ale nuanţelor de 
zmeură şi petalelor (lemnului) de măceş, bu-
chetul este marcat prin arome de fructe proas-
pete (piersic, caise, pomuşoare de pădure) şi 
sevei de gorun pe un fondal mineral. Gustul 
este moale, fructuos, proaspăt şi răcoros; 

3) vinurile roşii − se caracterizează prin 
culoare roşie-rubinie (sau nuanţe de vişiniu, 
rodie) cu reflexe violacee care virează spre 
cărămiziu, ca rezultat al maturării. Buchet ori-
ginal şi fin, cu note de fructe roşii de pădure 
(coacăză neagră, zmeură, mure, vişine şi prune 
sălbatice) şi condimente dulci (scorţişoară, pi-
per roşu gras), gust lejer, suplu, rotund şi cati-
felat; 

4) vinurile licoroase − sunt de culoare de 
la galben-pai până la chihlimbariu − pentru al-
be, de la roz-deschis până la roz-închis − pen-
tru roze, de la roşu până la roşu-închis − pen-
tru roşii. Buchetul este evoluat, bogat, rezultat 
primordial din procedeele tehnologice de fabri-
care, care este caracterizat prin note tranzitorii 
de la nucuşoare, fructe uscate şi flori − pentru 
albe până la prune uscate şi ciocolată − pentru 
roşii; 

5) vinurile spumante, vinurile spumante 
de calitate, vinurile spumante de calitate de 
tip aromat, vinurile petiante şi vinurile 
perlante - sunt tipice pentru aria geografică de-
limitată "CODRU", iar după condiţiile pedo-
climaterice, structura sortimentului viilor şi tra-
diţie, au condiţiile optimale de fabricare. Aceste  
 
 
 
 

vinuri, în funcție de soiurile folosite în asambla-
je, se caracterizează prin culoare de la galben- 
pai până la galben auriu − pentru albe, de la 
roz-pal până la roz − pentru roze şi de la roşu 
până la roşu-rubiniu − pentru roşii. Buchetul 
este fin şi extrem de fructuos, iar pentru spu-
mantele de calitate de tip aromat este caracte-
ristic buchetul floral, gustul rotund şi amplu. 
Vinurile se disting prin efervescenţă caracteristi-
că, spumare abundentă şi perlare îndelungată; 

6) vinurile din struguri stafidiţi − sunt vi-
nuri cu conţinut sporit în alcool şi 
extractivitatea ridicată, cu gust plin, moale. 
Aceste vinuri sunt, ca regulă, cu zahăr restant, 
şi în funcție de soiurile folosite, posedă culoa-
rea de la galben-auriu (pentru vinurile albe) pâ-
nă la roşu-cărămiziu (pentru vinurile roşii). Bu-
chetul complex al acestor vinuri este caracteri-
zat prin note intense de stafide, miere de toam-
nă, fructe uscate. De regulă, notele fine de va-
nilie şi cocos de la maturarea acestor vinuri în 
prezenţa stejarului, înnobilează complexitatea 
buchetului; 

7) vinuri din struguri supracopţi − sunt vi-
nuri, fabricate după tehnologii speciale din 
struguri botritizaţi sau îngheţaţi, cea ce le con-
feră proprietăţi organoleptice distinctive. 

Vinurile, fabricate din struguri botritizaţi, po-
sedă o culoare intensă auriu-chihlimbarie, cu 
gust dulce, plin, lung. Aromele de miere şi flori 
uscate cu note oxidative cu maturare se tran-
sformă în buchetul complex de miere de toam-
nă, fructe albe şi fructe exotice uscate, acom-
paniat deseori de note de stejar nobil. 

Vinurile, fabricate din struguri îngheţaţi po-
sedă o culoare de la galben-pai până la auriu, 
mai rar roz, cu un gust echilibrat dulce şi 
proaspăt. Aromele fine de miere de primăvară, 
bobiţă proaspătă şi flori de câmp la maturare 
se transformă în buchetul complex, în care 
prevalează notele de miere, flori uscate şi dul-
ceaţă din fructe albe şi exotice. 

Vinurile cu IGP "CODRU" trebuie să prezin-
te următoarele caracteristici fizico-chimice şi 
indici de inofensivitate: 

1) după concentraţia alcoolică, exprimată în 
procente din volum (% vol.), determinată la 
temperatura de 20°C, concentraţia în masă a 
acizilor titrabili, exprimată în grame de acid tar-
tric pe decimetru cub (g/dm3), şi concentraţia în 
masă a acizilor volatili, exprimată în grame de 
acid acetic pe decimetru cub (g/dm3), nu trebuie 
să depăşească limitele expuse în tabelul nr. 1: 
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Tabelul nr. 1 

Nr. 
d/o 

 
 
 
 

Denumirea 
categoriei 

de vin 
 
 
 
 

Condiţii de admisibilitate pentru: 
Concentraţia 

 alcoolică,  
% vol. 

concentraţia 
în masă a 

acizilor 
titrabili, 
g/dm3 

 

concentra-
ţia în masă 
a acizilor 
volatili, 
g/dm3 

 

dobândită totală 

albe/ 
roze 

roşii albe/ 
roze 

roşii albe/ 
roze 

roşii albe/ 
roze 

roşii 

1 Vinuri Min. 
11,0 

Min. 
11,5 

Max. 
15,0 

Min. 
5 

Min. 
4 

Max. 
1,08 

Max. 
1,08 

2 Vinuri 
licoroase 

1 5 - 2 2  Min. 17,5 Min. 4 Max. 1,2 

3 Vinuri 
spumante 

Min. 9,5 - Min. 5 Min. 
4 

Max. 
0,8 

Max. 
1,0 

4 Vinuri 
spumante 
de calitate 

Min. 10,5 - Min. 
5 

Min. 
4 

Max. 
0,8 

Max. 
1,0 

5 Vinuri 
spumante 
de calitate 
de tip  
aromat 

Min. 6,0 Min. 10,0 Min. 
5 

Min. 
4 

Max. 
0,8 

Max. 
1,0 

6 Vinuri 
petiante 

Min. 7,0 - Min. 5 Min. 
4 

Max. 
1,0 

Max. 
1,2 

7 Vinuri 
perlante 

Min. 7,0 Min. 9,0 Min. 5 Min. 
4 

Max. 
1,0 

Max. 
1,2 

8 Vinuri din 
struguri 
stafidiți 

Min 9,0 Min. 16,0 Min. 4 Min. 
4 

Max. 1,8 

9 Vinuri din 
struguri 
supracopţi, 
iar pentru 
cele obţi-
nute din 
struguri 
supracopţi, 
îngheţaţi 
şi/sau 
botritezaţi 

Min 12,0  
 
 
Min 5,5 

Min. 15,0 
 
 
Min. 15,0 

Min. 
4  
 

Min. 
4 

Min. 
4  
 
Min. 
4 

Max. 1,8 
 
 

Max. 1,8. 
Se admite 
depăşirea 
de max. 1,8 
cu condiţia 
ca aceasta 
să nu aibă 
impact 
negativ 
asupra 
calităţii 
vinului  

2) celelalte caracteristici fizico-chimice şi in-
dici de inofensivitate − conform actelor legislati-
ve şi normative din Republica Moldova. 
 
V. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE 

DE PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Soiurile de struguri care pot fi folosite pen-
tru obţinerea vinurilor cu IGP "CODRU" sunt 
următoarele: 

1) soiuri cu boabe albe: Aligote, Alb de 
Oniţcani, Bianca, Chardonnay, Chenin Blanc, 
Fetească Albă, Fetească Regală, Floricica, 
Glera, Hibernal, Kerner, Legenda, Luminiţa, 
Muscat Frontignan, Muscat de laloveni, Muscat 
Ottonel, Muller Turgau, Perveneţ Magaracea, 
Pinot Blanc, Pinot Mener, Riesling de Rhin, 
Riton, Rkaţiteli, Sauvignon, Silvaner, Solaris, 
Suholimanski Belîi, Tocai Friulano (Sauvignon  

 
vert), Traminer roze, Ugni Blanc, Viorica, 
Viognier; 

2) soiuri cu boabe negre: Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Codrinski, Fetească 
Neagră, Gammay Freaux, Malbec, Merlot, 
Pervomaiski, Pinot Gris, Pinot Noir, Rară Nea-
gră, Saperavi, Syrah. 

La fabricarea vinurilor spumante de calitate 
de tip aromat se admit următoarele soiuri de 
struguri: grupa Muscat; grupa Traminer; Fe-
tească Regală; Floricica; Viorica; Legenda. 

Producţia maximă de struguri la hectar şi 
randamentul în vin dint-o tonă de struguri nu 
trebuie să depăşească limitele expuse în tabe-
lul nr. 2: 

 
Tabelul nr. 2 

Categorii de vinuri Producţia  ma-
ximă  de struguri 
la hectar (t/ha) 

Randamentul 
maxim (dal/t) 

Vinuri albe şi/sau roze 15 65,0 

Vinuri roşii 12 60,0 

Vinuri spumante, vinuri 
spumante de calitate 

15 65,0 

Vinuri spumante de 
calitate de tip aromat 

12 62,5 

Vinurile licoroase 12 68,0 

Vinuri perlante, vinuri 
petiante 

15 68,0 

Vinuri din struguri  
stafidiţi 

8 50,0 

Vinuri din struguri 
supracopţi,   inclusiv 
îngheţaţi şi/sau 
botritezaţi 

8 50,0 

 
Producţia maximă de struguri la hectar, ex-

pusă în tabelul nr. 2, este stabilită cu condiţia 
că roada obţinută la hectar, împărţită la numă-
rul de butuci pe hectar, nu trebuie să depă-
şească 2,5 kg − în cazul fabricării vinurilor din 
struguri stafidiţi şi vinurilor din strugurii 
supracopţi, 4,0 kg − în cazul fabricării vinurilor 
roşii şi 5,0 kg − în cazul fabricării celorlalte ca-
tegorii de vinuri. 

Volumul indicat pentru calculul randamentu-
lui (dal/t) se referă la cantitatea de vin materie 
primă brut, obţinut după înlăturarea drojdiilor şi 
a altor burbe la sfârșitul campaniei de vinificare, 
calculată fără materialele utilizate în procedeul 
de îmbogăţire şi alcoolizare. 

Strugurii destinaţi producerii vinurilor cu IGP 
"CODRU", în funcţie de tehnologia aplicată, du-
pă aspectul exterior trebuie să fie curaţi, sănă-
toşi, de același soi sau din amestec de soiuri, 
după caz − îngheţaţi, supracopţi, parţial stafidiţi 
sau botritizaţi. 
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Concentraţia minimă în masă a zaharurilor, 
în strugurii destinaţi fabricării diferitor categorii 
de vinuri, trebuie să corespundă cerinţelor 
specificate în tabelul nr. 3: 

 
Tabelul nr. 3 

Categorii de vinuri Concentraţia în masă a 
zaharurilor în struguri,  

minimum (g/dm3) 

Vinuri albe şi roze 
Vinuri roşii 
Vin materie primă pentru 
vinuri spumante, spumante 
de calitate, spumante de 
calitate de tip aromat, vin 
materie primă pentru vinuri 
licoroase 
Vin perlant, vin petiant 
Vin din struguri stafidiţi 
Vin din struguri supracopţi, 
inclusiv îngheţaţi şi/sau 
botritezaţi 

175 
180 
170 

 
 
 
 

150 
272 
250 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE 

DE PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Fabricarea vinurilor cu IGP „CODRU" este 
efectuată cu respectarea tehnologiilor de culti-
vare a viţei-de-vie, de prelucrare a strugurilor şi 
de producere a vinurilor. 
Plantaţiile viticole destinate producerii struguri-
lor trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
1) la înființarea plantaţiei viticole se utilizează 

material săditor de categorii biologice "certi-
ficat" şi "standard"; 

2) schema de plantare a plantaţiei este în rân-
duri cu un interval de 2,0-3,0 m între ele, la o 
distanţă nu mai mare de 1,75 m între butuci; 

3) densitatea plantaţiei viticole, înfiinţate până 
la 31.12.2016, trebuie să fie de cel puţin 
2200 butuci la ha, iar cele înfiinţate după 
01.01.2017 −- de cel puţin 3200 butuci la ha; 

4) forme de butuci − cordon orizontal bilateral 
cu una sau două tulpini, cordon unilateral, 
forma combinată semiprotejată, evantai uni-
lateral, moldovenească unilaterală sau alte-
le, care asigură o dezvoltare îndelungată a 
butucilor; 

5) golurile în plantaţiile viticole − de cel mult 
15%; 

6) plantaţiile trebuie să aibă o puritate de soi 
de cel puţin 85%. Plantaţiile de vie, plantate 
după 01.01.2017, trebuie să fie cu o purita-
te de soi de cel puţin 95%. 
Plantaţiile viticole noi se vor înfiinţa pe pante, 

cu unghiul de înclinare preferabil mai mare de 5 
grade, pe terenuri, care asigură dezvoltarea 
durabilă şi optimă a viţei-de-vie, cu excluderea 
riscurilor de alunecări de teren, îngheţuri etc. 
 
 
 

Tehnologia de cultivare a viţei-de-vie 
 
Tehnologia de cultivare a viţei-de-vie se regle-
mentează conform metodelor, după cum ur-
mează: 
1) întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie se 

efectuează în conformitate cu bunele prac-
tici în viticultură, ce asigură obţinerea mate-
riei prime de o calitate înaltă; 

2) tăierea viţei-de-vie trebuie efectuată până la 
20 aprilie a anului în curs; 

3) fertilizarea solului se va efectua prin admi-
nistrarea îngrăşămintelor organice o data la 
5-6 ani, precum şi prin administrarea îngră-
şămintelor chimice în doze recomandate; 

4) selectarea preparatelor pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor, precum şi a dozelor uti-
lizate, se va face în baza propunerilor specia-
liştilor din domeniul protecţiei plantelor; 

5) irigarea se admite numai în anii secetoşi, la 
decizia autorităţii de reglementare în dome-
niul vitivinicol, atunci când conţinutul apei în 
sol la adâncimea de 100 cm scade la 50% 
din IUA, prin folosirea unor norme moderate 
de udare (400-600 m3/ha); 

6) reglarea masei de recoltă se va efectua pe 
parcursul perioadei de vegetaţie prin înlătu-
rarea surplusului de struguri nematuraţi; 

7) suprafaţa foliară pentru vinurile albe este de 
cel puţin 0,6 m2/kg de struguri recoltaţi, pen-
tru vinurile roşii − de cel puţin 0,75 m2/kg de 
struguri recoltaţi. 
 

Schema tehnologică de fabricare a vinurilor 
 

La fabricarea vinurilor cu IGP "CODRU" 
sunt respectate procedeele tehnologice autori-
zate şi restricţiile în oenologie, specificate în 
actele legislative şi normative din Republica 
Moldova. 

Recoltarea strugurilor se efectuează la ma-
turitatea tehnologică, dictată de categoria şi tipul 
de vin care se doreşte a fi obţinut, în funcţie de 
concentraţia în masă a zaharurilor din strugurii 
culeşi, conform tabelului nr. 3 şi a altor indici de 
calitate stabiliţi la discreția vinificatorului. 

Recoltarea strugurilor este efectuată pre-
ponderent manual. 

Se admite recoltarea mecanizată a struguri-
lor şi transportarea recoltei primite în condiţii, 
care exclud pierderile şi alterarea acesteia, cu 
excepţia celor destinate fabricării vinurilor din 
struguri stafidiţi şi vinurilor din struguri 
supracopţi. 
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În cazul când în aceleași plantaţii viticole 
sunt prezenţi butuci de soiuri, diferite după 
aromă şi/sau culoarea boabelor de soiul de 
struguri de bază, culesul acestora se efectuea-
ză obligatoriu separat. 

Strugurii recoltaţi manual sau bobiţele de la 
recoltarea mecanizată se transportă la prelu-
crare în stare sanitară bună şi în condiţii care 
permit păstrarea potenţialului lor calitativ. 

Prelucrarea se efectuează cu evitarea ope-
raţiilor mecanice brutale de zdrobire şi fărâmi-
țare a ciorchinelor şi a seminţelor, folosind apa-
rataj tehnologic corespunzător, în următoarele 
condiţii: 
1) la prelucrarea strugurilor, destinaţi obţinerii 

vinurilor albe şi roşii, vinurilor perlante şi vi-
nurilor petiante, desciorchinarea şi zdrobi-
rea strugurilor este obligatorie; 

2) la fabricarea vinurilor roşii cu macerare 
"carbonică", operaţiile de desciorchinare şi 
zdrobire pot fi omise; 

3) la fabricarea vinurilor roze, vinurilor din 
struguri stafidiţi, vinurilor din struguri 
supracopţi, vinurilor materie primă pentru 
vinuri spumante, spumante de calitate şi 
spumante de calitate de tip aromat, proce-
sarea strugurilor trebuie efectuată cu zdro-
birea şi desciorchinarea prealabilă sau cu 
presarea strugurilor întregi; 

4) la fabricarea vinurilor licoroase, prelucrarea 
strugurilor poate fi efectuată cu sau fără 
desciorchinarea strugurilor. 
Procedeele tehnologice utilizate la fabricarea 

vinurilor cu IGP "CODRU", inclusiv procedeele 
de îmbogăţire, în scopul creşterii concentraţiei 
alcoolice, acidificarea şi dezacidificarea, de cu-
pajare şi condiţiile privind îndulcirea vinurilor, se 
efectuează cu respectarea cerinţelor menţiona-
te în actele legislative şi normative din Republi-
ca Moldova cu următoarele specificări: 
1) macerarea mustuielii este obligatorie la fa-

bricarea vinurilor spumante de calitate de tip 
aromat; 

2) macerarea-fermentarea mustuielii este obli-
gatorie la producerea vinurilor roşii; 

3) presarea mustuielii cu utilizarea presei cu 
şurub, se admite numai pentru fabricarea 
vinurilor roşii şi vinurilor licoroase; 

4) limpezirea mustului este opțională pentru 
fabricarea vinurilor roşii, vinurilor licoroase, 
vinurilor din struguri supracopţi şi vinurilor 
din struguri stafidiţi; 

5) asamblarea fracţiilor mustului proaspăt, 
mustului în fermentare şi a vinurilor materie 
primă, pentru vinul în cauză, se efectuează 
cu condiţia de a nu se depăşi limitele ran-
damentului maxim (dal/t) stabilit; 

6) fermentarea alcoolică se efectuează după 
cum urmează: 

a) a mustului limpezit − atât la fabricarea vinu-
rilor albe şi roze, cât şi la fabricarea vinuri-
lor materie primă pentru vinuri spumante, 
vinuri spumante de calitate şi vinuri spu-
mante de calitate de tip aromat albe şi roze; 

b) prin macerarea şi fermentarea mustuielii a 
cel puţin ½ din concentraţia în masă a za-
harurilor în strugurii direcţionaţi la prelucrare 
− atât la fabricarea vinurilor roşii, cât şi a vi-
nurilor materie primă roşii pentru vinuri 
spumante, vinuri spumante de calitate şi vi-
nuri spumante de calitate de tip aromat; 

c) a mustuielii sau a mustului separat − la fa-
bricarea vinurilor licoroase; 

7) fermentarea alcoolică a mustului şi/sau a 
mustuielii se realizează cu controlul şi re-
glarea operativă a vitezei fermentării şi a 
temperaturii mustului în timpul fermentării. 
În acest context, producătorii de vin trebuie 
să posede capacitate şi utilaj necesar, care 
permit reglarea temperaturii; 

8) temperatura de fermentare a mustului 
şi/sau a mustuielii la fabricarea vinurilor ma-
terie primă nu trebuie să depăşească: 
20°С − pentru vinuri spumante, vinuri spu-
mante de calitate şi vinuri spumante de cali-
tate de tip aromat, vinuri din struguri stafidiţi 
şi vinuri din struguri supracopţi; 
24°С − pentru vinuri albe şi roze, vinuri 
perlante şi vinuri petiante; 
28°С − pentru vinuri licoroase; 
32°С − pentru vinuri roşii; 

9) temperatura de fermentare secundară nu 
trebuie să depăşească: 
18°С − la fabricarea vinurilor spumante al-
be, vinurilor spumante de calitate albe şi vi-
nurilor spumante de calitate de tip aromat; 
22°С − la fabricarea vinurilor spumante roze 
şi roşii, vinurilor spumante de calitate roze şi 
roşii, vinurilor perlante şi vinurilor petiante; 

10)  fermentarea malolactică este obligatorie la 
fabricarea vinurilor roşii destinate maturării. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  

 
Aria geografică delimitată pentru produce-

rea vinurilor cu IGP "CODRU" se extinde pe 
regiunile vitivinicole Centru, Sud-Est şi Nord ale 
arealului vitivinicol al Republicii Moldova, pre-
zentat în anexa nr. 1 din Caietul de sarcini pri-
vind fabricarea vinurilor cu indicaţie geografică 
protejată "CODRU", omologat prin ordinul Mi-
nisterului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 
93 din 25.05.2017, care include următoarele 
centre vitivinicole:  

Hînceşti; Răzeni; Ialoveni; Bulboaca; Chişi-
nău; Romăneşti; Nisporeni; Călăraşi; Orhei; 
Teleneşti; Dubăsari; Tiraspol; Făleşti; Bălţi; 
Raşcov. 
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VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  
 

Calitatea, reputaţia şi caracteristicile orga-
noleptice distinctive ale vinurilor, produse în 
aria geografică delimitată "CODRU" şi care pot 
pretinde la atribuirea menţiunii "indicaţie geo-
grafică protejată "CODRU"", se datorează în 
mod esenţial mediului geografic, cu factorii săi 
naturali şi umani. 

Aria geografică delimitată "CODRU" se ca-
racterizează prin soluri bine aerate, uşoare, cu 
productivitate limitată. În aria geografică delimi-
tată se evidenţiază o diversitate de soluri (ce-
nuşii, brune, cernoziomuri obişnuite, tipice, 
stanice şi cambice) stanice şi microclimate. 

Relieful este puternic fragmentat de o reţea 
de văi, vâlcele, ravene şi, mai ales, de multiple 
hârtoape caracteristice pentru această regiune. 
Interfluviile înguste au un aspect de creste şi de 
dealuri. Cantitatea medie anuală de precipitaţii 
constituie 550-700 mm, inclusiv precipitaţii în 
perioada vegetaţiei − 300-400 mm. Reţeaua 
hidrografică este bine dezvoltată, fiind repre-
zentată de râuri mici. 

Plantaţiile viticole existente sunt amplasate 
la altitudinea de peste 100 m. Plantaţiile sunt 
situate preponderent pe costişele de expoziţie 
sudică cu înclinare vestică şi estică. Vegetaţia 
spontană s-a păstrat destul de bine şi ocupă 
suprafeţe relativ mari. Pădurile de stejar şi fag, 
stejar şi carpen, frasin, arţar, tei ocupă 25% din 
teritoriul geografic delimitat. 

Clima asigură condiţii de maturare excepţi-
onală a strugurilor, cu insolaţie de 2100-2200 
ore în timpul anului, cu temperatura medie 
anuală de 10-12°C şi suma temperaturilor acti-
ve de 2900-3100°C. Valoarea medie a tempe-
raturii în luna ianuarie este de minus 3,5 − mi-
nus 4°C, iar în luna iulie de 20-21°С, acestea 
fiind modificate de prezenţa pădurilor şi a vân-
turilor nord-vestice, care asigură o tamponare 
a extremelor şi, respectiv, are un impact sem-
nificativ asupra calităţii şi stării sanitare a stru-
gurilor. 

Calitatea excepţională a strugurilor şi a vi-
nurilor este asigurată prin forţă de muncă cali-
ficată, formată timp de milenii prin tradiţie şi 
prin implementarea raţională a noilor tehnologii 
de cultivare a strugurilor şi de producere a vi-
nurilor. 

 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND  

AMBALAREA ŞI ETICHETAREA 
 

Condiţii de ambalare 
Vinurile cu IGP "CODRU" destinate consu-

mului uman direct, sunt plasate pe piaţă pentru 
comercializare numai îmbuteliate în butelii de 
sticlă de diferite capacităţi. 

Închiderea etanş a buteliilor de sticlă se fa-
ce cu dopuri noi de plută, dopuri din materiale 
polimerice sau din metal sau cu alte accesorii 
de închidere, care sunt confecţionate din mate-
riale, ce asigură păstrarea calităţii şi inofensivi-
tăţii vinurilor. 

Peste dopurile de plută sau din materiale 
polimerice se aplică un capişon sau alte mijloa-
ce de prezentare. 

Vinurile materie primă cu IGP "CODRU" pot 
fi transportate, de către producător, pentru de-
pozitare, stabilizare şi ambalare altor agenţi 
economici (membri al AVVRGD "CODRU") din 
interiorul ariei geografice delimitate "CODRU", 
sub supravegherea Oficiului Naţional al Viei şi 
Vinului, cu condiţia ca comercializarea vinurilor 
îmbuteliate cu IGP "CODRU" să se efectueze 
de către producător. 

Vinurile materie primă cu IGP "CODRU" pot 
fi comercializate de către producător altor 
agenţi economici (membri al AVVRGD "CO-
DRU") din interiorul ariei geografice delimitate 
"CODRU", sub supravegherea Oficiului Naţio-
nal al Viei şi Vinului, cu următoarele condiţii: 
1) agenţii economici trebuie să fie luaţi în evi-

dentă de către ONVV ca producători de vi-
nuri cu IGP; 

2) agentul economic va comercializa vinurile 
cu IGP "CODRU" numai îmbuteliate. 
Vinurile materie primă cu IGP "CODRU" 

comercializate în vrac se ambalează în amba-
laj de transport − cisterne auto, vagoane-
cisterne speciale sau în alt ambalaj, confecţio-
nat din materiale care asigură păstrarea calităţii 
şi inofensivităţii acestora. Ambalajele se închid 
etanş şi se sigilează. 

Vinurile şi vinurile materie primă cu IGP 
"CODRU" se depozitează în încăperi curate şi 
aerisite la o temperatură de la 5°C până la  

20°C, umiditate relativă de maximum 85%, 
în condiţii ce exclud pătrunderea razelor directe 
ale soarelui. 
 

Condiţii de etichetare 
 
Vinurile cu IGP "CODRU" îmbuteliate trebuie 
să fie etichetate. 
Aplicarea contraetichetei este opţională. 

Pe etichetă sau ambalajul de desfacere, în 
funcţie de categoria vinului, trebuie să fie pre-
zentate indicaţii obligatorii şi indicaţii facultati-
ve, conform cerinţelor specificate în actele le-
gislative şi normative din Republica Moldova, 
cu următoarele concretizări: 
1) prezentarea pe etichetă a mențiunii "indica-

ţie geografică protejată" şi a denumirii indi-
caţiei "CODRU" se expun cu caractere res-
pective de cel puţin 3 mm şi cel puţin 5 mm 
în înălţime. Se admite comasarea acestor 
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menţiuni cu logoul AVVRGD "CODRU" în-
registrat în modul stabilit; 

2) denumirea unei arii geografice mai mici de-
cât aria indicaţiei geografice "CODRU", con-
stituită din denumirea unităţii administrative, 
poate fi utilizată numai dacă cel puţin 85% 
din strugurii din care a fost produs vinul 
provin din acea arie geografică de dimensi-
uni mai mici, iar partea rămasă de 15% 
provine din aria geografică delimitată "Co-
dru"; 

3) denumirea soiului de struguri, în cazul fa-
bricării vinului cu IGP "CODRU" dintr-un 
singur soi, poate fi specificată numai pentru 
următoarele soiuri: 

a) Aligote, Chardonnay, Fetească Albă, Fe-
tească Regală, Floricica, grupa Muscat, 
grupa Pinot, Cabernet Sauvignon (pe alb), 
Cabernet Franc (pe alb), Riesling de Rhin, 
Rkaţiteli, Sauvignon, grupa Traminer, Viori-
ca, Viognier − pentru vinuri albe; 

b) Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Fe-
tească Neagră, Malbec, Merlot, grupa Pi-
not, Rară Neagră, Saperavi, Syrah − pentru 
vinuri roze; 

c) Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Fe-
tească Neagră, Malbec, Merlot, Pinot Noir, 
Rară Neagră, Saperavi, Syrah − pentru vi-
nuri roşii. 

 
X. ALTE CONDIŢII  
 

Condiţii de declasare a vinurilor cu IGP 
"CODRU" 

Declasarea unui lot de vin, în cazul când nu 
sunt respectate cerinţele specificate în Caietul 
de sarcini privind fabricarea vinurilor cu indicaţie 
geografică protejată "CODRU", omologat prin 
ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare nr. 93 din 25.05.2017, înseamnă tran-
sferarea acestui lot în alte categorii de vin sau 
pentru utilizare la obţinerea altor produse vitivi-
nicole, fără ca prin aceasta însă produsul să fie 
considerat impropriu consumului uman direct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După declasare, la certificarea vinului, se in-
terzice utilizarea pe etichetă a menţiunii "indica-
ţie geografică protejată "CODRU"". 

Procedura de declasare a unui lot sau a 
unei părţi din lot de vin cu IGP "CODRU", con-
form procedurii stabilite în actele legislative şi 
normative în vigoare, poate fi efectuată: 
1) de către producător, prin decizie proprie, 

pînă la plasarea acestuia pe piaţă, cu notifi-
carea AVVRGD "CODRU", ONVV şi orga-
nismului de certificare desemnat, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la momentul luării 
deciziei de declasare, în care va fi indicată 
data declasării, datele de identificare a lotu-
lui şi volumul produsului declasat; 

2) la solicitarea ONVV ori de câte ori va dis-
pune de probe cu privire la necorespunde-
rea vinului cerinţelor Caietul de sarcini pri-
vind fabricarea vinurilor cu indicaţie geogra-
fică protejată "CODRU", omologat prin ordi-
nul Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare nr. 93 din 25.05.2017; 

3) în cazul când, ca rezultat al controalelor de 
stat, se constată necesitatea declasării unui 
volum de vin cu IGP "CODRU". 
La fabricarea vinurilor cu IGP "CODRU" sunt 

interzise următoarele procedee tehnologice: 
1) pasteurizarea vinurilor materie primă la toa-

te etapele de producere; 
2) tratamentele de demetalizare a tuturor cate-

goriilor de vinuri cu ferocianură de potasiu; 
3) cupajarea vinurilor cu IGP "CODRU" cu vi-

nuri provenite din import; 
4) îmbutelierea tuturor categoriilor de vinuri "la 

cald". 
 
XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA  

CAIETULUI DE SARCINI 
 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Detai

ls.aspx?id=3211&cs=2&domain=1  
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr.  
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2016 0003 2016.01.26 4 2017.07.21 5/2016 

2 f 2016 0036 2016.06.30 1 2017.07.26 11/2016 

 
 
 

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 ICS "SUVOROV VIN" S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

408 f 2002 0009 2002.01.25 2017.01.25 

2 CEBOTARENCO Olga, MD 
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3, ap. 90,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 

GOREMÎCHINA Olga, MD 
Str. Matei Basarab nr. 10, bloc 2, ap. 34,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
 

ONILĂ Victoria, MD 
Bd. Moscova nr. 15, bloc 2, ap. 90,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

412 f 2002 0006 2002.01.10 2017.01.10 

3 PROVIDER - EXIM, SOCIETATE  
CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD 
Str. Chişinău nr. 1, MD-2089, Goianii Vechi,  
Chişinău, Republica Moldova 

1013 f 2007 0003 2007.01.04 2017.01.04 

4 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1396 f 2012 0002 2012.01.13 2017.01.13 

5 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1399 f 2012 0001 2012.01.12 2017.01.12 

6 MALCOV Victor, MD 
Str. George Enescu nr. 38,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

1406 f 2012 0003 2012.01.23 2017.01.23 
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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 006253 R 5200   6/1997 

12/1997 

  6/2007 

 

 

(730)  

Str. Costiujeni nr. 14,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(730)  

Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

2 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

 
 
 
Mărci 

039792 

039793 

 

039921 

 

035339 

035345 

 

037892 

 

 

038115 

 

 

037630 

- 

- 

 

- 

 

26712 

26717 

 

28554 

 

 

28759 

 

 

29104 

12/2016 

 

 

  1/2017 

 

  8/2014 

  4/2015 

 

12/2015 

10/2016 

 

  2/2016 

12/2016 

 

10/2015 

  3/2017 

 

(730)  

NGUYES SI TRUNG KY., 
MD 

 

(730) 

NGUYEN SI TRUNG KY., 
MD 

 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

 

040017 -   3/2017 (531) CFE(7)  

26.02.07;  

27.05.01;  

29.01.12. 

(531) CFE(7) 

01.15.15; 

05.05.20; 

24.17.21; 

26.13.25; 

27.05.03; 

29.01.14. 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

 

039961 - 3/2017 (531)   CFE(7)  

02.09.23;  

19.09.18;  

27.05.08;  

27.05.17. 

(531)   CFE(7)  

02.09.23;  

15.09.18;  

16.01.25;  

27.05.08;  

27.05.17. 
 

 

 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la menţinerea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului TCACENCO OLEG 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085-396r/2017 din 
12.07.2017 privind asigurarea executării documentului executoriu nr.2-4548/2014 din 10.11.2014, 
emis de Judecătoria sect. Botanica, mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor debitorului TCACENCO OLEG, c/f 0972108428764: 

- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 18738 din 11.06.2008 și nr. 19224 din 13.08.2008, 
înregistrate pe numele titularului TCACENCO OLEG, bd. Decebal, nr. 19, ap.45, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 243 din 23.12.2014 în 
temeiul Încheierii Executorului judecătoresc Doroftei Igor, nr. 085/624/14 din 09.12.2014 privind 
aplicarea sechestrului pe toate drepturile deţinute de debitor. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
aplicat asupra OPI înregistrate 

pe numele titularului HARUZ-GRUP S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-603/2017 din 

18.07.2017 prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrelor şi 
interdicţiilor aplicate faţă de S.R.L. „Haruz-Grup”, c/f 1003600020008: 

- se ridică sechestrul aplicat 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, aplicat în 
baza Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-603/2017 din 21.06.2017, prin ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 135 din 05.07.2017; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al obiectelor sus-menţionate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acestora.  

 
 
 

Cu privire la menţinerea interdicţiei 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului ASCOM GRUP S.A.,  
grup industrial-financiar 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010s-380/17 din 

25.07.2017 privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 166921 din 11.07.2017 emis de 
către Direcţia Generală Administrare Fiscală, mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei 
pe dreptul de proprietate intelectuală al debitorului S.A. Ascom-Grup,  c/f 1002600006034: 

- se menţine interdicţia asupra mărcii nr. R 6042 din 03.09.1997, înregistrate pe numele 
titularului ASCOM GRUP S.A., grup industrial-financiar, mun. Chişinău, bd. Renaşterii nr. 22, bloc 2, 
MD-2005, Republica Moldova, aplicată conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 215 din 
13.10.2016 în temeiul Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron, nr. 010-1940/16 din 
21.09.2016, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei pe dreptul de proprietate intelectuală al 
debitorului. 
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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 componenţei nominale a 
Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale 

 
În legătură cu necesitatea actualizării componenţei nominale a Comisiei de mediere în 

domeniul proprietăţii intelectuale, în baza prevederilor art.27 alin.(4) din Legea nr. 114 din 
03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și a pct.8 și 15 din 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.184 din 16.04.2015, 
prin Ordinul Directorului General nr.156 din 14 august 2017 componența nominală a Comisiei de 
mediere se modifică după cum urmează: 

 

dr. Lilia Bolocan, Director General AGEPI; 
Andrei Popa, Director General adjunct AGEPI; 
Lilian Deliu, șef Direcție profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției; 
Maria Vîrlan, mediator, membru al Consiliului de Mediere; 
dr., conf. univ. Tatiana Bujor, catedra Economie Generală, Universitatea Agrară  
de Stat din Moldova; 
Patricia Bondaresco, șef Direcție drept de autor, AGEPI (secretar al Comisiei). 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 

Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

 
Protocol referitor la Aranjamentul de la Madrid 
privind înregistrarea internațională a mărcilor 

 

La 3 aprilie 2017 statul Brunei Darussalam a depus următoarea declarație: 
- în conformitate cu Articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid, statul Brunei Darussalam 

declară că, în ceea ce privește fiecare înregistrare internațională în care el este menționat în 
conformitate cu Articolul 3ter din Protocol, cât și în ceea ce privește reînnoirea unei astfel de 
înregistrări internaționale, el dorește să primească, în locul unei părți din venitul provenit din taxele 
suplimentare și din completările de taxe, o taxă individuală. 

Declarația a intrat în vigoare cu privire la Statul Brunei Darussalam cu începere de la  
3 iulie 2017.   

 
∗ ∗ ∗ 

 
La 31 iulie 2017 Regatul Cambodgia a depus următoarea declarație: 
- în conformitate cu Articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid, Regatul Cambodgia declară 

că, în ceea ce privește fiecare înregistrare internațională în care este menționat în conformitate cu 
Articolul 3ter din Protocol, cât și în ceea ce privește reînnoirea unei astfel de înregistrări 
internaționale, el dorește să primească, în locul unei părți din venitul provenit din taxele 
suplimentare și din completările de taxe, o taxă individuală. 

Declarația va intra în vigoare cu privire la Regatul Cambodgia cu începere de la  
31 octombrie 2017.   

 
∗ ∗ ∗  

 
La 7 august 2017 Regatul Thailandei a depus instrumentele de aderare la Protocolul 

referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la 
Madrid la 27 iunie 1989. Instrumentele de aderare au fost însoțite de următoarea declarație:  

- în conformitate cu Articolul 5(2)(b) din Protocolul de la Madrid, termenul limită pentru 
notificarea refuzului la protecţie, menţionat în Protocol va fi de 18 luni, iar în conformitate cu 
Articolul 5(2)(c) din Protocol, dacă refuzul la protecţie rezultă dintr-o opunere la acordarea 
protecţiei, acest refuz poate fi notificat Biroului Internaţional după expirarea termenului de 18 luni;  

- în conformitate cu Articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid, Guvernul Regatului 
Thailandei declară că, în ceea ce privește fiecare înregistrare internațională în care este menționat 
în conformitate cu Articolul 3ter din Protocol, cât și în ceea ce privește reînnoirea unei astfel de 
înregistrări internaționale, el dorește să primească, în locul unei părți din venitul provenit din taxele 
suplimentare și din suprataxe, o taxă individuală. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Regatul Thailandei cu începere de la 
7 noiembrie 2017.   
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Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului 
la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe 
de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate 

 
La 15 mai 2017 Republica Kârgâzstan a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la 

Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh, la 27 
iunie 2013. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Republica Kârgâzstan cu începere 
de la 15 august 2017. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
La 2 iunie 2017 Republica Kenya a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la 

Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh, la 27 
iunie 2013. 

Prezentul Tratat va intra în vigoare cu privire la Republica Kenya cu începere de la 2 
septembrie 2017.  

 
∗ ∗ ∗ 

 
La 31 iulie 2017 Burkina Faso a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la 

Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la 27 
iunie 2013. 

Prezentul Tratat va intra în vigoare cu privire la Burkina Faso cu începere de la  
31 octombrie 2017.  

 
 

Tratatul de la Beijing privind interpretările audiovizuale 
 

La 31 iulie 2017 Burkina Faso a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la Beijing 
privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 

Data de intrare în vigoare a Tratatului  de la Beijing  va fi notificată  odată cu suplinirea 
numărului necesar de ratificări și aderări stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 
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