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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.



MD - BOPI 9/2017

6

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  
         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

   Published patent applications 

   Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

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

AB1A   Lista cererilor de brevet de invenție divizionare 
  List of divisional patent applications  
  Перечень выделенных заявок на патент на изобретение

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

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

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

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

MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
  Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение
    
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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



INVENŢII                  MD - BOPI 9/2017 

 15

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 



MD - BOPI 9/2017  INVENTIONS 

 16

(21) a 2017 0054 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A01N 47/30 (2006.01) 
A01N 33/18 (2006.01) 
A01N 37/22 (2006.01) 
A01N 37/34 (2006.01) 
A01N 43/20 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/70 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/824 (2006.01) 
A01N 47/12 (2006.01) 
A01N 47/20 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01P 13/00 (2006.01) 

(22) 2015.10.14 
(31) 2014-215428 
(32) 2014.10.22 
(33) JP 
(85) 2017.05.18 
(86) PCT/JP2015/079069, 2015.10.14 
(87) WO 2016/063778 A1, 2016.04.28 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP 
(72) YAMADA Ryu, JP; OKAMOTO Hiroyuki, JP; 

SAITO Yoshifumi, JP; TERADA Takashi, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compoziţie erbicidă 
(57) Invenţia se referă la o compoziţie erbicidă 

foarte activă pentru combaterea plantelor ne-
dorite prin efectele erbicide sinergice. 
Compoziţia erbicidă conține: (A) metobro-
muron sau o sare a sa; şi (B) cel puţin un 
compus erbicid selectat din grupul care con-
stă din clorprofam, S-metolaclor, flufenacet, 
piroxasulfon, nicosulfuron, fluazifop-P-butil, 
prometrin, ioxinil, pendimetalin, trifluralin, 
prosulfocarb, tiobencarb şi indanofan sau un 
ester alchil al său, sau o sare a cel puţin unui 
compus erbicid menţionat. Invenția, de ase-
menea, se referă la o metodă pentru com-
baterea plantelor nedorite cu utilizarea com-
poziţiei erbicide menţionate. 
 

  Revendicări: 9 
* 

*     * 
(54) Herbicidal composition  
(57) The invention relates a highly active herbicidal 

composition that controls undesirable plants 
via a synergistic herbicidal effect.  
The herbicidal composition contains: (A) 
metobromuron or a salt thereof; and (B) at 
least one herbicidal compound selected from 
the group consisting of chlorpropham, S-
metolachlor, flufenacet, pyroxasulfone, nico-
sulfuron, fluazifop-P-butyl, prometryn, ioxynil, 
pendimethalin, trifluralin, prosulfocarb, thio-
bencarb, and indanofan, or an alkylester or 
salt of said at least one herbicidal compound.  
 
 

The invention also relates to a method for 
controlling undesirable plants using the said 
herbicidal composition. 
 
Claims: 9 

 
* 

*     * 
(54) Гербицидная композиция 
(57) Изобретение относится к высокоактивной 

гербицидной композиции для борьбы с не-
желательными растениями посредством 
синергического гербицидного воздействия. 
Гербицидная композиция содержит: (А) 
метобромурон или его соль; и (В) как ми-
нимум одно гербицидное соединение, вы-
бранное из группы, состоящей из хлор-
профама, S-метолахлора, флуфенацета, 
пироксасульфона, никосульфурона, флуа-
зифоп-П-бутила, прометрина, иоксинила, 
пендиметалина, трифлуралина, просуль-
фокарба, тиобенкарба и инданофана или 
алкилового эфира, или соли по крайней 
мере одного из вышеупомянутых соедине-
ний. Изобретение также относится к спосо-
бу борьбы с нежелательными растениями, 
с использованием указанной гербицидной 
композиции. 

 
П. формулы: 9 

 

 
(21) a 2017 0071 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 9/00 (2006.01) 
A61K 31/167 (2006.01) 

(22) 2015.11.17 
(31) 4102/MUM/2014 
(32) 2014.12.20 
(33) IN 
(85) 2017.07.17 
(86) PCT/IB2015/058876, 2015.11.17 
(87) WO 2016/097899 A1, 2016.06.23 
(71) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, IN 
(72) PATEL Ketan R., IN; PATEL Milan R., IN; 

PATEL Asheel K., IN; SHAH Prakashchandra J., 
IN 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Compoziţii injectabile de paracetamol 
(57) Invenţia se referă la compoziţii injectabile cu 

volum redus de paracetamol sau o sare far-
maceutic acceptabilă a acestuia şi la o 
metodă de obţinere a acestora. Compoziţiile 
asigură o concentraţie mare de paracetamol 
sau de o sare farmaceutic acceptabilă a 
acestuia într-un sistem de solvenţi şi pot fi 
administrate nu numai intramuscular şi prin 
perfuzie intravenoasă, dar sunt potrivite şi 
pentru administrare lentă intravenoasă în bo-
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lus după diluare cu soluţii apoase până la un 
volum final de cel mult 20 ml. Aceste com-
poziţii injectabile rămân stabile şi sunt, de 
asemenea, potrivite pentru administrare pe 
cale intravenoasă lentă cu efecte secundare 
minime, cum sunt flebita, durerea etc. 

 
  Revendicări: 14 

* 
*     * 

(54) Injectable formulations of paracetamol 
(57) The invention relates to low volume intrave-

nous injections of paracetamol or its pharma-
ceutically acceptable salt and method of 
preparation thereof. The formulations provide 
high concentration of paracetamol or its 
pharmaceutically acceptable salt in a solvent 
system which can be administered not only 
through intramuscular and intravenous infu-
sion route but also suitable for slow IV bolus 
administration after dilution with aqueous flu-
ids to final volume of not more than 20 ml. 
These injectable formulations remain stable 
and are also suitable for administration through 
slow intravenous route with minimized side ef-
fects, such as phlebitis, pain, etc. 

 
  Claims: 14 

* 
*     * 

(54) Инъекционные композиции парацета-

мола 
(57) Изобретение относится к инъекционным 

композициям с небольшим объемом пара-
цетамола или его фармацевтически прие-
млемой соли и к способу их получения. 
Композиции обеспечивают высокую кон-
центрацию парацетамола или его фарма-
цевтически приемлемой соли в системе 
растворителей и могут быть введены не 
только внутримышечно и внутривенно 
перфузией, но подходят и для медленного 
внутривенного болюсного введения после 
разбавления водными растворами до 
конечного объема не более 20 мл. Эти 
инъекционные композиции остаются ста-
бильными и также пригодны для медлен-
ного внутривенного введения с минималь-
ными побочными эффектами, такими как 
флебит, боль и др. 

 
 П. формулы: 14 
 

 
 
 
 
 

(21) a 2017 0035 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 39/00 (2006.01) 
C07K 14/475 (2006.01) 

(22) 2015.10.29 
(31) 62/073737; 62/244604 
(32) 2014.10.31; 2015.10.21 
(33) US; US 
(85) 2017.03.29 
(86) PCT/US2015/058111, 2015.10.29 
(87) WO 2016/069921 A1, 2016.05.06 
(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS INC, US 
(72) SHEN Wenyan, US; LINDHOUT Darrin, US; 

HALDANKAR Raj, US; MATERN Hugo, US 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Compoziţii şi metode de utilizare pentru 

tratamentul tulburărilor metabolice 
(57) Invenţia se referă la un complex care cu-

prinde o polipeptidă GDF15. De asemenea, 
se propun metode de tratament al persoa-
nelor cu o tulburare de metabolism, cum ar fi 
o tulburare a metabolismului glucozei şi/sau o 
tulburare de greutate corporală, precum şi 
compoziţii asociate cu complexul revendicat. 

 
  Revendicări: 81 
  Figuri: 9 
  Secvenţe: 136 

* 
*     * 

(54) Compositions and methods of use for 

treating matabolic disorders 
(57) The invention relates to a complex comprising 

a GDF15 polypeptide. Methods of treating in-
dividuals with a metabolism disorder, such as, 
glucose metabolism disorder and/or a body 
weight disorder, and compositions associated 
therewith, are also provided. 

 
  Claims: 81 
  Fig.: 9 
  Sequences: 136 

* 
*     * 

(54) Композиции и методы применения для 

лечения метаболических расстройств 

(57) Изобретение относится к комплексу, 
содержащему полипептид GDF15. Также 
пре-дложены методы лечения людей с 
метаболическим расстройством, такие как 
нарушение метаболизма глюкозы и/или 
расстройства массы тела, а также компо-
зиции, связанные с заявленным 
комплексом. 

 
 П. формулы: 81 
 Фиг.: 9 
 Последовательности: 136 
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(21) a 2017 0045 (13) A2 

(51) Int. Cl.: B65G 47/86 (2006.01) 
B07C 5/16 (2006.01) 

(22) 2015.09.10 
(31) PN2014A000043 
(32) 2014.09.17 
(33) IT 
(85) 2017.04.13 
(86) PCT/IB2015/056943, 2015.09.10 
(87) WO 2016/042442 A1, 2016.03.24 
(71) UNITEC S.P.A., IT 
(72) BENEDETTI Luca, IT 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Instalaţie conveier îmbunătăţită pentru 

transportarea şi cântărirea produselor 

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

instalaţii conveier pentru transportarea şi cân-
tărirea produselor agricole. 
Procedeul de transportare şi de cântărire a fi-
ecărei succesiuni continue de produse agrico-
le include un dispozitiv de separare cu o mul-
titudine de celule, care sunt amplasate într-o 
linie şi execută o mişcare de translaţie rectili-
nie de-a lungul direcţiei paralele cu linia axială 
a celulelor. Produsele menţionate sunt prinse 
în staţia de prelevare de primul mijloc de tran-
sportare, dotat cu mijloace de prindere (grai-
fere), care se deschid în partea de jos, şi sunt 
transportate într-o staţie de eliberare, unde 
sunt plasate pe al doilea mijloc de transporta-
re. Mijloacele de prindere prind în mod succe-
siv produsele, amplasate pe dispozitivul de 
separare, şi, în timpul transportării lor cu pri-
mul mijloc de transportare, sunt cântărite se-
parat. În primul mijloc de transportare, mijloa-
cele de prindere şi produsele respective sunt 
supuse unei deplasări succesive şi distribuiri 
ordonate de-a lungul a două sau mai multor 
linii axiale distincte şi paralele. Cel de-al doi-
lea mijloc de transportare include o multitudi-
ne de conveiere mobile paralele, aliniate în 
plan vertical cu liniile axiale corespunzătoare  
 
 

ale mijloacelor de prindere şi dotate cu o mul-
titudine de rezervoare, deschise în partea su-
perioară. Mişcarea mijloacelor de prindere şi 
a rezervoarelor este executată astfel, încât 
unul şi acelaşi mijloc de prindere este unit cu 
unul dintre rezervoare, astfel încât fiecare mij-
loc de prindere eliberează produsul respectiv 
în unul din rezervoarele corespunzătoare. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 21 

* 
*     * 

(54) Improved conveyor apparatus for the 

transportation and weighing of agricultural 

products 

(57) The invention relates to agriculture, in particu-
lar to conveyor apparatuses for the transpor-
tation and weighing of agricultural products. 
The method for the transportation and weig-
hing of each of a continuous succession of 
agricultural products comprises a singling de-
vice with a plurality of pockets linearly ar-
ranged and on a rectilinear motion in transla-
tion along a parallel direction to the alignment 
line of the pockets. The products are grasped 
in a drawing station by means of a first trans-
ferring means provided with gripping devices 
(grippers) opening downside and transferred 
to a release station wherein they are placed 
onto a second transferring means. The grip-
ping devices grasp in succession the products 
arranged on said singling device and wherein 
during the transportation onto the first trans-
ferring means said products are singly 
weighed. The gripping means and the respec-
tive products are subjected to, in said first 
transferring means, a translation and to se-
quential and ordered distribution along two or 
more distinct and parallel alignment axes. The 
second transferring means comprises a plu-
rality of movable conveyors parallel one to the 
other, aligned onto the respective vertical 
plane with respective alignment axes, and 
provided with a plurality of containers and 
open at the top. The motion of said grippers 
and of said containers is such that to a same 
gripping device is associated a corresponding 
one of said containers, so that each gripping 
device releases the respective product onto a 
respective one of said containers.  

 
  Claims: 14 
  Fig.: 21 

* 
*     * 
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(54) Конвейерная установка, улучшенная 

для транспортировки и взвешивания 

сель-скохозяйственной продукции 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к конвейерным установ-
кам для транспортировки и взвешивания 
сельскохозяйственной продукции. 
Способ транспортировки и взвешивания 
каждого из непрерывной последователь-
ности сельскохозяйственных продуктов 
включает разделительное устройство с 
множеством ячеек, которые расположены в 
линию и выполняют поступательное пря-
молинейное движение вдоль направления 
параллельной осевой линии ячеек. 
Упомянутые продукты захватываются в 
станции отбора первым транспортирово-
чным средством, снабженным захватными 
средствами (грейферами), открывающими-
ся в нижней части, и транспортируются в 
станцию высвобождения, где помещаются 
на второе транспортировочное средство. 
Захватные средства последовательно 
захватывают продукты, расположенные на 
разделительном устройстве, и во время 
транспортировки первым транспортировоч-
ным средством продукты по отдельности 
взвешиваются. Захватные средства и 
соответствующие продукты подвергаются, 
в первом транспортировочном средстве, 
последовательному перемещению и упо-
рядоченному распределению по двум или 
более различным и параллельным осевым 
линиям. Второе транспортировочное сре-
дство включает множество параллельных 
подвижных конвейеров, выровненных в 
вертикальной плоскости с соответствую-
щими осевыми линиями захватных средств 
и снабженных множеством открытых в 
верхней части емкостей. Движение захва-
тных средств и емкостей выполнено так, 
что с тем же самым захватным средством 
связана соответствующая одна из емко-
стей, так что каждое захватное средство 
высвобождает соответствующий продукт в 
соответствующую одну из упомянутых 
емкостей. 
 
 
 

 
 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 21 
 

 
(21) a 2017 0055 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07K 14/605 (2006.01) 
A61K 38/26 (2006.01) 
A61K 38/28 (2006.01) 

(22) 2015.10.22 
(31) 62/068157; 62/208869 
(32) 2014.10.24; 2015.08.24 
(33) US; US 
(85) 2017.05.22 
(86) PCT/US2015/056794, 2015.10.22 
(87) WO 2016/065090 A1, 2016.04.28 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 
(72) CARRINGTON Paul E., US; DENG Qiaolin, 

US; NARGUND Ravi, US; PALANI Anandan, 
US; TUCKER Thomas Joseph, US; WU 
Chengwei, US; BIANCHI Elisabetta, IT; 
ORVIETO Federica, IT 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Co-agonişti ai receptorilor glucagonului şi 

GLP-1 
(57) Invenţia se referă la analogi peptidici ai glu-

cagonului obţinuţi prin modificare în scopul de 
a obţine rezistenţă la clivaj şi la inactivare cu 
dipeptidil peptidaza IV (DPP - IV) şi pentru a 
creşte in vivo timpul de înjumătăţire a ana-
logului peptidic, permiţând, totodată, ana-
logului peptidic să posede o activitate ago-
nistă relativ egală cu activitatea agonistă în 
ceea ce priveşte receptorul peptidei de tipul 
glucagonului 1 (GLP - 1) şi receptorul pentru 
glucagon (GCG), precum şi la utilizarea unor 
astfel de co-agonişti ai receptorului pentru 
GLP - 1/receptorului pentru GCG pentru trata-
mentul tulburărilor metabolice, cum ar fi dia-
betul zaharat, boala de ficat gras nealcoolică 
(NAFLD), steatohepatita nealcoolică (NASH) 
şi obezitatea. 

 
  Revendicări: 102 
  Figuri: 4 
  Secvenţe: 35 

* 
*     * 
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(54) Co-agonists of the glucagon and GLP-1 

receptors 
(57) The invention relates to peptide analogs of 

glucagon, which have been modified to be re-
sistant to cleavage and inactivation by dipep-
tidyl peptidase IV (DPP-IV) and to increase in 

vivo half-life of the peptide analog while ena-
bling the peptide analog to have relatively 
balanced agonist activity at the glucagon-like 
peptide 1 (GLP-1) receptor and the glucagon 
(GCG) receptor, and the use of such GLP-1 
receptor/GCG receptor co-agonists for treat-
ment of metabolic disorders such as diabetes, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), 
non-alcoholic steatohepatitis (NASH), and 
obesity. 

 
  Claims: 102 
  Fig.: 4 
  Sequences: 35 

* 
*     * 

(54) Ко-агонисты рецепторов глюкагона и 

GLP-1 

(57) Изобретение относится к пептидным 
аналогам глюкагона, полученные путем 
модификации с целью достижения устой-
чивости к расщеплению и инактивации с 
дипептидилпептидазой IV (DPP - IV) и для 
увеличения периода полураспада пепти-
дного аналога in vivo, также, позволяет 
пептидному аналогу обладать относитель-
но равной агонистической активностью в 
отношении рецептора пептида типа 
глюкагон 1 (GLP - 1) и рецептора глюкагона 
(GCG), а также для применения таких ко-
агонистов рецептора GLP - 1/рецептора 
для GCG для лечения метаболических 
расстройств, таких как сахарный диабет, 
неалкогольная жировая болезнь печени  
(NAFLD), неалкогольный стеатогепатит 
(NASH) и ожирение. 

 
 П. формулы: 102 
 Фиг.: 4 
 Последовательности: 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) a 2016 0029 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C12P 5/02 (2006.01) 
A23K 1/06 (2006.01) 
C07F 15/06 (2006.01) 
C12F 3/10 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 
C25B 1/04 (2006.01) 
C25B 1/02 (2006.01) 
C25B 1/10 (2006.01) 
C25B 1/12 (2006.01) 
C25B 11/03 (2006.01) 
C02F 103/20 (2006.01) 

(22) 2016.03.21 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; BOBEICĂ Valentin, MD 
(54) Procedeu de obţinere biochimică a bio-

metanului şi vitaminei B12 
(57) Invenţia se referă la tehnologia biochimică şi 

bioenergetică, şi anume la obţinerea concomi-
tentă a vitaminei B12 şi a biogazului prin fer-
mentarea metanogenă a deşeurilor organice: 
a borhotului de la distilarea alcoolului, 
deşeurilor de la industria zahărului şi altele, 
precum şi a scurgerilor de canalizare de la 
fermele de animale. 
Procedeul de obţinere biochimică a bio-
metanului şi a vitaminei B12 include fermen-
tarea biomasei, care conţine deşeuri organ-
ice, cu adaos de sclareol şi/sau squalen, uti-
lizaţi ca stimulenţi ai metanogenezei, complex 
citrato-amoniacal de cobalt, fericianură de 
potasiu, metanol sau etanol, amofos şi drojdii 
furajere uscate. Totodată procesul de fermen-
tare se efectuează în condiţii termo- sau me-
zofile, cu aplicare suplimentară de hidrogen 
electrolitic în procesul de metanogeneză şi 
reglarea pH-ului în intervalul 6,5...7,5. 

  Revendicări: 3 
* 

*     * 
(54) Process for biochemical production of 

biomethane and vitamin B12  

(57) The invention relates to biochemical technol-
ogy and bioenergetics, namely to simultane-
ous production of vitamin B12 and biogas by 
methanogenic fermentation of organic waste: 
alcohol distillery waste, sugar industry waste, 
etc., as well as sewage from cattle farms. 
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The process for biochemical production of bi-
omethane and vitamin B12 involves the fer-
mentation of biomass containing organic 
waste, with the addition of sclareol and/or 
squalene, used as methanogenesis stimu-
lants, citrate-ammonia complex of cobalt, po-
tassium ferricyanide, methanol or ethanol, 
ammophos and dry fodder yeast. At the same 
time, the fermentation process is carried out 
under thermo- or mesophilic conditions, with 
additional supply of electrolytic hydrogen in 
the process of methanogenesis and pH ad-
justment in the range 6.5…7.5. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ биохимического получения 
биометана и витамина B12 

(57) Изобретение относится к биохимической 
технологии и биоэнергетике, а именно к 
одновременному получению витамина B12 
и биогаза метаногенным сбраживанием 
органических отходов: спиртовой барды, 
отходов от сахарной промышленности и 
др., а также канализационных стоков 
животноводческих ферм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ биохимического получения биоме-
тана и витамина B12 включает сбражива-
ние биомассы, содержащей органические 
отходы, с добавлением склареола и/или 
сквалена, используемых как стимуляторы 
метаногенеза, цитратно-аммиачного ком-
плекса кобальта, феррицианида калия, 
метанола или этанола, аммофоса и сухих 
кормовых дрожжей. При этом, процесс 
сбраживания проводится в термо- или 
мезофильных условиях, с дополнительной 
подачей электролитического водорода в 
процессе метаногенеза и регулированием 
pH в интервале 6,5...7,5. 
 

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

Published short-term patent applications / 
Опубликованные заявки на краткосрочные 

патенты 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в 
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом 
заявки на патент. 
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(21) s 2017 0053 (13) U2 

(51) Int. Cl.: A47B 23/02 (2006.01) 
A47B 23/04 (2006.01) 
A47C 7/70 (2006.01) 

(22) 2016.01.27 

(67) a 2016 0008, 2017.04.25 

(71)(72) ZGUREANU Gheorghe, MD 

(54) Suport pentru lucrul în pat sau fotoliu 

(57) Invenţia se referă la industria mobilei, şi anu-

me la suporturi pentru lucrul în pat sau fotoliu.  

Suportul, conform invenţiei, este alcătuit dintr-

un panou, un ghidaj, care poate fi fixat pe 

orice suprafaţă sub orice unghi cu ajutorul 

unor dibluri, un braţ articulat, care asigură o 

mobilitate ridicată panoului. Suportul este do-

tat şi cu un sistem de prindere-fixare şi orien-

tare a gadgeturilor pe panou, un ghidaj pentru 

sistemul de prindere-fixare şi orientare a 

gadgeturilor pe panou şi o priză de tip USB. 

 

  Revendicări: 1 

  Figuri: 2 

* 

*     * 

(54) Support for work in bed or armchair 

(57) The invention relates to the furniture industry, 

in particular to supports for work in bed or 

armchair. 

The support, according to the invention, com-

prises a panel, a guide, which can be fixed to 

any surface at any angle by means of dowels, 

a hinge lever arm that provides increased 

panel mobility. The support is equipped with a 

system of holding-fastening and orienting 

gadgets on the panel, guides for the system 

of holding-fastening and orienting gadgets on 

the panel and a USB-type connector. 

 

  Claims: 1 

  Fig.: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) Подставка для работы в кровати или 

кресле  

(57) Изобретение относится к мебельной про-

мышленности, в частности к подставкам 

для работы в кровати или кресле.  

Подставка, согласно изобретению, состоит 

из панели, направляющей рейки, которая 

может быть закреплена на любой поверх-

ности под любым углом при помощи дюбе-

лей, шарнирного рычага, который обеспе-

чивает повышенную мобильность панели. 

Подставка оснащена системой захвата-

крепления и ориентирования гаджетов на 

панели, направляющими для системы за-

хвата-крепления и ориентирования гадже-

тов на панели и разъемом типа USB. 

 

 П. формулы: 1 

 Фиг.: 2 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

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

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

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

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

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

A 

A 

К 
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(21) e 2017 0046 

(51) Int.Cl.: B42D 5/00 (2006.01.01) 
           B42D 3/18 (2006.01.01) 
            B42B 5/00 (2006.01.01) 
            B42B 5/12 (2006.01.01) 

(96) 16162408.5, 2016.03.24 

(97) 3078502, 2017.07.26 

(31) 201562139303P 

(32) 2015.03.27 

(33) US 

(71) Polyconcept North America (US)  

(72) CANNER Gary Charles (US); YU Luo Xian 
(CN)  

(54) Calculator blocnotes și husă pentru сal-
culator blocnotes 

Notebook and notebook cover 

Блокнотный компьютер и чехол для 
блокнотного компьютера 

 
 

(21) e 2017 0047 

(51) Int.Cl.: E04B 9/06 (2006.01.01) 
           E04B 9/04 (2006.01.01) 
           E04B 9/34 (2006.01.01) 

(96) 15196357.6, 2015.11.25 

(97) 3112546, 2017.08.02 

(31) 15306088 

(32) 2015.07.02 

(33) EP 

(71) Saint-Gobain Placo SAS (FR)  

(72) DALMAY Pierre (FR); BENKEMOUN Yves 
(FR)  

(54) Plafon și sistem de suspensie pentru pla-
fon 

Ceiling and ceiling suspension system 

Потолок и система подвески потолка 

 
 

(21) e 2017 0048 

(51) Int.Cl.: B65D 19/28 (2006.01.01) 

(96) 16174526.0, 2016.06.15 

(97) 3106404, 2017.08.02 

(31) 202015103169U 

(32) 2015.06.16 

(33) DE 

(71) Freimuth GmbH (DE)  

(72) WIEGELMANN Wolfgang (DE)  

(54) Dispozitiv de stocare și transport 

Transport and storage device 

Устройство для хранения и 
транспортировки 

 
 
 

(21) e 2017 0049 

(51) Int.Cl.: A01G 1/00 (2006.01.01) 
           A01G 31/00 (2006.01.01) 
           A01G 31/06 (2006.01.01) 

(96) 16744290.4, 2016.05.12 

(87) WO 2017/069803, 2017.04.27 

(31) 201562243767P 

(32) 2015.10.20 

(33) US 

(71) Tower Garden, LLC (US)  

(72) BRYAN Morris (US)  

(54) Aparat de cultivare a plantelor hidroponice 
îmbunătățit 

Improved hydroponic plant cultivating ap-
paratus 

Улучшенный аппарат для выращивания 
гидропонных растений 

 
 
(21) e 2017 0050 

(51) Int.Cl.: E05B 17/00 (2006.01.01) 

(96) 16175523.6, 2016.06.21 

(97) 3109380, 2017.08.09 

(31) 202015103311U 

(32) 2015.06.24 

(33) DE 

(71) Athmer oHG (DE)  

(72) CRONENBERG Carl-Julius (DE)  

(54) Dispozitiv pentru prevenirea blocării 
unei uși 

Device for preventing the locking of a 
door 

Устройство для предотвращения 
блокировки двери 
 
 

(21) e 2017 0051 

(51) Int.Cl.: A61B 18/14 (2006.01.01) 
           A61B 5/00 (2006.01.01) 

(96) 16176598.7, 2016.06.28 

(97) 3111872, 2017.08.09 

(31) 201514754553 

(32) 2015.06.29 

(33) US 

(71) Biosense Webster (Israel) Ltd. (IL)  

(72) WU Steven (US); MIN Sungwoo (US)  

(54) Cateter cu matrice cu buclă închisă cu 
porțiune de electrod liniar în plan 

Catheter having closed loop array with 
in-plane linear electrode portion 

Катетер с решеткой с замкнутым 
контуром с частью линейного 
электрода в плоскости 
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(21) e 2017 0052 

(51) Int.Cl.: G10D 3/10 (2006.01.01) 
            D07B 1/14 (2006.01.01) 

(96) 16169373.4, 2016.05.12 

(97) 3113170, 2017.08.16 

(31) 4252015 

(32) 2015.07.02 

(33) AT 

(71) Thomastik-Infeld Gesellschaft m.b.H. (AT) 

(72) KLANNER Franz (AT); RIEGER Bernhard 
(AT)  

(54) Coardă muzicală 

Musical string 

Музыкальная струна 
 
 

(21) e 2017 0053 

(51) Int.Cl.: B60K 37/06 (2006.01.01) 

(96) 16171469.6, 2016.05.26 

(97) 3100895, 2017.08.16 

(31) 102015007115 

(32) 2015.05.30 

(33) DE 

(71) Volkswagen AG (DE)  

(72) GERLACH Matthias (DE); TITZE Jan (DE)  

(54) Metodă și sistem informatic pentru furni-
zarea unui conducător auto a informațiilor 
despre disponibilitatea unei linii de teleco-
municaţie 

Method and information system for provid-
ing a vehicle driver with information about 
the availability of a communication link 

Способ и информационная система для 
предоставления водителю транспортного 
средства информации о наличии линии 
связи 
 
 

(21) e 2017 0054 

(51) Int.Cl.: A61B 18/14 (2006.01.01) 
           A61B 5/00 (2006.01.01) 

(96) 16176559.9, 2016.06.28 

(97) 3111871, 2017.08.16 

(31) 201514754566 

(32) 2015.06.29 

(33) US 

(71) Biosense Webster (Israel) Ltd. (IL)  

(72) WU Steven (US); MIN Sungwoo (US)  

(54) Cateter cu ansamblu de mai multe rân-
duri de electrozi-vârfuri 

Catheter with stacked spine electrode 
assembly 

Катетер с многорядным игольчатым 
электродным узлом 
 
 

(21) e 2017 0055 

(51) Int.Cl.: A61B 5/00 (2006.01.01) 
           A61B 5/042 (2006.01.01) 
           A61N 1/04 (2006.01.01) 
            A61B 18/14 (2006.01.01) 
            A61B 18/00 (2006.01.01) 

(96) 16176803.1, 2016.06.29 

(97) 3114987, 2017.08.16 

(31) 201514788627 

(32) 2015.06.30 

(33) US 

(71) Biosense Webster (Israel) Ltd. (IL)  

(72) WU Steven (US); MIN Sungwoo (US)  

(54) Cateter cu ansamblu de electrozi închis 
cu vârfuri de lungime egală 

Catheter having closed electrode as-
sembly with spines of uniform length 

Катетер с закрытым электродным 
узлом с иглами одинаковой длины 

 
 

(21) e 2017 0056 

(51) Int.Cl.: A61K 47/14 (2017.01.01) 
           A61K 9/48 (2006.01.01) 

(96) 16702960.2, 2016.02.05 

(87) WO 2016/124724, 2016.08.11 

(31) 15382042 

(32) 2015.02.06 

(33) EP 

(71) FAES FARMA, S.A. (ES)  

(72) SUÑÉ NEGRE Josep María (ES); ORTEGA 
AZPITARTE Ignacio (ES); DEL ARENAL 
BARRIOS Pepa (ES); HERNÁNDEZ HER-
RERO Gonzalo (ES)  

(54) Capsule moi de calciphediol 

Calcifediol soft capsules 

Мягкие капсулы кальцифедиола 

 
 

(21) e 2017 0057 

(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01) 
           C12N 1/20 (2006.01.01) 
           A61P 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 11/06 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 19/02 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61K 35/745 (2015.01.01) 

(96) 16731639.7, 2016.06.15 

(87) WO 2016/203217, 2016.12.22 

(31) 201510470; 201520510; 201603786 

(32) 2015.06.15; 2015.11.20; 2016.03.04 

(33) GB; GB; GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  
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(72) GRANT George (GB); PATTERSON Angela 
Margaret (GB); MULDER Imke (GB); 
MCCLUSKEY Seanin (GB); RAFTIS Emma 
(GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 

 
 

(21) e 2017 0058 

(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01) 
           C12N 1/20 (2006.01.01) 
           A61P 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 11/06 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 19/02 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 27/02 (2006.01.01) 

(96) 16731641.3, 2016.06.15 

(87) WO 2016/203220, 2016.12.22 

(31) 201510469; 201520628; 201604566 

(32) 2015.06.15; 2015.11.23; 2016.03.17 

(33) GB; GB; GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  

(72) GRANT George (GB); PATTERSON Angela 
Margaret (GB); MULDER Imke (GB); 
MCCLUSKEY Seanin (GB); RAFTIS Emma 
(GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 

 
 

(21) e 2017 0059 

(51) Int.Cl.: E04C 1/40 (2006.01.01) 
           E04B 2/86 (2006.01.01) 
           E04C 1/41 (2006.01.01) 

(96) 17155474.4, 2017.02.09 

(97) 3205788, 2017.08.16 

(31) 1651023 

(32) 2016.02.09 

(33) FR 

(71) G2S Technologies S.A. (LU)  

(72) GUICHERD Josselin (FR)  

(54) Bloc de construcţie izolat cu material izo-
lant între două blocuri exterioare și struc-
tură pentru susținerea blocurilor exterioare 

Insulated building block with insulation 
material between two outer blocks and 
structure for holding the outer blocks 

 

 

 

 

Изолированный строительный блок с 
изоляционным материалом между 
двумя наружными блоками и структурой 
для удержания наружных блоков 

 
 

(21) e 2017 0060 

(51) Int.Cl.: B01D 35/30 (2006.01.01) 
           B01D 29/11 (2006.01.01) 

(96) 16181725.9, 2016.07.28 

(97) 3124092, 2017.08.23 

(31) UB20152615 

(32) 2015.07.30 

(33) IT 

(71) Mp Filtri S.p.A. (IT)  

(72) PASTORI Claudio (IT)  

(54) Filtru pentru fluide hidraulice pentru cir-
cuitele hidraulice și procedeu de fabricare a 
acestuia 

Filter for hydraulic fluids for hydraulic cir-
cuits and process of making the same 

Фильтр для гидравлических жидкостей 
для гидравлических контуров и способ 
его изготовления 

 
 

(21) e 2017 0061 

(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01) 
           C12N 1/20 (2006.01.01) 
           A61P 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 11/06 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 19/02 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61K 35/745 (2015.01.01) 

(96) 16731268.5, 2016.06.15 

(87) WO 2016/203223, 2016.12.22 

(31) 201510467; 201520501 

(32) 2015.06.15; 2015.11.20 

(33) GB; GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  

(72) GRANT George (GB); PATTERSON Angela 
Margaret (GB); MULDER Imke (GB); 
MCCLUSKEY Seanin (GB); RAFTIS Emma 
(GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 
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(21) e 2017 0062 

(51) Int.Cl.: A61K 35/744 (2015.01.01) 
           C12N 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 16801286.2, 2016.11.21 

(87) WO 2017/085520, 2017.05.26 

(31) 201520502; 201604924 

(32) 2015.11.20; 2016.03.23 

(33) GB; GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  

(72) MULDER Imke Elisabeth (GB); HOLT Amy Beth 
(GB); PANZICA Domenico (GB); MCCLUSKEY 
Seanin Marie (GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 

 
 

(21) e 2017 0063 

(51) Int.Cl.: A61P 19/00 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 11/06 (2006.01.01) 
           A61P 27/02 (2006.01.01) 
           A61K 39/08 (2006.01.01) 
           A61K 35/74 (2015.01.01) 

(96) 16804857.7, 2016.11.23 

(87) WO 2017/089794, 2017.06.01 

(31) 201520631 

(32) 2015.11.23 

(33) GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  

(72) MULDER Imke Elisabeth (GB); HOLT Amy Beth 
(GB); MCCLUSKEY Seanin Marie (GB); LEN-
NON Grainne Clare (GB); AHMED Suaad (GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 
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(96) 16804858.5, 2016.11.23 

(87) WO 2017/089795, 2017.06.01 

(31) 201520638 

(32) 2015.11.23 

(33) GB 

(71) 4D Pharma Research Limited (GB)  

(72) MULDER Imke Elisabeth (GB); HOLT Amy Beth 
(GB); MCCLUSKEY Seanin Marie (GB); LEN-
NON Grainne Clare (GB); AHMED Suaad (GB)  

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial strains 

Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изоб-
ретений. 
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(11) 4512 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A01K 1/02 (2006.01) 
A01K 5/02 (2006.01) 

(21) a 2014 0014 
(22) 2012.03.30 
(31) MI2011A001438 
(32) 2011.07.29 
(33) IT 
(85) 2014.02.24 
(86) PCT/EP2012/055773, 2012.03.30 
(87) WO 2013/017297 A1, 2013.02.07 
(71)(73) FALCONI ENGINEERING CM S.R.L., IT 
(72)  FALCONI Serafino, IT 
(74) MARGINE Ion 
(54) Sistem de stivuire, păstrare şi distribuire 

a furajului la bordul navelor pentru trans-

portarea unui număr mare de animale 
(57) Invenţia se referă la sisteme de stivuire, păs-

trare şi distribuire a furajului la bordul navelor 
pentru transportarea unui număr mare de 
animale. 
Sistemul (1) de stivuire, păstrare şi distribuire 
a furajului la bordul navelor pentru transpor-
tarea unui număr mare de animale conţine 
cel puţin un siloz (2, 3) pentru depozitarea 
frajului, amplasat într-o zonă a navei (N) sub 
punte, mijloace (4) pentru captarea automată 
a furajului din silozuri (2, 3) pentru transpor-
tarea lui în cel puţin o zonă intermediară (5), 
situată la un nivel superior nivelului la care 
sunt situate compartimentele (6) pentru ani-
malele, care urmează să fie hrănite, şi mij-
loace (7) de distribuire automată a furajelor 
din zona intermediară (5) în compartimentele 
(6) pentru animalele, care urmează să fie 
hrănite. 

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) System for stowing, preserving and dis-

tributing fodder in ships for transporting 

large quantities of animals 

(57) The invention relates to systems for stowing, 
preserving and distributing fodder in ships for 
transporting large quantities of animals. 
The system (1) for stowing, preserving and 
distributing fodder in ships for transporting 
large quantities of animals comprises at least 
one silo (2, 3) for storing the fodder, located 
in a region of the ship (N) that is located be-
low deck, means (4) for automated drawing  
 
 
 

of the fodder from the storage silo (2, 3) to 
convey it into at least one intermediate re-
gion (5) located at a higher level than the 
level at which the compartments (6) for the 
animals to be fed are located, and means (7) 
for the automated distribution of the fodder 
from the intermediate region (5) to the com-
partments (6) for the animals to be fed. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Система для укладки, хранения и 

распределения кормов на судах для 

транспортировки большого количества 

животных 
(57) Изобретение относится к системам для 

укладки, хранения и распределения кор-
мов на судах для транспортировки боль-
шого количества животных. 
Система (1) для укладки, хранения и рас-
пределения кормов на судах для транс-
портировки большого количества живот-
ных содержит, по меньшей мере, один си-
лос (2, 3) для хранения корма, располо-
женный в подпалубной зоне корабля (N), 
средства (4) для автоматического забора 
корма из силосов (2, 3) для его транспор-
тировки, по меньшей мере, в одну проме-
жуточную зону (5), расположенную на бо-
лее высоком уровне, чем уровень, на ко-
тором расположены отсеки (6) для живот-
ных, которых следует кормить, и средства 
(7) для автоматического распределения 
корма из промежуточной зоны (5) в отсеки 
(6) для животных, которых следует кор-
мить. 

 
 П. формулы: 8 
 Фиг.: 12 
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(11) 4513 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A01N 1/02 (2006.01) 
A61D 19/02 (2006.01) 
C12N 5/02 (2006.01) 

(21) a 2016 0126 
(22) 2016.11.21 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN 
ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", 
MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  DARII Grigorie, MD; HAREA Vasile, MD; 
CIBOTARU Elena, MD; BRADU Nina, MD; 
DJENJERA Irina, MD; RUDIC Valeriu, MD; 
CHISELIŢA Oleg, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; 
DJUR Svetlana, MD 

(54) Mediu de protecţie pentru crioconserva-

rea materialului seminal de berbeci 
(57) Invenţia se referă la criobiologie, şi anume la 

un mediu de protecţie pentru criocon-
servarea materialului seminal de berbeci. 
Mediul de protecţie, conform invenţiei, 
conţine 0,8 g glucoză, 2,8 g citrat de sodiu, 
20 ml gălbenuş de ou, 7 ml glicerină, 0,05 
mg antibiotic Spermosan-3 de 50 mii unităţi, 
5…10 ml soluţie de BioR de 5 mg/ml şi apă 
bidistilată până la 100 ml. 
Rezultatul constă în păstrarea parametrilor 
calitativi ai spermatozoizilor după criocon-
servare şi decongelare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Protective medium for cryopreservation 

of ram seminal material 

(57) The invention relates to cryobiology, namely 
to a protective medium for cryopreservation 
of ram seminal material. 
The protective medium, according to the in-
vention, comprises 0.8 g of glucose, 2.8 g of 
sodium citrate, 20 ml of egg yolk, 7 mL of 
glycerin, 0.05 mg of Spermosan-3 antibiotic 
of 50 thousand units, 5…10 mL of BioR solu-
tion of 5 mg/mL and bidistilled water up to 
100 mL. 
The result is the preservation of the qualita-
tive parameters of spermatozoids after cryo-
preservation and thawing. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Защитная среда для криоконсервации 

семенного материала баранов 
(57) Изобретение относится к криобиологии, а 

именно к протекторной среде для криокон-
сервации семенного материала баранов. 
Протекторная среда, согласно изобрете-
нию, содержит 0,8 г глюкозы, 2,8 г цитрата 
натрия, 20 мл яичного желтка, 7 мл глице-
рина, 0,05 мг антибиотика Спермосан-3 50 
тысяч единиц, 5…10 мл раствора BioR 5 
мг/мл и бидистиллированную воду до 100 мл. 
Результат состоит в сохранении парамет-
ров качества сперматозоидов после крио-
консервации и оттаивания. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4514 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A23N 5/00 (2006.01) 
(21) a 2017 0063 
(22) 2017.06.16 
(71)(72)(73) ONCEANU Mihail, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Procedeu de spargere a cojilor de nuci 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

special la procedee de spargere a cojilor de 
nuci prin tăierea acestora, şi poate fi utilizată 
la prelucrarea industrială a nucilor. 
Procedeul, conform invenţiei, include debita-
rea nucilor dintr-un buncăr de încărcare pe 
un mijloc de transportare. Totodată, fiecare 
nucă se amplasează în adânciturile mijlocului 
de transportare cu posibilitatea rotirii şi cu 
proeminenţă faţă de suprafaţa acestuia. 
Adânciturile mijlocului de transportare sunt 
formate de o pereche de şnecuri paralele cu 
faţete elicoidale coincidente, instalate cu po-
sibilitatea rotirii sincrone într-o direcţie. Nuci-
le în mişcare şi rotite cu ajutorul şnecurilor se 
presează şi se transportă în zona de tăiere. 
Tăierea cojii nucii se efectuează cu un mijloc 
de tăiere pe spirală. Nucile cu coaja tăiată se 
deplasează cu ajutorul şnecurilor în nişte 
adâncituri ale unui mijloc de strângere şi se 
supun strângerii între şnecuri, după care se 
descarcă într-un buncăr de recepţie pentru 
prelucrarea ulterioară. Operaţiunile de debi-
tare a nucilor, de mişcare a mijlocului de 
transportare şi de tăiere cu mijlocul de tăiere 
sunt sincronizate. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Process for nutshell cracking  
(57) The invention relates to food industry, in par-

ticular to processes for nutshell cracking by 
sawing up thereof, and can be used in indus-
trial processing of nuts. 
The process, according to the invention, 
comprises feeding of nuts from a feeding 
hopper onto a conveying means. At the 
same time, each nut is placed in the recess-
es of the conveying means with the possibil-
ity of rotation and with a projection with re-
spect to its surface. The recesses of the con-
veying means are formed by a pair of parallel 
screws with coincident helical faces, installed 
with the possibility of synchronous rotation in 
one direction. The moving and rotating nuts 
with the help of screws are pressed and con-
veyed to the sawing zone. Sawing of the nut-
shell is performed by a cutting means in a 
spiral. Nuts with sawn off shell are advanced 
with the help of screws into the recesses of a 
pressing means and subjected to compres-
sion between the screws, and then poured 
into a receiving hopper for further pro-
cessing. The operations of nuts feeding, 
movement of the conveying means and saw-
ing up with the cutting means are synchro-
nized with each other. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ разрушения скорлупы орехов 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, в частности к способам 
разрушения скорлупы грецких орехов пу-
тем их распиливания, и может быть ис-
пользовано при промышленной перера-
ботке орехов.  
Способ, согласно изобретению, включает 
подачу орехов из загрузочного бункера на 
транспортирующее средство. При этом, 
каждый орех размещают в углубления 
транспортирующего средства с возможно-
стью вращения и c выступом относитель-
но его поверхности. Углубления транспор-
тирующего средства образованы парой 
параллельных шнеков с совпадающими 
винтовыми гранями, установленных с 
возможностью синхронного вращения в 
одну сторону. Движущиеся и вращающие-
ся с помощью шнеков орехи прижимают и 
перемещают в зону распила. Распилива-
ние скорлупы ореха производят режущим 
средством по спирали. Орехи с распилен-
ной скорлупой продвигают с помощью 

шнеков в углубления средства обжима и 
подвергают сжатию между шнеками, а по-
сле ссыпают в приемный бункер для по-
следующей обработки. Операции подачи 
орехов, движения транспортирующего 
средства и распиливания режущим сред-
ством синхронизированы друг с другом. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 
 

 
 
(11) 4515 (13) B1 

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

(21) a 2016 0145 
(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 obţinere a (Z)-4,4-dimetil-1-

(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-

en-3-onei  
(57) Invenţia se referă la chimia farmaceutică şi 

poate fi aplicată în extinderea efectivului de 
remedii noi pentru tratamentul tuberculozei 
din clasa 1,2,4-triazolului. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se pro-
pune un procedeu stereoselectiv simplu de 
sinteză, a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei, care 
manifestă o activitate antituberculoasă, cu 
formula:  

           

Me

Me

Me

O

N
N+

–O

O

N

N

         . 
Procedeul prevede condensarea aldol-
crotonică a 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-onei cu aldehida 4-nitrobenzoică, 
care se efectuează la refluxare în benzen, cu 
eliminarea azeotropică a apei formate, în 
prezenţa catalizatorului piperidină-acid ace-
tic. Reagenţii iniţiali şi condiţiile reacţiei duc 
la formarea doar a unui singur izomer geo-
metric  Z (70%, p.t. 114…116°С). 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for producing (Z)-4,4-dimethyl-1-

(4-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)pent-1-en-3-one 

(57) The invention relates to pharmaceutical 
chemistry and can be used in the develop-
ment of new agents for the treatment of tu-
berculosis from the 1,2,4-triazole class. 
Summary of the invention consists in that a 
simple stereoselective method for the syn-
thesis of (Z)-4,4-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-2-
(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one is pro-
posed, which exhibits antituberculous activi-
ty, with the formula: 

Me

Me

Me

O

N
N+

–O

O

N

N

. 
The method provides the aldol-crotonic con-
densation of 3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-
1-yl)butan-2-one with 4-nitrobenzaldehyde, 
which runs during reflux in benzene, with 
azeotropic distillation of the formed water, in 
the presence of a piperidine-acetic acid cata-
lyst. The starting reagents and the reaction 
conditions lead to the production of only one 
single geometric isomer Z (70%, m.p. 
114…116°C). 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения (Z)-4,4-диметил-1-(4-

нитрофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-

ил)пент-1-ен-3-она 
(57) Изобретение относится к фармацевтичес-

кой химии и может быть использовано при 
разработке новых средств для лечения 
туберкулёза из класса 1,2,4-триазола. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается простой стереоселективный 
способ синтеза (Z)-4,4-диметил-1-(4-ни-
трофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-
1-ен-3-она, который проявляет противоту-
беркулёзную активность, с формулой: 

Me

Me

Me

O

N
N+

–O

O

N

N

 . 

Способ предусматривает альдольно-
кротоновую конденсацию 3,3-диметил-1-
(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-онa с 4-
нитробензальдегидом, которая протекает 
при рефлюксировании в бензоле, с азео-
тропной отгонкой образующейся воды, в 
присутствии катализатора пиперидин-
уксусная кислота. Исходные реагенты и 
условия реакции приводят к получению 
только одного единственного геометриче-
ского изомера Z (70%, т. пл. 114…116°С). 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4516 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 495/04 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(21) a 2014 0137 
(22) 2014.12.22 
(31) 1363500 
(32) 2013.12.23 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 

VERNALIS (R&D) LTD, GB 
(72)  ANDRÁS Kotschy, HU; ZOLTAN Szlávik, HU; 

MÁRTON Csékei, HU; ATTILA Paczal, HU; 
ZOLTÁN Szabó, HU; SZABOLCS Sipos, HU; 
GÁBOR Radics, HU; AGNES Proszenyák, 
HU; BALÁZS Bálint, HU; ALAIN Bruno, FR; 
OLIVIER Geneste, FR; DAVIDSON James 
Edward Paul, GB; MURRAY James Brooke, 
NZ; CHEN I-Jen, GB; PERRON-SIERRA 
Françoise, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Derivaţi noi de tienopirimidină, procedeu 

de preparare a acestora, compoziţii far-

maceutice care îi conţin şi utilizările lor în 

calitate de agenţi proapoptotici 
(57) Invenţia se referă la derivaţi noi de tieno-

pirimidină cu formula (I): 

 
în care R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R12, X, A şi 
n au semnificaţiile definite în descriere. In-
venţia se mai referă la un procedeu de pre-
parare a acestora şi la compoziţii farmaceuti-
ce care îi conţin. 
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Compoziţiile menţionate pot fi utilizate în cali-
tate de agenţi proapoptotici în tratamentul 
cancerelor, maladiilor autoimune şi ale sis-
temului imun. 

 
  Revendicări: 35 

* 
*     * 

(54) New thienopyrimidine derivatives, a pro-

cess for their preparation, pharmaceutical 

compositions containing them and their 

uses as proapoptotic agents  
(57) The invention relates to new thienopyrimidine 

derivatives of Formula (I): 

 
wherein R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R12, X, A 
and n are as defined in the description. The 
invention further relates to a process for their 
preparation and to pharmaceutical composi-
tions containing them.  
Said compositions can be used as proapop-
totic agents in the treatment of cancer, auto-
immune and immune system diseases. 

 
  Claims: 35 

* 
*     * 

(54) Новые производные тиенопиримиди-

на, способ их получения, фармацевти-

ческие композиции их содержащие и их 

использования в качестве проапопто-

тических агентов 

(57) Изобретение относится к новым произво-
дным тиенопиримидина формулы (I): 

 
где R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R12, X, A и n 
имеют значения, представленные в опи-
сании. Изобретение также относится к 
способу их получения и к фармацевтиче-
ским композициям их содержащим.  
 

Указанные композиции могут быть ис-
пользованы в качестве проапоптотических 
агентов для лечения рака, аутоиммунных 
заболеваний и заболеваний иммунной си-
стемы. 

 
 П. формулы: 35 
 

 
(11) 4517 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C30B 25/00 (2006.01) 
C30B 25/10 (2006.01) 
C30B 29/16 (2006.01) 

(21) a 2016 0110 
(22) 2016.10.11 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  COLIBABA Gleb, MD 
(54) Procedeu de obţinere a monocristalelor 

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

re, şi anume la procedee de obţinere a mate-
rialelor semiconductoare, în particular la 
creşterea monocristalelor de ZnO din faza 
gazoasă fără germene într-un volum închis. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în creş-
terea monocristalului de ZnO din faza ga-
zoasă fără germene într-un volum închis, în 
care se încarcă materialul de creştere de 
ZnO, cu utilizarea agenţilor chimici de tran-
sport HCl, cu o presiune iniţială la temperatu-
ra de creştere de 1...4 atm, şi CO, luaţi într-
un raport molar HCl:CO de 0,25...1. Creşte-
rea monocristalului se efectuează la o tem-
peratură de 900...1100°C în două etape. La 
prima etapă diferenţa de temperaturi dintre 
materialul de creştere şi cristalul în creştere 
este de 3...10°C, iar la etapa a doua diferen-
ţa este de 10...60°C. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for gaseous-phase production of 

ZnO single crystals without seed 
(57) The invention relates to semiconductor tech-

nology, namely to methods for producing 
semiconductor materials, in particular to the 
gaseous-phase growth of ZnO single crystals 
without seed in a closed volume. 
The method, according to the invention, con-
sists in the gaseous-phase growth of the 
ZnO single crystal without seed in a closed 
volume, in which the ZnO charge is charged 
using chemical HCl transport agents with an 
initial pressure at a growth temperature of 
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1…4 atm, and CO, taken in a molar ratio 
HCl:CO of 0.25…1. The growth of the single 
crystal is carried out at a temperature of 
900…1100°C in two stages. In the first stage, 
the temperature difference between the 
charge and the growing crystal is of 3…10°C, 
and in the second stage the difference is of 
10…60°C. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения монокристаллов 

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

ковой технике, a именно к способам полу-
чения полупроводниковых материалов, в 
частности к выращиванию монокристал-
лов ZnO из паровой фазы без затравки в 
замкнутом объеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ, согласно изобретению, состоит в 
выращивании монокристалла ZnO из па-
ровой фазы без затравки в замкнутом 
объеме, в котором загружают шихту ZnO, 
с использованием химических транспорт-
ных агентов HCl с начальным давлением 
при температуре роста равном 1...4 атм и 
CO, взятых в молярном соотношении 
HCl:CO 0,25...1. Выращивание монокри-
сталла осуществляют при температуре 
900...1100°C в два этапа. На первом этапе 
разность температур между шихтой и рас-
тущим кристаллом составляет 3...10°C, а 
на втором этапе разность составляет 
10...60°C. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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FF9Y Brevete de invenţie  

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

Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1187 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 
C12R 1/125 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0013 
(22) 2017.02.08 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  ŞUBINA Victoria, MD; VOLOŞCIUC Leonid, 
MD; BURŢEVA Svetlana, MD 

(54) Procedeu de tratare a semințelor de to-

mate înainte de semănat 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

un procedeu de tratare a seminţelor de to-
mate înainte de semănat. 
Procedeul, conform invenţiei, include înmuie-
rea seminţelor de tomate în suspensie de 
bacterii ale tulpinii Bacillus subtilis CNMN-
BB-09, cu o concentraţie de 0,5…1,0% în 
decurs de 2 ore. 
Rezultatul constă în majorarea recoltei de 
tomate. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for presowing treatment of toma-

to seeds 
(57) The invention relates to agriculture, in partic-

ular to a process for presowing treatment of 
tomato seeds. 
The process, according to the invention, 
comprises soaking of tomato seeds in a bac-
terial suspension of Bacillus subtilis CNMN-
BB-09 strain with a concentration of 
0.5…1.0% for 2 hours. 
The result consists in increasing the harvest 
of tomatoes. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ предпосевной обработки семян 

томатов 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к способу предпосевной 
обработки семян томатов. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает замачивание семян томатов в 
бактериальной суспензии штамма Bacillus 

subtilis CNMN-BB-09 с концентрацией 
0,5…1,0% в течение 2 часов.  

Результат состоит в повышении урожая 
томатов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 1188 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 43/16 (2006.01) 
C07H 17/04 (2006.01) 
C07D 311/94 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0033 
(22) 2017.03.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  GRADINAR Dmitrii, MD; BOROVSKAIA Alla, 
MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BOTNARI 
Vasile, MD; GUMANIUC Alexei, MD;  
CIUMAC Petr, MD 

(54) Procedeu de tratare a seminţelor de 

ceapă comună înainte de semănat 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

un procedeu de tratare a seminţelor de 
ceapă comună înainte de semănat. 
Procedeul, conform invenţiei, include înmui-
erea seminţelor de ceapă comună înainte de 
semănat timp de 15 min într-o soluţie apoasă 
de 0,01% a sumei de glicozide, obţinute din 
plante de Melampyrum nemorosum L. prin 
extragere cu etanol de 60% la încălzire. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for presowing treatment of com-

mon onion seeds 
(57) The invention relates to agriculture, in partic-

ular to a process for presowing treatment of 
common onion seeds. 
The process, according to the invention, 
comprises soaking of common onion seeds 
before sowing for 15 minutes in a 0.01% 
aqueous solution of the sum of glycosides, 
obtained from Melampyrum nemorosum L. 
plants by extraction with 60% ethanol on 
heating. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 



  MD - BOPI 9/2017  INVENTIONS 

 38

(54) Способ предпосевной обработки семян 

лука репчатого 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, в частности к способу предпосев-
ной обработки семян лука репчатого. 
Способ, согласно изобретению, включает 
замачивание семян лука репчатого перед 
посевом в течение 15 мин в 0,01%-ном 
водном растворе суммы гликозидов, по-
лученных из растений Melampyrum nem-

orosum L. путем экстрагирования 60%-
ным этанолом при нагревании. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1189 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01) 
A01G 3/00 (2006.01) 
A01G 17/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0027 
(22) 2017.02.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BALAN Valerian, MD; IVANOV Igor, MD; 

TÎRSINA Oleg, MD 
(54) Procedeu de formare a coroanei în formă 

de cupă a pomului de cireş 
(57) Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la 

un procedeu de formare a coroanei în formă 
de cupă a pomului de cireş. 
Procedeul, conform invenţiei, include scur-
tarea pomului primăvara în primul an după 
plantare şi suprimarea mugurilor de pe  
trunchi la înălţimea de 40…50 cm cu orbirea 
a 2…3 muguri axiali situaţi sub doi muguri 
terminali, suprimarea lăstarului de prelungire 
a axului central cu ciupirea vârfului lăstarului 
concurent; selectarea unei ramuri verticale 
pentru viitorul ax central şi a 3…4 ramuri 
pentru viitoarele şarpante de la baza coroa-
nei pomului, cu un unghi de ramificare de 
50…60° faţă de verticală; viitoarele şarpante 
se scurtează la 60 cm de la baza lor, iar axul 
central − la 20 cm mai sus de vârful şar-
pantelor; suprimarea ramurilor cu creştere 
puternică şi tăierea la cep de 5…10 cm a 
lăstarilor cu creştere verticală şi cu orientare 
în interiorul coroanei pomului; stabilirea di-
recţiei de creştere şi a unghiului de înclinare 
a şarpantelor de 35…40° faţă de verticală, 
selectarea la 30…40 cm de la baza şar-
pantelor a unei subşarpante orientate orizon-
tal spre exteriorul coroanei şi tăierea axului  
 
 

central la 30…40 cm de la baza şarpantei 
superioare deasupra unei ramuri laterale. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for shaping of cherry trees 

cupped crown  

(57) The invention relates to fruit growing, namely 
to a process for formation of cherry trees 
cup-shaped crown. 
The process, according to the invention, in-
cludes pruning of the tree in the spring in the 
first year after planting and removal of buds 
from the trunk at the height of 40-50 cm with 
dazzling of 2-3 axial buds located under two 
terminal buds, removal of the extension 
shoot of the central axis with pinching of the 
top of the competing shoot; selection of a 
vertical branch for the future central axis and 
3…4 branches for the future scaffold branch-
es from the base of the tree crown, with a 
branch angle of 50…60° with respect to the 
vertical; the future scaffold branches are 
pruned 60 cm from their base, and the cen-
tral axis − 20 cm higher than the top of the 
scaffold branches; removal of branches with 
strong growth and twig pruning in 5…10 cm 
of the shoots with vertical growth and with di-
rection inside the tree crown; establishment 
of the direction of growth and the angle of in-
clination of the scaffold branches of 35…40° 
relative to the vertical, selection at 30…40 
cm from the base of the scaffold branches of 
a second-order scaffold branch horizontally 
directed to the outside of the crown and 
pruning of the central axis 30…40 cm from 
the base of the upper scaffold branch above 
a lateral branch. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ формирования чашеобразной 

кроны дерева черешни 
(57) Изобретение относится к плодоводству, а 

именно к способу формирования чашеоб-
разной кроны дерева черешни.  
Способ, согласно изобретению, включает 
обрезку дерева весной в первый год по-
сле посадки и удаление почек со ствола 
на высоте 40…50 см с ослеплением 2…3  
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аксиальных почек, расположенных под 
двумя конечными почками, удаление по-
бега продолжения центрального провод-
ника с прищипыванием вершины конкури-
рующего побега; отбор вертикальной вет-
ви для будущего центрального проводни-
ка и 3…4 ветвей для будущих скелетных 
ветвей от основания кроны дерева, с уг-
лом отхождения в 50…60° относительно 
вертикали; будущие скелетные ветви об-
резаются на 60 см от их основания, а цен-
тральный проводник − на 20 см выше 
вершины скелетных ветвей; удаление 
ветвей с сильным ростом и обрезку на су-
чек в 5…10 см побегов с вертикальным 
ростом и с направлением внутрь кроны 
дерева; установление направления роста 
и угла наклона скелетных ветвей в 
35…40° относительно вертикали, отбор на 
30…40 см от основания скелетных ветвей 
по одной скелетной ветви второго поряд-
ка, горизонтально направленной кнаружи 
кроны и обрезку центрального проводника 
на 30…40 см от основания верхней ске-
летной ветви над боковой веткой. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 1190 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01) 
A01G 17/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0028 
(22) 2017.02.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BALAN Valerian, MD; IVANOV Igor, MD; 

BALAN Petru, MD; BÎLICI Inna, MD 
(54) Procedeu de tăiere a ramurilor pomilor 

fructiferi 
(57) Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la 

un procedeu de tăiere a ramurilor pomilor 
fructiferi. 
Procedeul, conform invenţiei, include reîn-
noirea ramurii de semischelet în lemn de 
3…4 ani prin tăiere la cep deasupra inelului 
cambial, perpendicular direcţiei de creştere a 
ramurii. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for pruning branches of fruit 

trees 
(57) The invention relates to fruit growing, in par-

ticular to a process for pruning branches of 
fruit trees. 
The process, according to the invention, 
comprises the renewal of the semi-scaffold 
branch with 3…4-year-old wood by stump 
pruning above the cambial ring, perpendicu-
lar to the direction of growth of the branch. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обрезки ветвей плодовых 

деревьев 
(57) Изобретение относится к плодоводству, а 

именно к способу обрезки ветвей плодо-
вых деревьев. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обновление полускелетной ветви на 3…4-
летнюю древесину обрезкой на пенек над 
камбиальным кольцом, перпендикулярно 
направлению роста ветви. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 1191 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 15/00 (2006.01) 
(21) s 2017 0031 
(22) 2017.03.06 
(71)(73) SRL "PROTECT GRINDINA", MD 
(72)  CHICU Vadim, MD 
(54) Instalaţie terestră antigrindină 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile mobile teres-

tre, care generează aerosol funcţional pentru 
dispersarea norilor şi a ceţii, pentru preveni-
rea căderilor de grindină şi sporirea artificială 
a cantităţilor de precipitaţii. 
Instalaţia terestră antigrindină include o car-
casă 1 cu cadre şi panouri 2 fixate pe aceas-
ta, formând o manta, în care sunt amplasate 
o ţeavă de aspiraţie 5 cilindrică verticală şi o 
butelie 3 cu aer comprimat, care comunică 
cu un rezervor ermetic 4 cu un amestec de 
reactivi. Mantaua este dotată cu o poliţă 7 
rabatabilă, montată pe un panou 2 lateral cu 
posibilitatea fixării ei în poziţie orizontală şi 
fixării ţevii de aspiraţie 5 pe aceasta cu ajuto-
rul unor ştifturi 18. Poliţa 7 este dotată în par-
tea de sus cu un inel 17 de stabilizare a ar-
derii flăcării, iar în partea de jos − cu un bloc 
portabil de duze 11, pe care este montat un 
injector de combustibil 10, unit printr-un fur-
tun de presiune 9 cu rezervorul 4. Ţeava de 
aspiraţie 5 în partea de jos este executată cu 
o cameră de ardere 12 a amestecului de 
reactivi, deasupra căreia, pe circumferinţa 
ţevii 5 sunt executate orificii 13 de injectare, 
totodată de o parte a fiecărui orificiu 13 sub 
un unghi ascuţit faţa de planul acestuia este  
 
 
 
 

fixată câte o paletă directoare 14 cu posibili-
tatea închiderii parţiale a orificiului 13. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Ground anti-hail installation  
(57) The invention relates to mobile ground instal-

lations generating functional aerosols for dis-
persing clouds and fog, preventing the hail 
from falling out and artificially increasing the 
amounts of precipitation. 
The ground anti-hail installation comprises a 
framed carcass 1 with panels 2 fixed there-
on, forming a casing, in which are placed a 
cylindrical vertical exhaust pipe 5 and a ca-
pacity 3 with compressed air, communicating 
with a sealed tank 4 with a mixture of rea-
gents. The casing is provided with a hinged 
shelf 7, mounted on a side panel 2 with the 
possibility of fixing it horizontally and fixing 
the exhaust pipe 5 thereon with pins 18. The 
shelf 7 is provided in the upper part with a 
flame burning stabilization ring 17 and in the 
lower part – with a portable block of nozzles 
11, on which is installed a fuel injector 10, 
connected by means of a pressure hose 9 to 
the tank 4. The exhaust pipe 5 is provided in 
the lower part with a reagent mixture com-
bustion chamber 12, above which, along the 
circumference of the pipe 5 are made injec-
tion holes 13, at the same time on one side 
of each hole 13 at an acute angle with its 
plane is fixed a guide plate 14 with the pos-
sibility of partially overlapping the hole 13. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Наземная противоградовая установка 
(57) Изобретение относится к мобильным 

наземным установкам, генерирующим 
функциональные аэрозоли для рассеива-
ния облаков и тумана, предотвращения 
выпадения града и искусственного увели-
чения количества осадков. 
Наземная противоградовая установка 
включает рамный каркас 1 с панелями 2, 
закрепленными на нем, образуя кожух, в 
котором расположены цилиндрическая 
вертикальная вытяжная труба 5 и емкость 
3 со сжатым воздухом, сообщенная с гер- 
 
 



INVENŢII   MD - BOPI 9/2017  

 

 41

метичным резервуаром 4 со смесью реа-
гентов. Кожух снабжен откидной полкой 7, 
смонтированной на боковой панели 2 с 
возможностью ее фиксации в горизон-
тальном положении и крепления на ней 
вытяжной трубы 5 штифтами 18. Полка 7 
снабжена сверху кольцом 17 стабилиза-
ции горения факела, а снизу − портатив-
ным блоком форсунок 11, на котором 
установлена топливная форсунка 10, со-
единенная посредством напорного шланга 
с резервуаром 4. Вытяжная труба 5 вы-
полнена с камерой сгорания 12 смеси ре-
агентов в нижней части, над которой, по 
окружности трубы 5 выполнены инжекци-
онные отверстия 13, при этом с одной 
стороны каждого отверстия 13 под острым 
углом к его плоскости закреплено по од-
ной направляющей пластине 14 с воз-
можностью частичного перекрытия отвер-
стия 13. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 

 
 

 
(11) 1192 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01N 31/00 (2006.01) 
C07H 1/08 (2006.01) 
C07H 17/07 (2006.01) 
C07D 311/30 (2006.01) 
C12P 19/44 (2006.01) 
A01P 3/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0010 
(22) 2017.02.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACAD-
EMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) ŞUBINA Victoria, MD; MAŞCENCO Natalia, 
MD; BOROVSKAIA Alla, MD; GUREV Angela, 
MD; ROŞCA Ilie, MD 

 
 

(54) Preparat glicozidic din plante de Veronica 

officinalis L. cu acţiune fungicidă asupra 

Alternaria alternata 

(57) Invenţia se referă la preparatele fungicide, şi 
anume la un preparat glicozidic din plante de 
Veronica officinalis L. cu acţiune fungicidă 
asupra Alternaria alternata. 

Preparatul, conform invenţiei, conţine o 
soluţie apoasă de extract sumar de glicozide 
din plante de Veronica officinalis L. cu con-
centraţia de 5 x (10-4

…10-2)%, obţinut din 
partea aeriană a plantei prin extragere triplă 
cu soluţie hidrometanolică, concentrarea ex-
tractului prin distilare în vid, extragerea dublă 
cu benzen a substanţelor balast, cromato-
grafierea extractului purificat pe coloană cu 
poliamidă cu eluarea în sistemul apă-
metanol în raport de 4:1 şi concentrarea ul-
terioară a eluatelor până la reziduu uscat. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Glycoside preparation from Veronica of-

ficinalis L. plants with fungicidal action 

on Alternaria alternata 

(57) The invention relates to fungicidal prepara-
tions, namely to a glycoside preparation from 
Veronica officinalis L. plants with fungicidal 
action on Alternaria alternata. 
The preparation, according to the invention, 
comprises an aqueous solution of total ex-
tract of glycosides from Veronica officinalis L. 
plants with a concentration of 5 x (10-4…10-

2)%, obtained from the aboveground part of 
the plant by triple extraction with an aqueous 
methanol solution, concentration of extract 
by vacuum distillation, double benzene ex-
traction of ballast substances, chromatog-
raphy of purified extract on polyamide col-
umn with elution in the water-methanol sys-
tem in a ratio of 4:1 and subsequent concen-
tration of eluates to a dry residue. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Гликозидный препарат из растений 

Veronica officinalis L. с фунгицидным 

действием на Alternaria alternata 

(57) Изобретение относится к фунгицидным 
препаратам, а именно к гликозидному 
препарату из растений Veronica officinalis 
L. с фунгицидным действием на Alternaria 

alternata. 
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Препарат, согласно изобретению, содер-
жит водный раствор суммарного экстракта 
гликозидов из растений Veronica officinalis 
L. с концентрацией 5 x (10-4

…10-2)%, полу-
ченного из надземной части растения пу-
тем тройного экстрагирования водномета-
нольным раствором, концентрирования 
экстракта при дистилляции в вакууме, 
двойного бензольного экстрагирования 
балластных веществ, хроматографирова-
ния очищенного экстракта на полиамид-
ной колонне с элюированием в системе 
вода-метанол в соотношении 4:1 и после-
дующего концентрирования элюатов до 
сухого остатка. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1193 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 
A01K 53/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0045 
(22) 2017.03.31 
(71)(73) EREMIA Nicolae, MD 
(72) EREMIA Nicolae, MD; KRASOCIKO Petru, 

BY; CHIRIAC Angela, MD; ZAGAREANU 
Andrei, MD; SARÎ Nelea, MD 

(54) Procedeu de hrănire a albinelor 
(57) Invenţia se referă la apicultură, în particular 

la un procedeu de hrănire a albinelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include hrăni-
rea albinelor cu un amestec din sirop de za-
hăr de 50% şi un aditiv furajer în cantitate de 
1,0 L la o familie de albine, seara, peste fie-
care 10...12 zile, începând din martie-aprilie 
până la începutul culesului principal al mierii, 
totodată aditivul furajer conţine, în % mas.: 
polen 75,98 
lapte praf 15,20 
pudră de zahăr 7,60 
aditivi pe bază de tulpini  
de lacto- şi bifidobacterii 

 
1,22. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for feeding bees 
(57) The invention relates to apiculture, in particu-

lar to a process for feeding bees. 
The process, according to the invention, 
comprises feeding the bees with a mixture of 
50% sugar syrup and a feed additive in an 
amount of 1.0 L per bee family, in the eve-
ning, every 10…12 days, beginning from 
March-April to the main honey flow, at the 

same time the feed additive comprises, in 
mass%: 
pollen 75,98 
powdered milk 15,20 
powdery sugar 7,60 
feed additives based on strains  
of lacto- and bifidobacteria 

 
1,22. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ подкормки пчел 
(57) Изобретение относится к пчеловодству, в 

частности к способу подкормки пчел. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подкормку пчел смесью 50%-ного 
сахарного сиропа и кормовой добавки, в 
количестве 1,0 л смеси на пчелиную 
семью, вечером, через каждые 10…12 
дней, начиная с марта-апреля до главного 
медосбора, при этом кормовая добавка 
содержит, в масс.%:  
пыльцу 75,98 
сухое молоко 15,20 
сахарную пудру 7,60 
кормовые добавки на основе штам- 
мов лакто- и бифидобактерий 

 
1,22. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 1194 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 
A01K 53/00 (2006.01) 
A23K 20/121 (2016.01) 

(21) s 2017 0060 
(22) 2017.05.10 
(71)(73) UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  EREMIA Nicolae, MD; CHIRIAC Angela, MD; 

CAISÎN Larisa, MD; IVANOVA Raisa, MD; 
MAŞCENCO Natalia, MD; CATARAGA Ivan, 
MD; EREMIA Igor, MD 

(54) Procedeu de creştere a albinelor 
(57) Invenţia se referă la apicultură, în particular 

la un procedeu de creştere a albinelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include hrăni-
rea albinelor cu un amestec din sirop de za-
hăr de 50% şi 30,0...120,0 mg/L de glicozida 
iridoidică 1-epi-5-O-alozilantirinozidă, în can-
titate de 1,5....3,0 L la o familie de albine, de 
1...2 ori toamna, cu un interval de 5...9 zile, 
şi 1,0 L de amestec la o familie de albine, 
peste fiecare 10….12 zile primăvara, înce-
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pând din luna aprilie până la începutul cule-
sului principal al mierii. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for growing bees 
(57) The invention relates to apiculture, in particu-

lar to a process for growing bees. 
The process, according to the invention, 
comprises feeding the bees with a mixture of 
50% sugar syrup and 30.0…120.0 mg/L of ir-
idoid glycoside 1-epi-5-O-alosilanthirinoside, 
in the amount of 1.5…3.0 L per bee family, 
1…2 times in the autumn, with an interval of 
5…9 days, and 1.0 L of mixture per one bee 
family, every 10…12 days in spring, from 
April to the beginning of the main honey flow. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ выращивания пчел 
(57) Изобретение относится к пчеловодству, в 

частности к способу выращивания пчел. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подкормку пчел смесью из 50%-ного 
сахарного сиропа и 30,0...120,0 мг/л 
иридоидного гликозида 1-эпи-5-O-
алозилантиринозид, в количестве 1,5...3,0 
л смеси на одну пчелиную семью, 1...2 
раза осенью, с интервалом 5...9 дней, и 
1,0 л смеси на одну пчелиную семью, 
через каждые 10…12 дней, весной, с 
апреля до начала главного медосбора. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1195 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 35/28 (2006.01) 
A61P 19/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0040 
(22) 2017.03.20 
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC Victor, MD; 

BABIUC Alexandru, MD; BABIUC Nadejda, 
MD 

(54) Metodă de tratament al gonartrozei 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie, ortopedie şi chirurgia septică 
şi poate fi utilizată pentru tratamentul gonar-
trozelor cu utilizarea celulelor mezenchimale 
şi stimularea cu interleukine. 
Metoda de tratament al gonartrozei constă în 
aseptizarea tegumentelor zonei afectate, 
efectuarea anesteziei intramusculare şi in-
tramedulare, după care cu o seringă se in-

troduce intraarticular un extract din măduva 
osoasă a embrionilor de pui de găină, care 
conţine câte 1...2 ml de suspensie de celule 
mezenchimale cu un conţinut de 3000000 
celule la 1 ml de mediu nutritiv şi un amestec 
de interleukinele IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 
IL-6, IL-8, luate în cantităţi egale, doza suma-
ră fiind de  80000 UI/ml, extractul se introdu-
ce repetat peste fiecare 3...4 săptămâni, timp 
de 4...6 luni. 

* 
*     * 

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

lar to traumatology, orthopedics and purulent 
surgery and can be used for the treatment of 
gonarthrosis using mesenchymal cells and 
stimulation with interleukins. 
The method for treating gonarthrosis consists 
in asepticizing the skin of the affected area, 
performing intramuscular and intramedullary 
anesthesia, after which with a syringe is in-
traarticularly introduced an extract from bone 
marrow of chicken embryos, containing 1…2 
mL of mesenchymal cell suspension contain-
ing 3,000,000 cells per 1 mL of nutrient me-
dium and a mixture of interleukins IL-1, IL-2, 
IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, taken in equal 
amounts, the total dose being of 80,000 
IU/mL, the extract is re-introduced every 
3…4 weeks, for 4…6 months. 

* 
*     * 

(54) Метод лечения гонартроза 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к травматологии, ортопедии и 
гнойной хирургии и может быть использо-
вано для лечения гонартроза с использо-
ванием мезенхимальных клеток и стиму-
ляции интерлейкинами. 
Метод лечения гонартроза состоит в дез-
инфицировании кожи пораженного участ-
ка, выполнении внутримышечной и ин-
трамедуллярной анестезии, после чего 
шприцом внутри сустава вводят экстракт 
из костного мозга эмбрионов куриных 
птенцов, который содержит по 1…2 мл 
суспензии мезенхимальных клеток с со-
держанием 3000000 клеток на 1 мл пита-
тельной среды и смесь интерлейкинов IL-
1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, взятых в 
равных количествах, суммарная доза со-
ставляет 80000 UI/ml, экстракт вводят по-
вторно через каждые 3...4 недели, в тече-
ние 4...6 месяцев. 
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(11) 1196 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 35/28 (2006.01) 
A61P 19/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0041 
(22) 2017.03.20 
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC Victor, MD; 

BABIUC Alexandru, MD; BABIUC Nadejda, 
MD 

(54) Metodă de tratament al necrozei aseptice 

a capului femural şi a altor regiuni cu 

ţesut osos 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie, ortopedie şi chirurgia septică 
şi poate fi utilizată pentru tratamentul 
necrozei aseptice a capului femural şi a altor 
regiuni cu ţesut osos cu utilizarea celulelor 
mezenchimale şi stimularea cu interleukine. 
Metoda de tratament al necrozei aseptice a 
capului femural şi a altor regiuni cu ţesut 
osos constă în aseptizarea tegumentelor zo-
nei afectate, efectuarea anesteziei în zona 
colului femural şi a zonelor afectate, după 
care cu o seringă se introduce un extract din 
măduva osoasă a embrionilor de pui de găi-
nă, care conţine câte 1...2 ml de suspensie 
de celule mezenchimale cu un conţinut de 
1500000 celule la 1 ml de mediu nutritiv şi un 
amestec de interleukinele IL-1, IL-2, IL-3, IL-
4, IL-5, IL-6, IL-8, luate în cantităţi egale, do-
za sumară fiind de 80000 UI/ml, extractul se 
introduce repetat peste fiecare 3...4 săptă-
mâni, timp de 4...6 luni. 

* 
*     * 

(54) Method for treating aseptic necrosis of 

the femoral head and other areas with 

bone tissue  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to traumatology, orthopedics and purulent 
surgery and can be used for the treatment of 
aseptic necrosis of the femoral head and 
other areas with bone tissue using mesen-
chymal cells and stimulation with interleu-
kins. 
The method for treating aseptic necrosis of 
the femoral head and other areas with bone 
tissue consists in asepticizing the skin of the 
affected area, performing anesthesia in the 
femoral head and other affected areas, after 
which with a syringe is introduced an extract 
from bone marrow of chicken embryos, con-
taining 1…2 mL of mesenchymal cell sus-
pension containing 1,500,000 cells per 1 mL 
of nutrient medium and a mixture of interleu-
kins IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, tak-
en in equal amounts, the total dose being of 

80,000 IU/mL, the extract is re-introduced 
every 3…4 weeks, for 4…6 months. 

* 
*     * 

(54) Метод лечения асептического некроза 

головки бедренной кости и других зон 

c костной тканью  

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к травматологии, ортопедии и 
гнойной хирургии и может быть использо-
вано для лечения асептического некроза 
головки бедренной кости и других зон c 
костной тканью с использованием мезен-
химальных клеток и стимуляции интер-
лейкинами. 
Метод лечения асептического некроза го-
ловки бедренной кости и других зон c 
костной тканью состоит в дезинфициро-
вании кожи пораженного участка, выпол-
нении анестезии в зоне головки бедрен-
ной кости и других пораженных зон, после 
чего шприцом вводят экстракт из костного 
мозга эмбрионов куриных птенцов, кото-
рый содержит по 1…2 мл суспензии ме-
зенхимальных клеток с содержанием 
1500000 клеток на 1 мл питательной сре-
ды и смесь интерлейкинов IL-1, IL-2, IL-3, 
IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, в равных количествах, 
суммарная доза составляет 80000 UI/ml, 
экстракт вводят повторно через каждые 
3...4 недели, в течении 4...6 месяцев. 

 

 
(11) 1197 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 35/28 (2006.01) 
A61P 19/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0042 
(22) 2017.03.20 
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC Victor, 

MD; BABIUC Alexandru, MD; BABIUC 
Nadejda, MD 

(54) Metodă de tratament al osteomielitei 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie, ortopedie şi chirurgia septică 
şi poate fi utilizată pentru tratamentul osteo-
mielitei cu utilizarea celulelor mezenchimale 
şi stimularea cu interleukine. 
Metoda de tratament al osteomielitei constă 
în aseptizarea tegumentelor zonei afectate, 
efectuarea anesteziei intramusculare şi in-
tramedulare, după care cu o seringă se in-
troduce intraarticular un extract din măduva 
osoasă a embrionilor de pui de găină, care 
conţine câte 1...2 ml de suspensie de celule 
mezenchimale cu un conţinut de 1500000 
celule la 1 ml de mediu nutritiv şi un amestec 
de interleukinele IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 
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IL-6, IL-8, luate în cantităţi egale, doza suma-
ră fiind de 80000 UI/ml, extractul se introdu-
ce repetat peste fiecare 3...4 săptămâni, timp 
de 2...4 luni. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

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

lar to traumatology, orthopedics and purulent 
surgery and can be used for the treatment of 
osteomyelitis using mesenchymal cells and 
stimulation with interleukins. 
The method for treating osteomyelitis con-
sists in asepticizing the skin of the affected 
area, performing intramuscular and intrame-
dullary anesthesia, after which with a syringe 
is intraarticularly introduced an extract from 
bone marrow of chicken embryos, containing 
1…2 mL of mesenchymal cell suspension 
containing 1,500,000 cells per 1 mL of nutri-
ent medium and a mixture of interleukins IL-
1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, taken in 
equal amounts, the total dose being of 
80,000 IU/mL, the extract is re-introduced 
every 3…4 weeks, for 2…4 months. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения остеомиелита 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к травматологии, ортопедии и 
гнойной хирургии и может быть использо-
вано для лечения остеомиелита с исполь-
зованием мезенхимальных клеток и сти-
муляции интерлейкинами. 
Метод лечения остеомиелита состоит в 
дезинфицировании кожи пораженного 
участка, выполнении внутримышечной и 
интрамедуллярной анестезии, после чего 
шприцом внутри сустава вводят экстракт 
из костного мозга эмбрионов куриных 
птенцов, который содержит по 1…2 мл 
суспензии мезенхимальных клеток с со-
держанием 1500000 клеток на 1 мл пита-
тельной среды и смесь интерлейкинов IL-
1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, взятых в 
равных количествах, суммарная доза со-
ставляет 80000 UI/ml, экстракт вводят по-
вторно через каждые 3...4 недели, в тече-
ние 2...4 месяцев. 

 
 П. формулы: 1 
 

(11) 1198 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B02C 13/02 (2006.01) 
B02C 18/06 (2006.01) 
B02C 19/11 (2006.01) 
B02C 21/00 (2006.01) 
B27L 11/00 (2006.01) 
B27L 11/02 (2006.01) 

(21) s 2017 0032 
(22) 2017.03.10 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; PASAT Igor, MD; 

MOLOTCOV Iurii, MD; MUNTEANU Ion, MD 
(54) Dispozitiv pentru tocarea şi uscarea aero-

dinamică a biomasei lemnoase 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru prelu-

crarea biomasei lemnoase şi poate fi utilizată 
în industriile chimică şi de prelucrare a lem-
nului. 
Dispozitivul pentru tocarea şi uscarea aero-
dinamică a biomasei lemnoase conţine un 
cadru (1), pe care este fixat rigid un corp (2) 
cu o cameră de măcinare grosieră (4) şi una 
de măcinare fină (5). În corp (2) este am-
plasat un ax (8), pe care sunt montate două 
rotoare (9, 10) cu discuri (11, 12 şi, respectiv, 
18, 19). În partea din faţă a dispozitivului 
sunt executate o gaură, la care este fixat un 
racord (23) pentru debitarea aerului fierbinte, 
şi o gură de alimentare (15) cu anticuţite 
(16). În discul (11) rotorului (9) sunt execu-
tate găuri pentru trecerea biomasei şi găuri 
pentru trecerea aerului fierbinte. Pe peri-
metrul suprafeţelor interioare ale camerelor 
(4, 5) sunt fixate plăci zimţate (17, 22). La 
periferiile discurilor (11, 12 şi 18, 19) sunt fi-
xate lopăţele zimţate (13) şi degete (20) cu 
ciocănaşe (21). Camerele (4, 5) comunică în-
tre ele printr-o conductă (24). La ieşirea din 
cameră (5) sunt amplasate plăcuţe, camera 
(5) fiind dotată cu o conductă de evacuare a 
biomasei tocate şi uscate. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for grinding and aerodynamic dry-

ing of woody biomass  
(57) The invention relates to woody biomass 

working devices and can be used in the 
chemical and woodworking industries. 
The device for grinding and aerodynamic 
drying of woody biomass comprises a frame 
(1), on which is rigidly fixed a body (2) with 
coarse grinding (4) and fine grinding (5) 
chambers. In the body (2) is placed an axle 
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(8), on which are mounted two rotors (9, 10) 
with disks (11, 12 and 18, 19 respectively). In 
the front part of the device are made an 
opening, to which is fixed a hot air supply 
nozzle (23), and a charging opening (15) with 
countercuts (16). In the disk (11) of the rotor 
(9) are made holes for the passage of bio-
mass and holes for the passage of hot air. 
On the perimeter of the inner surfaces of the 
chambers (4, 5) are fixed toothed plates (17, 
22). On the periphery of the disks (11, 12 
and 18, 19) are fixed toothed blades (13) and 
pins (20) with hammers (21). The chambers 
(4, 5) communicate between each other 
through a pipeline (24). At the exit from the 
chamber (5) are placed plates, the chamber 
(5) being equipped with a pipeline for remo-
val of ground and dried biomass. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для измельчения и 

аэродинамической сушки древесной 

биомассы 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

переработки древесной биомассы и мо-
жет быть использовано в химической и 
деревообрабатывающей промышленно-
стях. 
Устройство для измельчения и аэродина-
мической сушки древесной биомассы со-
держит раму (1), на которой жестко за-
креплен корпус (2) с камерами грубого из-
мельчения (4) и тонкого измельчения (5). 
В корпусе (2) расположена ось (8), на ко-
торой смонтированы два ротора (9, 10) с 
дисками (11, 12 и соответственно 18, 19). 
В передней части устройства выполнены 
отверстие, к которому закреплен патрубок 
(23) для подачи горячего воздуха, и загру-
зочное отверстие (15) с противорезами 
(16). В диске (11) ротора (9) выполнены  
отверстия для прохождения биомассы и 
отверстия для прохождения горячего воз-
духа. По периметру внутренних поверхно-
стей камер (4, 5) закреплены зубчатые 
пластины (17, 22). На перифериях дисков 
(11, 12 и 18, 19) закреплены зубчатые ло-
патки (13) и пальцы (20) с молотками (21). 
Камеры (4, 5) сообщаются между собой 
трубопроводом (24). На выходе из камеры 
(5) расположены пластинки, камера (5)  
 
 

снабжена трубопроводом для отвода из-
мельченной и сушеной биомассы. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 1199 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01) 
G06K 1/12 (2006.01) 
B23H 9/06 (2006.01) 

(21) s 2017 0035 
(22) 2017.03.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

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

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

(54) Procedeu de obţinere a marcajului de 

identificare pe un purtător metalic 
(57) Invenția se referă la domeniul tehnologiilor 

informaționale și este destinată pentru identi-
ficarea resurselor materiale, în special pentru 
obținerea marcajului de identificare pe un 
purtător metalic. 
Procedeul de obţinere a marcajului de identi-
ficare pe un purtător metalic constă în aceea 
că se efectuează descărcări electrice între 
un electrod de tensiune înaltă şi un purtător, 
care este format dintr-un substrat de sticlă și  
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o plasă metalică, fixată de substrat cu o peli-
culă dielectrică. Electrodul de tensiune înaltă 
se deplasează longitudinal şi transversal 
conform legii numerelor aleatorii. După acea-
sta se selectează un sector cu cea mai in-
formativă imagine, obţinută în urma descăr-
cării electrice, pe care se aplică un cod nu-
meric şi o grilă informaţională. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for producing an identification tag 

on a metal carrier  

(57) The invention relates to the field of infor-
mation technology and is intended for identi-
fication of material resources, in particular for 
producing an identification tag on a metal 
carrier. 
The method for producing an identification 
tag on a metal carrier consists in that electric 
discharges are performed between a high-
voltage electrode and a carrier, made of a 
glass substrate and a metal mesh, fixed to 
the substrate with a dielectric film. The high-
voltage electrode moves longitudinally and 
transversally according to the law of random 
numbers. After that is selected an area with 
the most informative image obtained as a re-
sult of an electric discharge, on which are 
applied a digital code and an information 
grid. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения идентификационной 

метки на металлическом носителе 
(57) Изобретение относится к области инфор-

мационных технологий и предназначено 
для идентификации материальных ресур-
сов, в частности для получения иденти-
фикационной метки на металлическом но-
сителе. 
Способ получения идентификационной 
метки на металлическом носителе состоит 
в том, что выполняются электрические 
разряды между электродом высокого 
напряжения и носителем, выполненным 
из стеклянной подложки и металлической 
сетки, закрепленной на подложке диэлек-
трической пленкой. Электрод высокого 
напряжения перемещается продольно и  
 

поперечно по закону случайных чисел. 
После этого выбирают участок с самой 
информативной картинкой, полученной в 
результате электрического разряда, на 
который наносят цифровой код и инфор-
мационную сетку. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 1200 (13) Y 
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(21) s 2017 0036 
(22) 2017.03.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

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

Anatolii, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; CO-
VALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD 

(54) Dispozitiv pentru aplicarea imaginii indi-

viduale pe un obiect electroconductor 
(57) Invenţia se referă la tratarea electrochimică a 

metalelor şi la domeniul tehnologiilor in-
formaţionale şi poate fi utilizată la crearea 
sistemelor informaţionale pentru identificarea 
resurselor materiale, executate din materiale 
electroconductoare. 
Dispozitivul pentru aplicarea imaginii indivi-
duale pe un obiect electroconductor include 
o cameră de vid executată dintr-un material  
dielectric cu o porţiune de lucru dintr-o folie 
metalică, fixată pe un suport intern. În partea 
de sus a camerei de vid este instalat un şir 
de electrozi ascuţiţi, care împreună cu folia 
metalică sunt conectaţi la sursa de tensiune 
înaltă prin intermediul unui generator de nu-
mere aleatorii, totodată folia metalică şi obie-
ctul electroconductor sunt conectaţi la o 
sursă de joasă tensiune. Suportul intern este 
dotat cu tuburi ermetice cave, suprafaţa in-
terioară a cărora este acoperită cu o struc-
tură poroasă capilară. Capetele de sus ale 
tuburilor sunt scufundate la aceeaşi adân-
cime într-un colector în formă de schimbător 
de căldură în flux, totodată fiecare tub este 
umplut cu un lichid volatil într-un volum, care 
cu o treime depăşeşte volumul total al porilor  
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de structură capilară şi este instalat în spaţiul 
dintre electrozii ascuţiţi. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for applying the individual image 

on a current-conducting object  

(57) The invention relates to electrochemical ma-
chining of metals and to the field of infor-
mation technology and can be used in the 
creation of information systems for the identi-
fication of material resources, made of cur-
rent-conducting materials. 
The device for applying the individual image 
on a current-conducting object comprises a 
vacuum chamber made of a dielectric mate-
rial with a working part of a metal foil, fixed 
onto an inner substrate. In the upper part of 
the vacuum chamber is placed a number of 
pointed electrodes which, together with the 
metal foil, are connected to a high-voltage 
source through a random number generator, 
at the same time the metal foil and the cur-
rent-conducting object are connected to a 
low-voltage source. The inner substrate is 
provided with hermetic hollow tubes, the in-
ner surface of which is covered with a porous 
capillary structure. The upper ends of the 
tubes are immersed at the same depth into a 
collector in the form of a flow-through heat 
exchanger, at the same time each tube is 
filled with a volatile liquid in a volume that is 
one third larger than the total volume of the 
capillary structure pores and is installed in 
the space between the pointed electrodes. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для нанесения индивиду-

альной картинки на электропроводя-

щий объект 
(57) Изобретение относится к электрохимиче-

ской обработке металлов и к области ин-
формационных технологий и может быть 
использовано при создании информаци-
онных систем для идентификации мате-
риальных ресурсов, выполненных из 
электропроводящих материалов. 
Устройство для нанесения индивидуаль-
ной картинки на электропроводящий объ-
ект включает вакуумную камеру из ди-
электрического материала с рабочей ча-
стью из металлической фольги, закреп-

ленной на внутренней подложке. В верх-
ней части вакуумной камеры расположен 
ряд заостренных электродов, которые 
совместно с металлической фольгой под-
ключены к источнику высокого напряже-
ния через генератор случайных чисел, 
причем металлическая фольга и электро-
проводящий объект подключены к источ-
нику низкого напряжения. Внутренняя 
подложка снабжена герметичными полы-
ми трубками, внутренняя поверхность ко-
торых покрыта пористой капиллярной 
структурой. Верхние концы трубок погру-
жены на одинаковую глубину в коллектор 
в виде проточного теплообменника, при-
чем каждая трубка наполнена легкоиспа-
ряющейся жидкостью, в объеме, на треть 
превышающем суммарный объем пор ка-
пиллярной структуры и установлена в 
пространстве между заостренными элек-
тродами. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
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Vladimir, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD;  
COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD 

(54) Dispozitiv de aplicare a codurilor in-

formaţionale securizate 
(57) Invenţia se referă la tehnologiile informaţio-

nale şi este destinată pentru protecţia in-
formațională a documentelor. 
Dispozitivul de aplicare a codurilor informa-
ționale securizate conţine un electrod legat la 
pământ, dotat cu un mecanism de deplasare 
liniară uniformă, şi un electrod montat cu in-
terstiţiu în raport cu electrodul legat la 
pământ, conectat la o sursă de curent de 
tensiune înaltă. Electrodul de tensiune înaltă 
este executat dintr-un șir de proeminenţe as-
cuţite, conectate la sursa de curent de tensi-
une înaltă prin intermediul unui bloc de dis-
tribuire a impulsurilor şi montate pe un suport 
dielectric. Pe electrodul legat la pământ este 
montat un cadru de poziţionare pentru in-
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stalarea unei foi de hârtie cu coduri numerice 
aplicate preliminar, executate în formă de 
benzi cu porțiuni pentru aplicarea codurilor 
securizate. Proeminenţele ascuţite sunt dis-
puse pe axa de simetrie a porţiunilor cu 
coduri aplicate. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for applying information protected 

codes  
(57) The invention relates to information techno-

logies and is intended for information prote-
ction of documents. 
The device for applying information protected 
codes comprises a grounded electrode, 
equipped with a uniform linear motion me-
chanism and an electrode mounted with a 
gap with respect to the grounded electrode 
and connected to a high-voltage current 
source. The high-voltage electrode is made 
in the form of a series of pointed protrusions, 
connected to the high-voltage current source 
through a pulse distribution unit and mounted 
on a dielectric support. On the grounded 
electrode is mounted a positioning frame for 
installing a paper sheet with previously ap-
plied digital codes, made in the form of 
bands with portions for applying the protec-
ted codes. The pointed protrusions are loca-
ted along the axis of symmetry of the por-
tions with applied codes. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Устройство для нанесения информа-

ционно защищенных кодов 

(57) Изобретение относится к информацион-
ным технологиям и предназначено для 
информационной защиты документов.  
Устройство для нанесения информацион-
но защищенных кодов содержит зазем-
ленный электрод, снабженный механиз-
мом равномерного линейного перемеще-
ния и электрод, установленный с зазором 
относительно заземленного электрода и 
подключенный к высоковольтному источ-
нику тока. Высоковольтный электрод вы-
полнен в виде ряда острийковых высту-
пов, соединенных с высоковольтным 
источником тока через блок распределе-
ния импульсов и установленных на 
диэлектрической опоре. На заземленном 
электроде установлена позиционная рам-
ка для установки бумажного листа с 
предварительно нанесенными цифровы-
ми кодами, выполненными в виде полос с 
участками для нанесения защищенных 
кодов. Острийковые выступы расположе-
ны по оси симметрии участков с нанесен-
ными кодами. 

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

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 

OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4466 C1 A63B 21/02 (2006.01) 

A63B 23/16 (2006.01) 

a 2016 0036 2016.03.26 2/2017 

2 FR 4467 C1 C07C 13/44 (2006.01) 

C07C 43/275 (2006.01) 

C07C 39/14 (2006.01) 

C07C 39/17 (2006.01) 

C07C 209/26 (2006.01) 

C07C 211/11 (2006.01) 

C07C 217/56 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 

C07B 53/00 (2006.01) 

C07B 57/00 (2006.01) 

C12N 9/18 (2006.01) 

C12N 9/20 (2006.01) 

a 2013 0008 2013.02.07 2/2017 

3 FR 4468 C1 C07D 223/16 (2006.01) 

C07C 13/44 (2006.01) 

C07C 22/04 (2006.01) 

C07C 211/08 (2006.01) 

C07C 211/11 (2006.01) 

C07C 255/03 (2006.01) 

C07C 43/275 (2006.01) 

C07C 215/08 (2006.01) 

C07C 229/14 (2006.01) 

a 2013 0016 2013.03.27 2/2017 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 1098 Z B24D 3/00 (2006.01) 

B24D 3/02 (2006.01) 

B24D 3/34 (2006.01) 

B23H 1/00 (2006.01) 

s 2015 0157 2015.12.03 11/2016 

2 MD 1116 Z F16H 1/28 (2006.01) 

F16H 1/32 (2006.01) 

s 2016 0076 2016.06.08 1/2017 

3 MD 1117 Z A21D 13/00 (2006.01) 

A21D 2/36 (2006.01) 

s 2016 0069 2016.05.30 2/2017 

 

4 MD 1118 Z A45F 5/10 (2006.01) s 2016 0099 2016.09.09 2/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 MD 1119 Z A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/50 (2006.01) 

s 2016 0064 2016.05.06 2/2017 

6 MD 1120 Z A61C 7/36 (2006.01) s 2016 0110 2016.10.03 2/2017 

7 MD 1121 Z B23H 3/04 (2006.01) 

B23H 7/26 (2006.01) 

B23H 9/06 (2006.01) 

B23H 9/16 (2006.01) 

G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 9/78 (2006.01) 

s 2016 0114 2016.10.12 2/2017 

8 MD 1122 Z B24B 39/04 (2006.01) s 2016 0100 2016.09.12 2/2017 

9 MD 1124 Z E04H 12/00 (2006.01) 

E04H 12/08 (2006.01) 

s 2016 0107 2016.09.28 2/2017 

10 MD 1125 Z F02B 33/10 (2006.01) 

F02B 63/06 (2006.01) 

s 2016 0117 2016.10.25 2/2017 

11 MD 1126 Z F03D 1/00 (2006.01) 

F03D 7/04 (2006.01) 

s 2016 0101 2016.09.12 2/2017 

12 MD 1127 Z F03D 7/02 (2006.01) 

F03D 80/00 (2016.01) 

F03D 80/40 (2016.01) 

s 2016 0086 2016.06.27 2/2017 

13 MD 1128 Z F24H 1/08 (2006.01) 

F23B 40/02 (2006.01) 

F23N 1/04 (2006.01) 

F23N 5/02 (2006.01) 

F23N 5/18 (2006.01) 

s 2016 0091 2016.07.25 2/2017 

14 MD 1129 Z G01K 7/18 (2006.01) 

G01K 13/02 (2006.01) 

s 2016 0031 2016.03.02 2/2017 

15 MD 1130 Z G05F 1/46 (2006.01) 

G05F 1/56 (2006.01) 

s 2016 0105 2016.09.15 2/2017 

 

 
 



1
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially ac-
cepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure 
shall be published in this Section. 

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

zentant.  
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 
din Lege. 
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea de-
pusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregis-
trarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înre-
gistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 040080 
(220) 2017.01.31 
(730) Techtronic Power Tools Technology  

Limited, VG 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(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 
agricole, cu excepţia celor acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; maşini pentru absorbţia aerului; curele 
de maşini; aparate electromecanice pentru 
prepararea băuturilor; maşină de suflat; perii 
acţionate electric (piese de maşini); perii 
(piese de maşini); maşini şi aparate electrice 
pentru şamponat covoare; instalaţii centrale 
de curăţat cu vid; ferăstraie; mandrine (or-
gane de maşini); aparate de curăţat cu aburi; 
maşini şi aparate electrice de curăţat; râşniţe 
de cafea, cu excepţia celor manuale; maşini 
de tuns; maşini de văruit; compresoare 
(maşini); maşini electrice de zdrobit; 
concasoare; maşini de cultivat; generatoare 
de electricitate; maşini de tăiat; maşini pentru 
spălat vesela; dispozitive pentru deschiderea 
uşilor; mandrine pentru maşini de găurit (or-
gane de maşini); sape de foraj (organe de 
maşini); coroane de foraj (organe de maşini); 
maşini de găurit; motoare de acţionare, altele 
decât cele pentru vehicule terestre; tambure 
de maşini; aspiratoare de praf pentru 
curăţare; dinamuri; dispozitiv de tăiere cu arc 
electric; ciocane electrice; aparate electrice 
de sudură; motoare, altele decât cele pentru 
vehicule terestre; maşini de gravat; dis-
pozitive de antrenare (organe de maşini); 
maşini de filtrat; filtre (organe de maşini sau 
de motoare); aparate electromecanice pentru 
prepararea alimentelor; roboţi de bucătărie 
electrici; pistoale de lipit electrice; maşini de 
măcinat; piese de ghidare pentru maşini; 
pistoale pentru vopsit; ciocane (organe de 
maşini); ciocane pneumatice; scule manuale 
acţionate în alt mod decât manual; aparate 

de manipulare (încărcare şi descărcare); 
manipulatoare industriale (maşini); suporturi 
de maşini; aparate de curăţat cu presiune 
mare; maşini de călcat; maşini electrice de 
bucătărie; cuţite electrice; malaxoare; maşini 
de amestecat; deschizătoare electrice de 
conserve; maşini pentru vopsit; maşini de 
cojit; maşini şi aparate electrice de şlefuit; 
ciocane mecanice; pompe (maşini); au-
tomăturătoare rutiere; roboţi (maşini); foarfeci 
electrice; maşini de ascuţit; accesorii pentru 
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de 
parfumuri şi dezinfectante; saci pentru as-
piratoare; tuburi pentru aspiratoare de praf; 
aspiratoare; maşini de spălat; maşini de 
spălat rufe; chei pneumatice; maşini de 
găurit cu percuţie; râşniţe; ciocane rotative; 
unelte multifuncţionale; ferăstraie circulare; 
ferăstraie oscilante; ciocane perforatoare; 
şurubelniţe hexagonale cu impuls; şurubel-
niţe cu viteză; unelte de presat cu cursă 
lungă; pompe de gresat; extractoare de praf; 
şurubelniţe hexagonale; pistoale de călăfă-
tuire şi de lipit cu cilindru transparent; seturi 
de transformare cu capacitate de un quart 
(părţi ale pistoalelor electrice de etanşat şi de 
lipit); burghie în unghi drept; freze compacte; 
unelte rotative; mecanisme cu clichet; şuru-
belniţe fără ax; forjoare portabile de cuie; set 
de instrumente de presare; cleşti pentru ca-
bluri; dispozitive de tăiat ţevi de cupru; 
ferăstraie mecanice; foarfece incluse în clasa 
07; ferăstrău panglică; ferăstraie pentru me-
tale; unelte de lărgire; maşini de găurit cu 
coloană; maşini de găurit cu coloană cu mo-
tor; ferăstraie conice; maşini de separare; 
ferăstraie pentru plăci; maşini de ştanţat cu 
măsură; ciocane pentru demolare; pile cu 
amperi; standuri de bază pentru carotaj (părţi 
ale maşinilor de găurit); pistoale termice; 
motor pentru carotaj cu cârlig; motor pentru 
carotaj cu ştift de siguranţă; aspiratoare us-
cate şi cu apă; capete motor pentru as-
piratoare; pistoale de pulverizat vopsea; 
maşini de ridicat cu pârghie; maşini de ridicat 
cu lanţ; rindele de adâncime; ascuţitori; 
maşini de şlefuit; lame incluse în clasa 07; 
vârfuri incluse în clasa 07; suporturi pentru 
vârfuri; bucşe; adaptoare; prize de impact; 
extensii; capete de expansiune; unelte 
pentru gazon exterior şi pentru grădină; 
maşini de tuns gazon; ferăstraie pentru de-
frişare; tăietoare de gard viu; aparate de 
tuns; aparate de tuns iarba; maşini de plivit 
care folosesc fire din fibre sintetice în loc de 
lame; maşini de tuns gardul viu; suflante; 
aspiratoare suflante; maşini de tuns iarba; 
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tocătoare; dispozitive de emondaj; dis-
pozitive de tuns arbuşti; despicător de lemne; 
burghie pentru găurire cu percuţie; aspirator 
cu ciocan; dispozitive de tăiat; ferăstraie 
pentru tăieri oblice; suporturi verticale de 
burghie; suporturi pentru ferăstraie pentru 
tăieri oblice; motoare de găurit cu diamant; 
presă de perete; ferăstraie de retezat; 
maşină de prelucrat lemnul pentru îmbinările 
de tip biscuite; protecţii contra prafului şi 
adaptoare; furtunuri; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; instrumente pentru curăţarea ure-
chilor; dopuri de urechi (pentru protecţia ure-
chii); dispozitive pentru protecţia auzului; 
aparate de masaj; 

 

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; aparate de climatizare; aparate 
pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de 
aer; instalaţii de filtrare a aerului; aparate şi 
maşini pentru purificarea aerului; maşini pen-
tru copt; maşini de făcut pâine; aparate de 
prăjit pâine; filtre electrice de cafea; maşini 
electrice de preparat cafea; percolatoare 
electrice de cafea; aparate pentru prăjit ca-
fea; maşini de gătit; aparate şi instalaţii de 
gătit; reşouri; ustensile de gătit electrice; 
aparate şi maşini de răcit; friteoze electrice; 
aparate de dezodorizare, cu excepţia celor 
de uz personal; alambicuri; uscătoare de păr; 
aparate electrice de făcut iaurt; ventilatoare 
de aer condiţionat; ventilatoare electrice de 
uz personal; congelatoare; filtre pentru apă 
potabilă; filtre pentru aer condiţionat; filtre 
(componente de instalaţii casnice sau indus-
triale); maşini de prăjit fructe; grătare (apara-
te de gătit); aparate de încălzit; umidificatoa-
re pentru radiatoare de încălzire centrală; 
aparate şi maşini de fabricare a gheţii; apara-
te de ionizare pentru tratarea aerului sau 
apei; fierbătoare electrice; uscătoare electri-
ce de rufe; becuri de iluminat; cuptoare cu 
microunde; cuptoare, cu excepţia celor folo-
site în laborator; reşouri de păstrat mân-
carea caldă; oale de gătit sub presiune, elec-
trice; cratiţe de gătit sub presiune, electrice; 
aparate şi maşini frigorifice; dulapuri şi recipi-
ente frigorifice; maşini de prăjit; generatoare 
de abur, cu excepţia părţilor de maşini; insta-
laţii pentru producerea aburului; sterilizatoa-
re; sobe; aparate de prăjit; dispozitive pentru 

încălzirea mâinilor; becuri pentru lanterne; 
lumini de control; dispozitive pentru iluminat 
zonal; lanterne; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 25.05.02; 26.04.04; 
26.04.07; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 040274 
(220) 2017.02.23 
(730) REAL PRODUS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Lenin nr. 197, MD-6116,  
Tomai, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale cu ex-
cepţia "MAGIC BIRD", "TOMAI" şi a exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roz, auriu de diferite nu-
anţe, negru, alb, roşu, sur. 

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

(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 05.07.10; 17.01.01; 
17.01.05; 17.01.25; 25.01.17; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040505 
(220) 2017.04.27 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, bej. 
(511) NCL(11-2017) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 26.04.07; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040506 
(220) 2017.04.27 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Ciment pentru betoane", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, bej. 
(511) NCL(11-2017) 
19   - ciment. 
 

(531) CFE(5) 07.05.05; 07.05.09; 07.05.10; 26.04.07; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040558 
(220) 2017.04.26 
(730) DIACONU Sergiu, RO 

Str. Moş Ion Roată nr. 5A, Sec. 3, 033051, 
Bucureşti, România 
RUSNAC Alexandru, RO 
Str. Străpungere Silvestru nr. 9, bl. V1-V3, 
sc. B, et. 3, ap. 11, 700002, Iaşi, România 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - servicii de marketing; publicitate; servicii pu-

blicitare; servicii de diseminare a publicităţii; 
servicii de acordare a consultaţiilor pentru 
terţi în sfera alimentaţiei şi sănătăţii publice; 
servicii de organizare a contractelor pentru 
terţi privind cumpărarea şi vânzarea produse-
lor; compilarea datelor privind cercetarea pie-
ţei; compilarea datelor în baze de date infor-
matice; ghid şi consultanţă pentru sportivi; 

 

41   - servicii privind educaţia, şi anume organiza-
rea şi desfăşurarea programei de instruire 
privind alimentaţia corectă, alimentaţia sănă-
toasă şi prepararea hranei; 

 

44   - servicii medicale; îngrijirea oamenilor în sfera 
igienei şi frumuseţii; agricultură; aspecte de 
alimentaţie; servicii ale consultantului pe pro-
bleme de sănătate; servicii ale dietologului. 

 

 

 
 
(210) 040620 
(220) 2017.05.16 
(730) PARADA DE AUR VP S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 102, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040656 
(220) 2017.05.22 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - 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 evaluări de produse şi 
servicii 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, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 040681 
(220) 2017.05.29 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040682 
(220) 2017.05.29 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

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

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-
re; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide. 
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(210) 040683 
(220) 2017.05.29 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040684 
(220) 2017.05.29 
(730) KOVALOV Maksym, UA 

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

(540)  
 
 

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

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

 
 

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

 

 

 
 
(210) 040717 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 040718 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 040719 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 040720 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 040721 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 040722 
(220) 2017.06.06 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
 

(210) 040726 
(220) 2017.06.07 
(730) Michael Kors (Switzerland) International 

GmbH, CH 
Via Cantonale 18, 6928 Manno, Elveţia 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, arome, uleiuri esenţiale, produse cosme-
tice, preparate pentru îngrijirea pielii; produse 
cosmetice utilizate până la bronzat şi după 
bronzat; produse pentru toaletă; deodorante 
şi antiperspirante; loţiuni pentru păr; produse 
pentru îngrijirea dinţilor; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; aparate şi instru-
mente pentru conducerea, distribuirea, tran-
sformarea, acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; suporturi de înre-
gistrare magnetice, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei; extinctoare; ochelari; ochelari de 
soare; rame de ochelari fără braţe; tocuri 
pentru ochelari fără braţe şi ochelari de soa-
re; lănţişoare şi şnururi pentru ochelari fără 
braţe şi ochelari de soare; apărătoare împo-
triva orbirii; cutii pentru lentile de contact; 
ochelari pentru mărit; binocluri (optică); mo-
nocluri; compasuri (instrumente de măsură); 
aparate de fotografiat; radiouri; telefoane şi 
telefoane mobile; curele pentru telefoane 
mobile; brelocuri pentru telefoane mobile; 
rulete de măsurat; sisteme de pontaj (dispo-
zitive de înregistrare a timpului); magneţi; 
dispozitive audiovizuale; înregistrări audiovi-
zuale; înregistrări audiovizuale descărcabile; 
calculatoare; dispozitive mobile fără fir; dis-
pozitive digitale de mână; tablete; software 
de calculator; genţi, huse, etuiuri, carcase şi 
accesorii pentru telefoane mobile, playere  
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portabile multimedia, asistenţi digitali perso-
nali (PDA-uri), calculatoare şi tablete; aplica-
ţii software descărcabile pentru telefoane 
mobile fără fir, calculatoare şi tablete pentru 
distribuirea de conţinut multimedia cu text, 
grafice, imagini, materiale audio şi video; pu-
blicaţii, cărţi, broşuri, cataloage şi pliante elec-
tronice descărcabile; piese, componente şi 
accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate; senzori care pot fi purtaţi de utili-
zatori pentru sănătate şi stare de bine, pentru 
strângerea datelor biometrice, şi incluzând şi 
monitoare şi afişaje vândute la set; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii; coliere (bijuterii); brăţări; pandantive; inele 
(bijuterii); cercei; broşe; butoni de manşetă; 
brăţări pentru gleznă; închizători pentru biju-
terii; pietre preţioase; pietre semipreţioase; 
perle; ceasornicărie şi instrumente pentru 
măsurarea timpului; ceasuri şi ceasuri cu 
brăţară; curele de ceas; brăţări de ceas; ac-
cesorii pentru ceasuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; umbrele, umbrele de soare, bas-
toane; bice şi articole de şelărie; lese pentru 
animale; transportatoare pentru animale; 
bastoane de mers; valize; cufere de voiaj; 
saci de voiaj; articole de voiaj; geamantane; 
huse pentru îmbrăcăminte pentru voiaj şi 
rucsacuri; genţi; genţi de mână; poşete mici; 
poşete, genţi de seară şi genţi pentru cosme-
tice (fără conţinut); articole mici din piele; 
portmonee; portofele; portofele pentru mo-
nede; etuiuri şi suporturi pentru cărţi de cre-
dit; cutii de transport; suporturi pentru cărţi 
de vizită; serviete şi genţi diplomat; mape 
pentru transportul documentelor şi genţi pen-
tru documente; portchei; organizatoare de 
voiaj şi cutii pentru cravate, pentru voiaj; bre-
locuri din piele pentru chei; lanţuri din piele 
pentru chei; îmbrăcăminte şi accesorii pentru 
animale; cutii pentru transportul vinului; cutii 
din piele, huse şi cutii de transport pentru 
produse electrice, calculatoare, tablete, tele-
foane mobile, playere portabile multimedia şi 
asistenţi digitali personali (PDA-uri); piese şi 
componente pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte (cu excepţia arti-
colelor de încălţăminte ortopedice), articole 
care servesc pentru acoperirea capului, şi 
anume mantouri, blănuri, paltoane, trenciuri, 
haine de ploaie, hanorace, haine tip parka, 

blazere, jachete, cardigane, bolerouri, haine 
pentru sport, jachete impermeabile pentru 
vremea rea, etole (blănuri), costume, veste, 
rochii, caftane (mantale lungi de gală), ţinute 
de seară, jersee, fuste, izmene, pantaloni 
largi, pantaloni, jeanşi denim, combinezoane 
de protecţie, combinezoane, pantaloni salo-
petă cu pieptar, salopete, costume aviatice, 
costume sportive de jogging, pantaloni de 
trening, şorturi, fuste tip tenis (fuste cu panta-
lon scurt), fuste-pantalon, pulovere, pulovere 
cu guler, bluze tricotate, cămăşi, tunici for-
male, bluze sport, tricouri, topuri cu spatele 
gol, maiouri, body-uri, costume de gimnasti-
că, camizole, maiouri interioare sau de noap-
te pentru femei, bluze de corp, chiloţi, bustie-
re, bretele de susţinere pentru ciorapi, chiloţi 
bărbăteşti, chiloţi tip boxeri, pantaloni bufanţi 
până la genunchi, indispensabili, chiloţi de 
damă, lenjerie de corp termică, lenjerie de 
damă, cămăşi de noapte, cămăşi de noapte 
pentru femei, neglijeuri, halate de casă, pi-
jamale, şorţuri (îmbrăcăminte), tricotaje, dre-
suri, colanţi, ciorapi până la genunchi, cio-
rapi, jambiere, egări (pantaloni), şosete, cra-
vate, papioane, lavaliere, batiste de buzunar, 
basmale, şaluri, baticuri de purtat la gât, mă-
nuşi, mitene (îmbrăcăminte), curele (acceso-
rii vestimentare), eşarfe, brâie pentru smo-
ching, costume de baie, costume de baie 
întregi, halate de plajă, costume de plajă, 
saronguri, combinezoane de schi, veste de 
schi, pantaloni de schi, mănuşi de schi, şose-
te termice, tricouri polo, pantaloni pentru golf, 
pantaloni scurţi de golf, tricouri de tenis, pan-
taloni pentru tenis, pantaloni scurţi pentru 
tenis şi centuri din materiale textile (îmbră-
căminte), eşarfe pentru bărbaţi, baticuri, 
bandane, halate de baie, cizme, cape şi pe-
lerine, jachete pentru costume, bentiţe de 
protecţie pentru urechi, bentiţe pentru cap, 
haine de casă, mocasini, broboade (articole 
de îmbrăcăminte), sarafane, ponchouri, pan-
taloni scurţi pentru sport, şorturi pentru sport, 
salopete de schi, cămăşi stil sport, şaluri de 
ocazie, bretele, costume cu vestă, treninguri 
(pentru sport), bluzoane, bluze, chimonouri, 
fulare (îmbrăcăminte), articole purtate în jurul 
gâtului, taioare-pantalon, pantaloni Capri, 
sacouri de gală, saboţi (încălţăminte), pantofi 
de sport, pantofi, papuci de casă, sandale, 
espadrile, sneakers, pălării, şepci (articole de 
îmbrăcăminte), berete; 

 

35   - servicii de reclamă şi publicitate; organizare 
de convenţii şi expoziţii în scopuri comerciale 
şi de afaceri; servicii de vânzări; servicii pres-
tate de magazine de vânzare cu amănuntul; 
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servicii de vânzare cu livrare prin poştă; ser-
vicii prestate de magazine universale; servicii 
de vânzări pe Internet sau prin intermediul 
telefoanelor mobile; programe de acordare a 
stimulentelor pentru utilizatorii de cărţi de 
credit; gestionarea programelor de fidelitate 
pentru clienţi; prezentări de modă în scopuri 
comerciale; organizarea prezentărilor de 
modă în scopuri comerciale; 

 

42   - software ca serviciu conţinând software pen-
tru identificarea, stocarea, raportarea, moni-
torizarea, încărcarea şi descărcarea datelor 
şi informaţiilor de pe un dispozitiv electronic 
digital portabil. 

 

 

 
 
(210) 040727 
(220) 2017.06.07 
(730) Michael Kors (Switzerland) International 

GmbH, CH 
Via Cantonale 18, 6928 Manno, Elveţia 

(540)  
 
 

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

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; aparate şi instru-
mente pentru conducerea, distribuirea, tran-
sformarea, acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; suporturi de înre-
gistrare magnetice, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei; extinctoare; ochelari; ochelari de 
soare; rame de ochelari fără braţe; tocuri 
pentru ochelari fără braţe şi ochelari de soa-
re; lănţişoare şi şnururi pentru ochelari fără 
braţe şi ochelari de soare; apărătoare împo-
triva orbirii; cutii pentru lentile de contact; 
ochelari pentru mărit; binocluri (optică); mo-
nocluri; compasuri (instrumente de măsură); 
aparate de fotografiat; radiouri; telefoane şi 

telefoane mobile; curele pentru telefoane 
mobile; brelocuri pentru telefoane mobile; 
rulete de măsurat; sisteme de pontaj (dispo-
zitive de înregistrare a timpului); magneţi; 
dispozitive audiovizuale; înregistrări audiovi-
zuale; înregistrări audiovizuale descărcabile; 
calculatoare; dispozitive mobile fără fir; dis-
pozitive digitale de mână; tablete; software 
de calculator; genţi, huse, etuiuri, carcase şi 
accesorii pentru telefoane mobile, playere 
portabile multimedia, asistenţi digitali perso-
nali (PDA-uri), calculatoare şi tablete; aplica-
ţii software descărcabile pentru telefoane 
mobile fără fir, calculatoare şi tablete pentru 
distribuirea de conţinut multimedia cu text, 
grafice, imagini, materiale audio şi video; 
publicaţii, cărţi, broşuri, cataloage şi pliante 
electronice descărcabile; piese, componente 
şi accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate; senzori care pot fi purtaţi de 
utilizatori pentru sănătate şi stare de bine, 
pentru strângerea datelor biometrice, şi in-
cluzând şi monitoare şi afişaje vândute la 
set; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii; coliere (bijuterii); brăţări; pandantive; inele 
(bijuterii); cercei; broşe; butoni de manşetă; 
brăţări pentru gleznă; închizători pentru biju-
terii; pietre preţioase; pietre semipreţioase; 
perle; ceasornicărie şi instrumente pentru 
măsurarea timpului; ceasuri şi ceasuri cu 
brăţară; curele de ceas; brăţări de ceas; ac-
cesorii pentru ceasuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; umbrele, umbrele de soare, bas-
toane; bice şi articole de şelărie; lese pentru 
animale; transportatoare pentru animale; 
bastoane de mers; valize; cufere de voiaj; 
saci de voiaj; articole de voiaj; geamantane; 
huse pentru îmbrăcăminte pentru voiaj şi 
rucsacuri; genţi; genţi de mână; poşete mici; 
poşete, genţi de seară şi genţi pentru cosme-
tice (fără conţinut); articole mici din piele; 
portmonee; portofele; portofele pentru mo-
nede; etuiuri şi suporturi pentru cărţi de cre-
dit; cutii de transport; suporturi pentru cărţi 
de vizită; serviete şi genţi diplomat; mape 
pentru transportul documentelor şi genţi pen-
tru documente; portchei; organizatoare de 
voiaj şi cutii pentru cravate, pentru voiaj; bre-
locuri din piele pentru chei; lanţuri din piele 
pentru chei; îmbrăcăminte şi accesorii pentru 
animale; cutii pentru transportul vinului; cutii 



 
MĂRCI  MD - BOPI 9/2017 

 65

din piele, huse şi cutii de transport pentru 
produse electrice, calculatoare, tablete, tele-
foane mobile, playere portabile multimedia şi 
asistenţi digitali personali (PDA-uri); piese şi 
componente pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte (cu excepţia arti-
colelor de încălţăminte ortopedice), articole 
care servesc pentru acoperirea capului, şi 
anume mantouri, blănuri, paltoane, trenciuri, 
haine de ploaie, hanorace, haine tip parka, 
blazere, jachete, cardigane, bolerouri, haine 
pentru sport, jachete impermeabile pentru 
vremea rea, etole (blănuri), costume, veste, 
rochii, caftane (mantale lungi de gală), ţinute 
de seară, jersee, fuste, izmene, pantaloni 
largi, pantaloni, jeanşi denim, combinezoane 
de protecţie, combinezoane, pantaloni salo-
petă cu pieptar, salopete, costume aviatice, 
costume sportive de jogging, pantaloni de 
trening, şorturi, fuste tip tenis (fuste cu panta-
lon scurt), fuste-pantalon, pulovere, pulovere 
cu guler, bluze tricotate, cămăşi, tunici for-
male, bluze sport, tricouri, topuri cu spatele 
gol, maiouri, body-uri, costume de gimnasti-
că, camizole, maiouri interioare sau de noap-
te pentru femei, bluze de corp, chiloţi, bustie-
re, bretele de susţinere pentru ciorapi, chiloţi 
bărbăteşti, chiloţi tip boxeri, pantaloni bufanţi 
până la genunchi, indispensabili, chiloţi de 
damă, lenjerie de corp termică, lenjerie de 
damă, cămăşi de noapte, cămăşi de noapte 
pentru femei, neglijeuri, halate de casă, pi-
jamale, şorţuri (îmbrăcăminte), tricotaje, dre-
suri, colanţi, ciorapi până la genunchi, cio-
rapi, jambiere, egări (pantaloni), şosete, cra-
vate, papioane, lavaliere, batiste de buzunar, 
basmale, şaluri, baticuri de purtat la gât, mă-
nuşi, mitene (îmbrăcăminte), curele (acceso-
rii vestimentare), eşarfe, brâie pentru smo-
ching, costume de baie, costume de baie 
întregi, halate de plajă, costume de plajă, 
saronguri, combinezoane de schi, veste de 
schi, pantaloni de schi, pantaloni pentru golf, 
mănuşi de schi, şosete termice, tricouri polo, 
pantaloni pentru golf, pantaloni scurţi de golf, 
tricouri de tenis, pantaloni pentru tenis, pan-
taloni scurţi pentru tenis şi centuri din materi-
ale textile (îmbrăcăminte), eşarfe pentru băr-
baţi, baticuri, bandane, halate de baie, ciz-
me, cape şi pelerine, jachete pentru costu-
me, bentiţe de protecţie pentru urechi, benti-
ţe pentru cap, haine de casă, mocasini, bro-
boade (articole de îmbrăcăminte), sarafane, 
ponchouri, pantaloni scurţi pentru sport, şor-
turi pentru sport, salopete de schi, cămăşi stil 
sport, şaluri de ocazie, bretele, costume cu 

vestă, treninguri (pentru sport), bluzoane, 
bluze, chimonouri, fulare (îmbrăcăminte), 
articole purtate în jurul gâtului, taioare-
pantalon, pantaloni Capri, sacouri de gală, 
saboţi (încălţăminte), pantofi de sport, pan-
tofi, papuci de casă, sandale, espadrile, 
sneakers, pălării, şepci (articole de îmbră-
căminte), berete; 

 

35   - servicii de reclamă şi publicitate; organizare 
de convenţii şi expoziţii în scopuri comerciale 
şi de afaceri; servicii de vânzări; servicii pres-
tate de magazine de vânzare cu amănuntul; 
servicii de vânzare cu livrare prin poştă; ser-
vicii prestate de magazine universale; servicii 
de vânzări pe Internet sau prin intermediul 
telefoanelor mobile; programe de acordare a 
stimulentelor pentru utilizatorii de cărţi de 
credit; gestionarea programelor de fidelitate 
pentru clienţi; prezentări de modă în scopuri 
comerciale; organizarea prezentărilor de 
modă în scopuri comerciale; 

 

42   - software ca serviciu conţinând software pen-
tru identificarea, stocarea, raportarea, moni-
torizarea, încărcarea şi descărcarea datelor 
şi informaţiilor de pe un dispozitiv electronic 
digital portabil. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 040728 
(220) 2017.06.07 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, 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; 

 

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-
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teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide; 

 

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; 

 

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) 040729 
(220) 2017.06.07 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

(210) 040730 
(220) 2017.06.07 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, 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; 

 

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; 

 

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; 

 

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. 
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(210) 040731 
(220) 2017.06.08 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040732 
(220) 2017.06.08 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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); 
 

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

 

 

 
 
(210) 040733 
(220) 2017.06.08 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, 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; 

 

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; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040735 
(220) 2017.06.08 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - erbicide. 
 

 

 
 
(210) 040736 
(220) 2017.06.08 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040751 
(220) 2017.06.12 
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat  

de panificaţie din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.01; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 040755 
(220) 2017.06.15 
(730) LINC PEN & PLASTICS LIMITED, IN 

Satyam Towers, 3, Alipore Road, Kolkata - 
700 027 State of West Bengal, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
16   - pixuri şi stilouri de oricare fel, în mod special 

stilouri stilografice, pixuri cu bilă, pixuri cu 
gel, pixuri pentru schiţe, marker, markere 
evidenţiatoare, stilou cu vârf micro, stilouri 
fluorescente, rezerve pentru astfel de stilouri, 
cutii pentru pixuri, hârtie carbon (indigo), 
compasuri de trasat, corectoare lichide (arti-
cole de birou), truse de desen, mape pentru 
documente, mape, instrumente pentru de-
sen, echere pentru desen, radiere, produse 
pentru ştergere, adezivi, adezivi gumaţi pen-
tru papetărie, benzi gumate (papetărie), tuş 
chinezesc, cerneluri, şerveţele de masă din 
hârtie, peniţe (de scris), blocuri (papetărie),  
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blocnotesuri pentru notiţe, cutii pentru vopse-
le, penare, creioane, suporturi pentru creioa-
ne, creion cu mină groasă (creioane mecani-
ce), mine pentru creioane, ascuţitori de cre-
ioane, ascuţitori de creioane electrice sau 
neelectrice, tocuri, gume de şters, rigle pentru 
desen tehnic, echere (rigle), rechizite şcolare, 
benzi autoadezive pentru papetărie, articole 
de papetărie, matriţe de hârtie parafinată, 
autocolante (articole de papetărie), truse pen-
tru scris (penare), instrumente de scris, plan-
şete cu clamă pentru hârtii şi trusă de instru-
mente matematice (trusă geometrică). 

 

 

 
 
(210) 040757 
(220) 2017.06.16 
(730) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 

a company incorporated in Malaysia, MY 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre,  50088 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540)  
 
 

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

turii, horticulturii şi silviculturii; substanţe 
chimice, materiale chimice, preparate chimi-
ce şi elemente naturale; aditivi pentru carbu-
ranţi; uleiuri hidraulice; fluide pentru transmi-
sii; lichide de baterie; lichide de frână; agent 
fluid de transfer termic; lichide folosite în 
prelucrarea metalului; fluide pentru proteja-
rea burghielor; fluide de foraj; lichide de frâna 
şi pentru ambreiaj; fluide pentru maşini cu 
descărcare electrică; fluide pentru amortiza-
rea şocurilor; lichide contra ruginii; produse 
frigorifice; compuşi antigripare; produse de 
degresare; produse de dejivrare; produse 
pentru decalaminare; agenţi tensioactivi; 
carbon activ; produse adsorbante chimice; 
agenţi de defloculare de peptizare pentru 
petrol şi ţiţei; dispersanţi pentru uleiuri; pro-
duse chimice pentru separarea uleiurilor; 
îngrăşăminte pentru pământ; îngrăşăminte; 
răşini ureice; metanol; gaze oxidante; mono-
xid de carbon; sulf; etan; propan; butan; eti-
lenă; etilenglicol; etanolamine; glicol, etoxilat 
de nonilfenol; polietilenglicol; etoxilat de al-
cool gras; glicol butil eter; amestec de amine; 
solvent de glicol butil eter; acetat de butil; 

butanol; izobutanol; para-xilen; eteri; metil 
terţ butil eter; polietilenă; propilenă, benzen; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri, grăsimi şi 
lubrifianţi pentru automobile; combustibili; 
petrol; produse din petrol; uleiuri pentru mo-
toare; lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru an-
grenaje; uleiuri pentru rulmenţi; uleiuri pentru 
turbine; uleiuri pentru compresoare; uleiuri 
pentru izolare electrică; uleiuri pentru demu-
lare; lichide de tăiere; uleiuri minerale; uleiuri 
de lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice; 
grafit lubrifiant; grăsimi pentru mecanisme de 
acţionare deschise; lubrifianţi pentru meca-
nisme de acţionare deschise; lubrifianţi pen-
tru burghie; lubrifianţi pentru compresoare; 
lubrifianţi pentru cilindri; grăsimi de lubrifiere; 
uleiuri de lubrifiere; gaze solidificate (com-
bustibil); gaz petrolier lichefiat; nafta; produ-
se reformate; gazolină; petrol lampant; moto-
rină; reziduu cerat; uleiuri de gas; uleiuri 
combustibile; uleiuri pentru încălzit; gaz com-
bustibil; parafină; cocs; uleiuri grele; combus-
tibil pe bază de benzen; uleiuri de bază. 

 

 

 
 
(210) 040758 
(220) 2017.06.16 
(730) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 

a company incorporated in Malaysia, MY 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre,  50088 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540)  
 
 

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

turii, horticulturii şi silviculturii; substanţe 
chimice, materiale chimice, preparate chimi-
ce şi elemente naturale; aditivi pentru carbu-
ranţi; uleiuri hidraulice; fluide pentru transmi-
sii; lichide de baterie; lichide de frână; agent 
fluid de transfer termic; lichide folosite în 
prelucrarea metalului; fluide pentru proteja-
rea burghielor; fluide de foraj; lichide de frâna 
şi pentru ambreiaj; fluide pentru maşini cu 
descărcare electrică; fluide pentru amortiza-
rea şocurilor; lichide contra ruginii; produse 
frigorifice; compuşi antigripare; produse de 
degresare; produse de dejivrare; produse 
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pentru decalaminare; agenţi tensioactivi; 
carbon activ; produse adsorbante chimice; 
agenţi de defloculare de peptizare pentru 
petrol şi ţiţei; dispersanţi pentru uleiuri; pro-
duse chimice pentru separarea uleiurilor; 
îngrăşăminte pentru pământ; îngrăşăminte; 
răşini ureice; metanol; gaze oxidante; mono-
xid de carbon; sulf; etan; propan; butan; eti-
lenă; etilenglicol; etanolamine; glicol, etoxilat 
de nonilfenol; polietilenglicol; etoxilat de al-
cool gras; glicol butil eter; amestec de amine; 
solvent de glicol butil eter; acetat de butil; 
butanol; izobutanol; para-xilen; eteri; metil 
terţ butil eter; polietilenă; propilenă, benzen; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri, grăsimi şi 
lubrifianţi pentru automobile; combustibili; 
petrol; produse din petrol; uleiuri pentru mo-
toare; lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru an-
grenaje; uleiuri pentru rulmenţi; uleiuri pentru 
turbine; uleiuri pentru compresoare; uleiuri 
pentru izolare electrică; uleiuri pentru demu-
lare; lichide de tăiere; uleiuri minerale; uleiuri 
de lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice; 
grafit lubrifiant; grăsimi pentru mecanisme de 
acţionare deschise; lubrifianţi pentru meca-
nisme de acţionare deschise; lubrifianţi pen-
tru burghie; lubrifianţi pentru compresoare; 
lubrifianţi pentru cilindri; grăsimi de lubrifiere; 
uleiuri de lubrifiere; gaze solidificate (com-
bustibil); gaz petrolier lichefiat; nafta; produ-
se reformate; gazolină; petrol lampant; moto-
rină; reziduu cerat; uleiuri de gas; uleiuri 
combustibile; uleiuri pentru încălzit; gaz com-
bustibil; parafină; cocs; uleiuri grele; combus-
tibil pe bază de benzen; uleiuri de bază. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.03.01; 26.03.05; 26.07.25; 
26.13.25. 

 

 
 
(210) 040759 
(220) 2017.06.16 
(730) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 

a company incorporated in Malaysia, MY 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre,  50088 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

turii, horticulturii şi silviculturii; substanţe 
chimice, materiale chimice, preparate chimi-
ce şi elemente naturale; aditivi pentru carbu-
ranţi; uleiuri hidraulice; fluide pentru transmi-
sii; lichide de baterie; lichide de frână; agent 
fluid de transfer termic; lichide folosite în 
prelucrarea metalului; fluide pentru proteja-
rea burghielor; fluide de foraj; lichide de frâna 
şi pentru ambreiaj; fluide pentru maşini cu 
descărcare electrică; fluide pentru amortiza-
rea şocurilor; lichide contra ruginii; produse 
frigorifice; compuşi antigripare; produse de 
degresare; produse de dejivrare; produse 
pentru decalaminare; agenţi tensioactivi; 
carbon activ; produse adsorbante chimice; 
agenţi de defloculare de peptizare pentru 
petrol şi ţiţei; dispersanţi pentru uleiuri; pro-
duse chimice pentru separarea uleiurilor; 
îngrăşăminte pentru pământ; îngrăşăminte; 
răşini ureice; metanol; gaze oxidante; mono-
xid de carbon; sulf; etan; propan; butan; eti-
lenă; etilenglicol; etanolamine; glicol, etoxilat 
de nonilfenol; polietilenglicol; etoxilat de al-
cool gras; glicol butil eter; amestec de amine; 
solvent de glicol butil eter; acetat de butil; 
butanol; izobutanol; para-xilen; eteri; metil 
terţ butil eter; polietilenă; propilenă, benzen; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri, grăsimi şi 
lubrifianţi pentru automobile; combustibili; 
petrol; produse din petrol; uleiuri pentru mo-
toare; lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru an-
grenaje; uleiuri pentru rulmenţi; uleiuri pentru 
turbine; uleiuri pentru compresoare; uleiuri 
pentru izolare electrică; uleiuri pentru demu-
lare; lichide de tăiere; uleiuri minerale; uleiuri 
de lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice; 
grafit lubrifiant; grăsimi pentru mecanisme de 
acţionare deschise; lubrifianţi pentru meca-
nisme de acţionare deschise; lubrifianţi pen-
tru burghie; lubrifianţi pentru compresoare; 
lubrifianţi pentru cilindri; grăsimi de lubrifiere; 
uleiuri de lubrifiere; gaze solidificate (com-
bustibil); gaz petrolier lichefiat; nafta; produ-
se reformate; gazolină; petrol lampant; moto-
rină; reziduu cerat; uleiuri de gas; uleiuri 
combustibile; uleiuri pentru încălzit; gaz com-
bustibil; parafină; cocs; uleiuri grele; combus-
tibil pe bază de benzen; uleiuri de bază. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.03.01; 26.03.05; 26.07.25; 
26.13.25; 27.05.01. 
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(210) 040761 
(220) 2017.06.16 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, 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; 

 

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

 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040762 
(220) 2017.06.16 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

 
 
(210) 040763 
(220) 2017.06.16 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, 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. 
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(210) 040764 
(220) 2017.06.16 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, 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) 040769 
(220) 2017.06.17 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - cosmetice, produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii; produse de parfumerie; apă 
de colonie şi parfumuri de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 040771 
(220) 2017.06.19 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040784 
(220) 2017.06.19 
(730) EUROVO SRL, IT 

VIA MENSA 3, LUGO, FRAZIONE S. MARIA 
IN FABRIAGO (RAVENNA), Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - ouă proaspete; prafuri de ouă; ouă prepara-

te; ouă întregi fără coajă; amestecuri de ouă 
proaspete, congelate sau prafuri de ouă; 
gălbenuşuri de ouă proaspete, congelate sau 
sub formă de praf; albuş de ouă; lichior de 
ouă (non-alcoolic); înlocuitori de ouă; albu-
mină pentru uz culinar; ulei de măsline extra-
virgin; ulei de măsline; ulei de ardei iute; 
măsline conservate; pastă de măsline; piure 
de măsline; amestec de ulei (de uz alimen-
tar); fructe conservate; peşte în ulei de măs-
line; brânzeturi; cepe conservate; linte con-
servată; salam; tocăni; sosuri pentru carne; 
castraveciori; murături; ulei de oase comesti-
bil; ulei de rapiţă comestibil; ulei de porumb; 
ulei de miez de palmier pentru uz alimentar; 
ulei de palmier pentru uz alimentar; ulei de 
susan pentru uz alimentar; ulei de cocos 
pentru uz alimentar; ulei de floarea-soarelui 
comestibil; unt; unt de cacao; unt de cocos; 
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unt de arahide; grăsimi comestibile; grăsime 
de cocos; materii grase pentru fabricarea 
grăsimilor comestibile; margarină; seu co-
mestibil; lapte; băuturi pe bază de lapte; pro-
duse lactate; lapte praf; lapte condensat; 
lapte din boabe de soia; lapte bătut; băuturi 
pe bază de produse lactate; lapte aromat; 
shake-uri din lapte; lapte fermentat; chefir 
(băutură din lapte); cremă de unt; smântână 
(produse lactate); smântână; iaurt; frişca; 
tofu; brânză cu pastă moale; brânză albă 
moale; înlocuitori de brânză; smântână 
proaspătă; anşoa, cu excepţia celor vii; an-
şoa procesată; untură; sângerete (mezeluri); 
caviar; scoici, moluşte comestibile, cu excep-
ţia celor vii; raci, cu excepţia celor vii; crusta-
cee, cu excepţia celor vii; file de peşte; peş-
te, cu excepţia celui viu; peşte conservat; 
conserve de peşte; mâncăruri pe bază de 
peşte; carne de vânat; jambon; homari, cu 
excepţia celor vii; carne conservată; conser-
ve de carne; midii, cu excepţia celor vii; stri-
dii, cu excepţia celor vii; carne de porc; carne 
de pasăre; languste, cu excepţia celor vii; 
peşte sărat; carne sărată; cârnaţi; castraveţi 
de mare, cu excepţia celor vii; testacee, cu 
excepţia celor vii; creveţi, cu excepţia celor 
vii; burtă de vacă; ficat; pateu de ficat; ihtio-
col de uz alimentar; preparate pentru supe; 
migdale măcinate; fasole în conservă; nuci 
de cocos uscate; crocheté alimentare; arahi-
de preparate; mazăre conservată; chips-uri; 
fulgi de cartofi; felii prăjite de cartofi; stafide; 
cheag; boabe de soia conservate, de uz ali-
mentar; varec fript, comestibil; trufe conser-
vate; alginaţi pentru uz culinar; pectină pen-
tru uz culinar; supe, bulion; concentrate buli-
on; preparate pentru obţinerea bulionului; 
aspic de carne; ghimbir (dulceaţă); gelatină; 
polen preparat pentru uz alimentar; zer; pas-
tă de năut; pateuri de peşte; seminţe de floa-
rea-soarelui preparate; icre de peşte prepa-
rate; seminţe preparate; varză murată; făină 
de peşte pentru consum uman; ouă de pre-
peliţă; extracte din alge de mare pentru uz 
alimentar; curmale uscate; nuci preparate; 
cuiburi de păsări, comestibile; carne uscată; 
ouă de melci (pentru consum); carne; supe; 
untură pentru gătit; produse lactate şi înlocui-
tori; ouă şi produse din ouă; peşte, fructe de 
mare şi moluşte; ciuperci conservate; ciu-
perci preparate; ciuperci prelucrate; trufe 
uscate (ciuperci comestibile); deserturi pre-
parate din produse lactate; budinci pe bază 
de lapte; sosuri pentru gustări; mâncăruri 
preparate constând în principal din carne; 
mâncăruri preparate constând în principal din 

carne de vânat; mâncăruri preparate con-
stând în principal din fructe de mare; mâncă-
ruri preparate care conţin (în principal) ouă; 
mâncăruri preparate care conţin (în principal) 
carne de pui; mâncăruri preparate care con-
ţin (în principal) bacon; 

 

30   - paste cu ouă proaspete şi uscate; oţet din 
vin; oţet aromatizat; piccalilli (murături asor-
tate); apă sărată pentru murături; miere; so-
suri (condimente); sare cu condimente; pesto 
(sos); paste ambalate şi proaspete; spaghe-
te; prăjituri; torturi; panettone (cozonac itali-
an); ciocolate; nuga; pricomigdale (patiserie); 
sos de tomate; sosuri de carne; biscuiţi să-
raţi; cremă tartar pentru uz culinar; creme pe 
bază de cacao sub formă de produse tarti-
nabile; îngheţată de iaurt (îngheţate); produ-
se pentru a stabiliza frişca; cafea decafeini-
zată; cafea cu gheaţă; extracte de cafea; 
esenţe de cafea; pudră de cacao; cappucci-
no; ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de 
ciocolată cu lapte; caramele; ciocolată fier-
binte; deserturi pe bază de ciocolată; ames-
tecuri pentru produse de brutărie; amestecuri 
de patiserie; arome de cafea; băuturi pe ba-
ză de cafea; cicoare (înlocuitori de cafea); 
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua; 
orz măcinat; orz decojit (decorticat); făină de 
orz; cacao cu lapte; băuturi pe bază de ca-
cao; praline; ciocolată cu lapte (băuturi); bău-
turi pe bază de ciocolată; făină; pâine; pro-
duse de cofetărie; dulciuri; zahăr; făină de 
porumb; mălai; făină de soia; făină de grâu; 
gris de porumb; fulgi de cereale uscate; ar-
pacaş de ovăz; făină de fasole; aditivi pe 
bază de gluten pentru uz culinar; brioşe; 
amestecuri pentru prăjituri; praf pentru prăji-
turi; gustări pe bază de orez; cereale; malț 
pentru consum uman; fulgi de porumb; cuş-
cuş (griş); mâncăruri pe bază de făină; ma-
caroane; müsli; clătite; pastă; tăiţei; produse 
de patiserie; plăcinte; focaccia (pâine); pizza; 
ravioli; sandvişuri; hot dog (sandvişuri); taco; 
tortillas; plăcinte cu carne; quiche (tarte săra-
te); vafe, gofre; amidon de uz alimentar; ovăz 
măcinat; ovăz decojit; fulgi de ovăz; alimente 
pe bază de ovăz; azimă; chifle; pesmeţi din 
pâine; pişcoturi; paste de migdale; budinci; 
creme englezeşti custard; produse de cofetă-
rie pe bază de migdale; dulciuri pentru deco-
rarea pomului de Crăciun; fondante (cofetă-
rie); mentă pentru utilizare în cofetărie; dra-
jeuri romboidale (cofetărie); produse de cofe-
tărie pe bază de arahide; lemn dulce (cofetă-
rie); marţipan; bomboane; arpacaş pentru 
alimentaţie umană; porumb măcinat; esenţe 
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor 
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eterice şi a uleiurilor esenţiale; îndulcitori 
naturali; maltoză; glucoza pentru uz culinar; 
îngheţată; lianţi pentru îngheţată; amestecuri 
pentru glazuri; cornete pentru îngheţată; pra-
furi pentru îngheţate; maia; bicarbonat de 
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru 
copt); fermenţi pentru paste; agenţi de îngro-
şare pentru gătit; sare pentru conservarea 
alimentelor; sare de ţelină; sare de bucătărie; 
făină de muştar; condimente; ketchup (sos); 
sos de soia; maioneză; mirodenii (condimen-
te); boia; şofran (mirodenii); mirodenii; sosuri 
pentru salate; pastă din boabe de soia (con-
dimente); produse pentru frăgezit carne, de 
uz casnic; curry (condiment); ghimbir (con-
diment); cuişoare; scorţişoară (mirodenii); 
nucşoară; ienibahar; piper; gheaţă de răcit; 
preparate aromatice de uz alimentar; vanilină 
(înlocuitori de vanilie); plante aromatice pen-
tru uz culinar; zahăr de palmier; batoane de 
cereale; aluat; sos pentru paste; făină de 
cartofi; făină de tapiocă; porumb prăjit; vani-
lie (arome); arome alimentare, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale; turmeric; zarzavaturi con-
servate (condimentare); lăptişor de matcă; 
propolis; flori sau frunze pentru utilizare ca 
înlocuitori de ceai; pateuri în crustă; spumă 
de desert (dulciuri); pateuri (patiserie); ger-
meni de grâu pentru consum uman; turte din 
orez; floricele de porumb; gluten preparat ca 
produs alimentar; grisine subţiri; covrigei; 
batoane de ciocolată; decoraţiuni din zahăr, 
pentru torturi; prăjituri pandişpan; amestec 
de făină pentru alimente; produse de brută-
rie; îngheţate pe băţ; glazură pentru prăjituri; 
cacao şi înlocuitori ai acestora; lasagna; ce-
reale gata preparate; gustări pe bază de ce-
reale; cereale procesate; aluat pentru prăji-
turi; aluat pentru biscuiţi; gumă de mestecat; 
prăjiturici uscate (patiserie); tarte; tarte cu 
cremă englezească custard; sosuri condi-
mentate; gnocchi (găluşte italiene din car-
tofi); cacao; înlocuitori de cafea; tapiocă; 
sago; chipsuri pe bază de cereale; sare de 
mare; 

 

31   - grăunţe (cereale); animale vii; grăunţe (gră-
unţe); plante; flori; urluială (hrană pentru 
animale); roşcove de Chile (alimente pentru 
animale); alimente pe bază de lapte pentru 
animale; malţ; brazi de Crăciun; arbori; alge 
pentru consum uman sau animal; produse 
alimentare şi hrană pentru animale; hrană 
mixtă pentru animale; hrană pentru păsări; 
animale de menajerie; arahide proaspete; 
languste vii; tufişuri; homari vii; ovăz; boabe 
de ienupăr; viermi de mătase; resturi de tres-
tie de zahăr în stare brută; băuturi pentru 

animale de companie; miceliu de ciuperci 
(răsaduri); biscuiţi pentru câini; oxid de calciu 
pentru furaje; trestie de zahăr; hârtie abrazi-
vă (litieră) pentru animale de companie; cas-
tane proaspete; butuci de viţă-de-vie; cereale 
sub formă de grăunte, neprelucrate; castra-
veţi proaspeţi; cicoare proaspătă; bulbi de 
flori; cepe, legume proaspete; moluşte vii; 
conuri de hamei; copra; ghirlande din flori 
naturale; crustacee vii; zarzavaturi proaspe-
te; momeli vii pentru peşti; făină de arahide 
pentru animale; făină de in (furaj); făină din 
seminţe de in pentru consum animal; făină 
de peşte pentru consum animal; făină de 
orez (furaj); făină pentru animale; fasole 
proaspete; fân; flori uscate pentru decorare; 
ciuperci proaspete; raci vii; germeni (botani-
că); germeni de grâu pentru consum animal; 
grâu; porumb; coajă de nucă de cocos; sala-
tă verde; lemn cu coajă; lemn brut pentru 
construcţie; linte proaspătă; fermenţi pentru 
consum animal; hamei; malţ pentru berărie şi 
distilerie; migdale (fructe); hrană pentru ani-
male de companie; nutreţ pentru îngrăşarea 
vitelor; alune proaspete; nuci; nuci de cocos; 
nuci de cola; obiecte comestibile de meste-
cat pentru animale; măsline proaspete; cas-
traveţi de mare vii; urzici; orz; os de sepie 
pentru păsări; stridii vii; compost cu paie; 
paie (furaje); culcuşuri din paie; palmieri; 
frunze de palmier; turte de oleaginoase; turte 
de arahide pentru animale; turte de rapiţă 
pentru vite; turte de porumb pentru vite; 
amestecuri pentru îngrăşarea vitelor; cartofi; 
ardei iute (plante); peşte proaspăt; plante de 
aloe vera; plante uscate pentru decorare; 
răsaduri; conuri de pin; mazăre proaspătă; 
păsări de curte, vii; polen (materie primă); 
praz proaspăt; animale de prăsilă; produse 
pentru îngrăşarea animalelor; produse pentru 
păsări ouătoare; paturi şi culcuşuri pentru 
animale; nisip aromat (litieră) pentru animale 
de companie; lână de lemn pentru utilizare 
ca litieră pentru animale; paie tăiate folosite 
pentru culcuş la animale; rădăcini de cicoare; 
rădăcini pentru consum animal; reziduuri din 
tratarea grăunţelor de cereale, pentru hrana 
animalelor; reziduuri de distilerie, hrană pen-
tru animale; orez neprelucrat; tufe de tranda-
firi; sare pentru vite; scoarţe de copac brute; 
seminţe de secară; seminţe de in pentru 
consum animal; boabe crude de cacao; gră-
unţe pentru consum animal; arpacaş pentru 
păsări; susan comestibil neprelucrat; nutreţ 
fortifiant pentru animale; spanac proaspăt; 
plută brută; gazon natural; trufe proaspete; 
turbă pentru culcuş de animale; borhoturi; 
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trunchiuri de copaci; aşchii de lemn pentru 
fabricarea pastei de lemn; ouă pentru clocit, 
fecundate; icre; ouă de viermi de mătase; 
poşircă (reziduuri de vinificaţie); boască (re-
ziduuri de fructe); dovlecei proaspeţi; semin-
ţe de cartofi; cartofi neprelucraţi. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040794 
(220) 2017.06.21 
(730) SCHIŢCO Nina, MD 

Str. Grenoble nr. 161/1, ap. 12,  
MD-2048, 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; incu-
batoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 040795 
(220) 2017.06.21 
(730) ŞAMATAILO Natalia, MD 

Str. Valea Rădiului nr. 23,  
MD-2070, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.16; 05.05.20; 08.01.17; 27.05.08. 
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(210) 040797 
(220) 2017.06.22 
(730) British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru 
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite; 
dispozitive electronice şi piesele lor în scopul 
încălzirii ţigărilor sau tutunului. 

 

 

 
 
(210) 040799 
(220) 2017.06.22 
(730) NASTAS Ruslan, MD 

Bd. Moscova nr. 20/2, ap. 43,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj. 
(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) 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040801 
(220) 2017.06.23 
(730) AGACHI Elena, MD 

Str. Studenţilor nr. 7, bloc 10, ap. 25,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.01; 09.07.22; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 040804 
(220) 2017.06.23 
(730) AGACHI Elena, MD 

Str. Studenţilor nr. 7, bloc 10, ap. 25,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; operaţiuni de import-
export; organizarea de târguri şi expoziţii; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 
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44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.11; 05.03.13; 25.01.25; 
26.11.13; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 040805 
(220) 2017.06.23 
(730) BLAGODETELEV Vladislav, MD 

Str. Miron Costin nr. 19, bloc 4, ap. 96,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040807 
(220) 2017.06.23 
(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, produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii; produse de parfumerie; apă 
de colonie şi parfumuri de uz personal. 

 

 
 
(210) 040812 
(220) 2017.05.24 
(730) GOGU ANATOLI S.R.L., MD 

Str. Alba Iulia nr. 80 A,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: negru (CMYK 
75/68/65/90), portocaliu (CMYK 0/20/100/0). 

(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. 

 

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

 
 
(210) 040814 
(220) 2017.06.23 
(730) SADOVSKI Iuri, MD 

Str. Igor Vieru nr. 12, ap. 20,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
20   - mobilă pentru campinguri, inclusiv pentru 

pescuit şi turism; 
 

22   - corturi pentru campinguri, prelate pentru 
campinguri, plase de pescuit, căptuşeală 
fibroasă pentru bărci; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului, inclusiv pentru 
pescuit şi turism; 

 

28   - cârlige de undiţe, undiţe pentru pescuit, unel-
te de pescuit, truse de pescuit, mulinete pen-
tru pescuit, momeli pentru vânat sau pescuit, 
mincioguri de pescuit, plute pentru pescuit, 
rachete lansatoare de harpoane, labe pentru 
înotători, schiuri, schiuri nautice, schiuri pen-
tru surfing, corzi pentru pescuit, echipament 
pentru alpinişti. 

 

(531) CFE(5) 26.02.08; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040821 
(220) 2017.07.03 
(730) Amgen Inc., US 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California 91320-1799, Statele Unite ale 
Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice folosite la prevenirea, administrarea şi 
tratamentul cefalee, durerilor de cap provo-
cate de migrenă, durerilor de cap şi bolilor 
sau afecţiunilor neurologice. 

 

 

 
 
(210) 040832 
(220) 2017.06.30 
(730) BÎRLĂDEAN Gheorghe, MD 

Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 5, ap. 25,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.11; 03.04.12; 18.02.01; 26.04.15; 
26.04.18; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 040833 
(220) 2017.06.21 
(730) CONOVALOV Dumitru, MD 

Direcţii generale Ostaşenko nr. 73,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
CONOVALOV Nichita, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 15,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

35   - servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de comercializa-
re pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01. 
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(210) 040837 
(220) 2017.07.04 
(310) 016412173 
(320) 2017.02.28 
(330) EM 
(730) Procter & Gamble Business Services  

Canada Company, CA 
1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O. 
Box 997, Halifax Nova Scotia, B3J 2X2,  
Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, turcoaz, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
(320) 2017.02.28 
 

03   - preparate pentru îngrijirea dinţilor; preparate 
pentru igiena orală; preparate pentru curăţa-
rea dinţilor; paste de dinţi; loţiuni pentru cură-
ţarea dinţilor; preparate pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru clătirea 
gurii; ape de gură, cu excepția celor de uz 
medical; sprayuri de gură nemedicinale; pro-
duse pentru împrospătarea respiraţiei; benzi 
pentru împrospătarea respiraţiei; sprayuri 
pentru gât nemedicinale; geluri pentru albirea 
dinţilor; benzi de albire pentru dinţi impregna-
te cu preparate de albire a dinţilor de uz 
cosmetic; preparate pentru lustruirea dinţilor; 
preparate pentru lustruirea protezelor denta-
re; praf de dinţi; praf de dinţi hidratat; tablete 
revelatoare pentru indicarea tartrului de pe 
dinţi, de uz personal; 

 

21   - periuţe de dinţi; periuţe de dinţi manuale; 
periuţe de dinţi electrice; capete pentru periu-
ţe de dinţi electrice; material pentru perii; 
articole pentru curăţarea dentară; aţă denta- 
 
 
 

ră; beţişoare dentare de uz personal; scobi-
tori; suporturi pentru scobitori; perii; suporturi 
pentru periuţe de dinţi; recipiente pentru pe-
riuţe de dinţi; recipiente pentru produse de 
curăţare a dinţilor; truse de îngrijire dentară 
ce conţin periuţe de dinţi şi aţă dentară; cutii 
pentru păstrarea dinţilor artificiali; periuţe 
pentru proteze dentare; recipiente de spălat 
proteze dentare; periuţe interdentale pentru 
curăţarea dinţilor; duşuri de gură pentru cură-
ţarea dinţilor şi gingiilor; dispozitive de cură-
ţare cu ultrasunete a protezelor dentare; 

 

(220) 2017.07.04 
 

21   - dispozitive cu aţă dentară. 
 

(531) CFE(5) 25.03.03; 25.07.21; 25.12.01; 25.12.03; 
26.01.05; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040838 
(220) 2017.06.26 
(730) SPÎNU Ion, MD 

Str. Vlad Ţepeş nr. 27,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
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(210) 040851 
(220) 2017.07.06 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.11.07; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 040852 
(220) 2017.07.06 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 03.07.02; 24.01.25; 26.11.07; 26.11.09; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 040853 
(220) 2017.07.06 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 03.07.02; 24.01.25; 26.11.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040856 
(220) 2017.07.06 
(730) MOLINART GRUP S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 15, of. 30,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele acestora; materiale 

de construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
fierărie; articole mici din metal; ţevi şi tuburi 
metalice; seifuri; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de metale. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.01.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040866 
(220) 2017.07.10 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock Company, 
BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(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. 

 

(531) CFE(5) 19.13.21; 26.01.03; 26.01.24; 26.02.03; 
26.03.06; 27.01.06; 27.05.01. 

 

(210) 040867 
(220) 2017.07.10 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock Company, 
BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(540)  
 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.13.21; 26.01.03; 26.01.24; 26.02.03; 
26.03.06; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040871 
(220) 2017.07.11 
(730) PRIMPROF CONSTRUCT S.R.L., MD 

Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 109,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040872 
(220) 2017.07.11 
(730) PRIMPROF CONSTRUCT S.R.L., MD 

Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 109,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040873 
(220) 2017.07.12 
(730) CROITOR Pavel, MD 

Str. 24 August nr. 21, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, bronz, 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) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040887 
(220) 2017.07.18 
(730) VERT-APEX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Calea Orheiului nr. 20/1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, violet. 
(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; 

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.05; 26.03.23; 27.05.10; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 040890 
(220) 2017.07.14 
(730) TERENTIEV-BENEFIS-ART S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni nr. 43, 
ap. (of.) 10,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi, presta-
te de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 04.05.21; 10.03.07; 27.05.07; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040891 
(220) 2017.07.17 
(730) AGROVIOCOP S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 349, MD-5716,  
Copanca, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

(591) Culori revendicate: roz-închis, alb, verde. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 24.09.07; 24.09.16; 25.01.06; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040892 
(220) 2017.07.17 
(730) CHIRCO Sergiu, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 101, ap.3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040894 
(220) 2017.07.11 
(730) SIMPALS S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 5, et. 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 040895 
(220) 2017.07.14 
(730) OUTOX WORLDTRADE S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 23, of. 143,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 01.15.21; 19.03.21; 25.07.01; 26.13.25; 
27.05.10; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 040904 
(220) 2017.07.18 
(730) MIP METRO Group Intellectual Property 

GmbH & Co. KG, DE 
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, albastru-închis, gal-

ben, alb, roşu. 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie, carton (incluse în această clasă); pro-

duse de imprimerie, şi anume cărţi, reviste 
(publicaţii periodice), diapozitive imprimate 
(handout), broşuri, prospecte, buletine infor-
mative; materiale didactice (cu excepţia apa-
ratelor); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
legate cu produse alimentare, mobilă, îmbră-
căminte, bijuterii, software de calculator, cu 
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articole care servesc la acoperirea capului, 
radiatoare, încălţăminte, echipamente de 
iluminat, tutun, tacâmuri, bagaje, genţi, um-
brele, produse de toaletă, vehicule, ustensile 
de gătit, lubrifianţi, veselă, articole de mobili-
er, jocuri, jucării, produse de imprimerie, arti-
cole de grădinărit, obiecte de papetărie, pre-
parate pentru curăţenie, articole sportive, 
hardware de calculator, băuturi nealcoolice, 
băuturi alcoolice, produse cosmetice şi de 
înfrumuseţare; administrarea pieţelor angro, 
supermarketurilor, comercianţilor cu amă-
nuntul de produse alimentare şi magazinelor 
universal, şi anume negocierea şi încheierea 
contractelor cu privire la cumpărarea produ-
selor şi utilizarea serviciilor; prezentarea pro-
duselor prin toate mijloacele de comunicare 
pentru vânzarea cu amănuntul; organizarea 
târgurilor comerciale şi expoziţiilor în scop 
comercial; servicii de marketing; marketing 
promoţional; marketing de produse; promo-
varea vânzărilor; distribuirea materialelor 
promoţionale; servicii de loialitate a clienţilor 
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau 
publicitare; organizarea şi administrarea 
evenimentelor în scopuri comerciale şi publi-
citare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale, organizarea concursuri-
lor (educaţie sau divertisment); organizarea 
activităţilor sportive şi culturale; organizarea 
şi coordonarea ceremoniilor de acordare a 
premiilor; prezentări de spectacole în direct 
(incluse în această clasă); furnizarea infor-
maţiilor despre evenimente (divertisment); 
organizarea şi coordonarea conferinţelor, 
congreselor, simpozioanelor şi seminarelor, 
precum şi evenimentelor de divertisment şi 
evenimentelor culturale; organizarea şi con-
ducerea de workshop-uri (educaţie); publica-
rea şi editarea broşurilor şi materialelor in-
formaţionale în legătură cu vânzarea cu 
amănuntul sau angro în formă tipărită şi în 
format electronic (cu excepţia celor de uz 
publicitar). 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 24.17.04; 26.04.18; 27.05.17; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 040913 
(220) 2017.07.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale me-
talice pentru construcţii (cu excepţia materia-
lelor de armare pentru conducte de apă, de 
scurgere a apei, conductelor de drenaj, con-
ductelor pentru scurgerea apei pluviale); 
construcţii metalice transportabile; materiale 
metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire 
metalice (neelectrice); catarame din metale 
obişnuite, articole de fierărie; conducte meta-
lice (cu excepţia conductelor de apă metali-
ce; conductelor metalice de scurgere a apei; 
conductelor metalice de drenaj; conductelor 
de apă şi de scurgere a apei, conductelor de 
scurgere a apei pluviale); seifuri; produse din 
metale comune, care nu se referă la alte 
clase (cu excepţia jgheaburilor metalice pen-
tru acoperiş; canalizărilor stradale din metal; 
valvelor metalice pentru conducte de apă şi 
scurgeri; valvelor metalice pentru conducte 
de scurgere a apei şi de drenaj; coturilor 
metalice pentru ţevi de apă, de scurgere, 
pentru ţevi de drenaj, pentru conducte de 
scurgere a apei pluviale; fitingurilor metalice 
pentru ţevi de apă, pentru scurgeri, pentru 
ţevi de drenaj, pentru conducte de scurgere 
a apei pluviale; manşoanelor metalice pentru 
ţevi de apă, de scurgere, pentru ţevi de dre-
naj, pentru conducte de scurgere a apei plu-
viale; racordurilor metalice pentru ţevi de 
apă, pentru scurgeri, pentru ţevi de drenaj, 
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pentru conducte de scurgere a apei pluviale; 
grilelor din metal pentru jgheaburi şi burlane 
utilizate la drenarea apei pluviale; sifoanelor 
şi jgheaburilor metalice pentru alimentare cu 
apă, pentru canalizări şi drenări ale apei plu-
viale); minereuri; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din acestea, nein-
cluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie şi 
menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
şi de învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale din plastic pentru ambalare şi îm-
pachetare (care nu se referă la alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale, necuprinse în 
alte clase (cu excepţia manşoanelor pentru 
ţevi de apă, de scurgere, pentru ţevi de dre-
naj nemetalice, conductelor nemetalice de 
scurgere a apei pluviale; garniturilor de etan-
şare pentru conducte de apă, de scurgere, 
ţevilor de drenaj, conductelor de scurgere a 
apei pluviale; racordurilor pentru conducte 
flexibile nemetalice; fitingurilor pentru con-
ducte flexibile nemetalice; fitingurilor pentru 
conducte rigide nemetalice; garniturilor de 
etanşare pentru conducte de apă, de scurge-
re, ţevilor de drenaj, conductelor de scurgere 
a apei pluviale; racordurilor pentru alimentare 
cu apă, canalizărilor şi scurgerilor de apă 
pluvială, conductelor de apă şi conductelor 
de scurgere a apei, conductelor de scurgere 
a apei pluviale; sifoanelor şi jgheaburilor pen-
tru alimentare cu apă, pentru canalizări şi 
drenarea apei pluviale); produse din materia-
le plastice şi răşini semiprelucrate (cu excep-
ţia manşoanelor pentru ţevi de apă, de scur-
gere, pentru ţevi nemetalice de drenaj, cone-
xiunilor pentru ţevi flexibile nemetalice; fitin-
gurilor pentru conducte flexibile nemetalice; 
fitingurilor pentru conducte rigide nemetalice; 
garniturilor de etanşare pentru conducte ne-
metalice; garniturilor de etanşare pentru 
conducte de apă, de scurgere, ţevi de drenaj, 
conducte de scurgere a apei pluviale; garni-
turilor de etanşare pentru ţevi de apă, de 
scurgere, ţevilor de drenaj, conductelor de 
scurgere a apei pluviale; sifoanelor şi jghea-
burilor pentru alimentare cu apă, de scurge-
re, canalizărilor şi drenării apei pluviale); 
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare 
(cu excepţia materialelor de armare pentru 
conducte de apă, de scurgere a apei, con-

ductelor de drenaj, conductelor pentru scur-
gere a apei pluviale); 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice (cu ex-
cepţia armăturilor nemetalice pentru con-
strucţii pentru conducte de apă, pentru con-
ducte de scurgere a apei, pentru conducte 
de drenaj, pentru conducte de scurgere a 
apei pluviale; jgheaburilor nemetalice pentru 
acoperiş; canalizărilor stradale nemetalice; 
valvelor nemetalice pentru conducte de apă 
şi pentru scurgere, conductelor pentru scur-
gerea apei pluviale; ornamentelor pentru 
construcţii nemetalice; geamurilor nemetali-
ce; obloanelor nemetalice; cornierelor neme-
talice pentru geamuri; racordurilor pentru 
conducte de apă, pentru conducte de scur-
gere a apei, pentru conducte de drenaj, pen-
tru conducte pentru scurgerea apei pluviale; 
plintelor); conducte rigide nemetalice pentru 
construcţii (cu excepţia conductelor de apă, 
de scurgere a apei, conductelor de drenaj, 
conductelor pentru scurgerea apei pluviale); 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice (cu excepţia ornamentelor 
pentru construcţii nemetalice; geamurilor 
nemetalice; obloanelor nemetalice; tocurilor 
nemetalice pentru geamuri; cadrelor nemeta-
lice pentru geamuri; buiandrugilor pentru 
geamuri); 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine; vele; saci care nu se referă la alte 
clase; materiale de umplutură (cu excepţia 
celor din cauciuc şi din materiale plastice); 
materiale textile fibroase; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice (inclusiv cercetări juridice, 
consultaţii privind proprietatea intelectuală; 
reprezentare în judecată; servicii privind so-
luţionarea litigiilor; servicii privind soluţiona-
rea extrajudiciară a litigiilor); servicii de sigu-
ranţă pentru protecţia bunurilor şi a indivizilor 
(inclusiv consultaţii privind aspectele de se-
curitate; colectarea informaţiei despre per-
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soane fizice; controlul stării de securitate a 
întreprinderilor). 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 26.05.18; 27.01.04; 
27.05.19; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040916 
(220) 2017.07.13 
(730) RAFIG Aliyev, MD 

Str-la 2 Ciocîrliei nr. 6, bl. 1, ap. 28,  
MD-2021, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.14; 26.01.15; 26.04.10; 
26.04.18; 26.04.24. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040918 
(220) 2017.07.21 
(730) CAZACU Ian, MD 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.08; 26.01.03; 26.01.18. 
 

 
 
(210) 040920 
(220) 2017.07.25 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 040921 
(220) 2017.07.20 
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR 

#647 -15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - pneuri pentru automobile; pneuri pentru ve-

hicule pe două roţi; anvelope (pneuri); huse 
pentru anvelope; pneuri pentru motociclete; 
petice adezive de cauciuc pentru repararea 
camerelor de aer; camere de aer pentru ve-
hicule pe două roţi; camere de aer pentru 
motociclete; camere de aer pentru pneuri; 
camere de aer pentru roţi de vehicule; came-
re pentru pneuri pentru roţi de vehicule; pla-
se de portbagaje pentru vehicule; pneuri 
pentru vehicule; truse pentru repararea ca-
merelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; 
huse de şei pentru biciclete; huse de şei pen-
tru motociclete; hamuri de siguranţă pentru 
scaune de vehicule; saboţi de frână pentru 
vehicule; amortizoare pentru vehicule; port-
schiuri pentru automobile; crampoane pentru 
pneuri; cuie pentru pneuri; bandaje de roţi 
pentru vehicule; pneuri solide pentru roţi de 
vehicule; benzi de rulare pentru reşaparea 
pneurilor; şenile pentru vehicule (de tip benzi 
de şenilă); şenile pentru vehicule (de tip trac-
tor); cauciucuri fără cameră pentru vehicule 
pe două roţi; cauciucuri fără cameră pentru 
motociclete; valve de bandaje pentru vehicu-
le; anvelope pentru vehicule. 

 

 
 
(210) 040922 
(220) 2017.07.20 
(730) MATEI Nicolae, MD 

Str. Alecu Russo nr. 24, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 16.01.05; 16.03.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 040924 
(220) 2017.07.24 
(730) MOBIASBANCĂ - Groupe Societe  

Generale S.A., bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "CENTRUL", "IPOTECAR", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.03.01; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040925 
(220) 2017.07.21 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 040926 
(220) 2017.07.26 
(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) 040928 
(220) 2017.07.28 
(730) ALEXEI Serghei, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
PRIJILEVSCHI Valentin, MD 
Str. acad. Eugen Coşeriu nr. 17,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, violet de 

diferite nuanţe. 
(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; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 040929 
(220) 2017.07.19 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roz, violet, verde, albas-
tru, galben, sur. 

(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; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.21. 
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(210) 040930 
(220) 2017.07.24 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040931 
(220) 2017.07.24 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela- 
 
 

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040935 
(220) 2017.07.27 
(730) BOICO Eugeniu, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 2/1, ap. 70,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040936 
(220) 2017.07.27 
(730) BIZON IMOBIL S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 14, ap. (of.) 18,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.05.08; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21; 
29.01.04. 

 

 
 
(210) 040937 
(220) 2017.07.28 
(730) CROITOR Igor, MD 

Str. Costiujeni nr. 7, bloc 12, ap. 1,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

 

(540)  
 
 

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

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.23; 02.01.30; 07.15.05; 
07.15.20; 27.05.01. 
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(210) 040938 
(220) 2017.07.27 
(730) CONAGROMAŞ S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 9/1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "PĂSĂRI CRESCUTE LA PĂŞUNE", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.04; 03.07.06; 03.07.21; 
06.19.11; 25.01.06; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040939 
(220) 2017.08.03 
(730) ROTAR PHARMA S.R.L., 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) 040940 
(220) 2017.07.28 
(730) Partner Center sp. z o.o., PL 

ul. Piotrkowska 89, 90-423 Lodz, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, verde de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, mov de di-
ferite nuanţe, negru, alb, portocaliu, maro, 
gri, bej, azuriu. 

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

(531) CFE(5) 05.05.22; 05.05.23; 22.05.01; 25.01.10; 
26.04.04; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.15. 
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(210) 040941 
(220) 2017.07.31 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, 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. 

 

 

 
 
(210) 040942 
(220) 2017.07.31 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, 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. 

 

 

 
 
(210) 040943 
(220) 2017.07.31 
(730) CODREANU Deonisii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 59/1, ap. 42,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.18; 27.01.03; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040944 
(220) 2017.08.03 
(730) Mapaex Consumer Healthcare Private 

Limited, IN 
E-7, HIG-500, Arera Colony, Bhopal, Madhya 
Pradesh– 462016, India 

(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- 
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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) 040945 
(220) 2017.08.03 
(730) Mapaex Consumer Healthcare Private 

Limited, IN 
E-7, HIG-500, Arera Colony, Bhopal, Madhya 
Pradesh– 462016, India 

(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) 040946 
(220) 2017.08.03 
(730) Mapaex Consumer Healthcare Private 

Limited, IN 
E-7, HIG-500, Arera Colony, Bhopal, Madhya 
Pradesh– 462016, India 

(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) 040947 
(220) 2017.08.03 
(730) Mapaex Consumer Healthcare Private 

Limited, IN 
E-7, HIG-500, Arera Colony, Bhopal, Madhya 
Pradesh– 462016, India 

(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) 040949 
(220) 2017.07.28 
(730) CONVEXMOB S.R.L., MD 

Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 5, of. 41A,  
MD-2045, 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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
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(210) 040950 
(220) 2017.08.01 
(730) PRO Digital S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
Str. Petru Maior nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040951 
(220) 2017.08.01 
(730) PLEXERMED S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 24,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.18; 
27.05.08. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 040953 
(220) 2017.08.02 
(730) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., KR 

1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, 
Ulsan, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
09   - senzori de gaz; aparate pentru măsurarea 

tensiunii, curentului electric şi temperaturii 
din baterii; instrumente de măsurare; indica-
tor de rotaţii; alarme de gaze; dispozitive de 
închidere a gazelor; dispozitive de alarmă; 
instalaţii de comandă pe gaz izolate; instalaţii 
de comandă izolate (electrice); relee electri-
ce; contactoare de vid de înaltă tensiune; 
disjunctoare de înaltă tensiune; dispozitive 
de protecţie a surselor de tensiune; panouri 
pentru controlul energiei electrice; reactoare 
electrice; maşini pentru distribuţia energiei 
electrice; tablouri de distribuţie; transforma-
toare de distribuţie; transformatoare, inver-
toare; aparataje de conexiuni (electrice); 
întrerupătoare de circuite electrice; surse de 
alimentare electronice; transformatoare elec-
tronice de putere; aparate pentru controlul 
energiei electrice; stabilizatoare de tensiune; 
contactoare electronice; disjunctoare de ten-
siune joasă şi medie; disjunctoare electrice; 
invertoare fotovoltaice; aparate pentru măsu-
rarea consumului de energie electrică; apa-
rate şi instrumente pentru măsurarea energi-
ei electrice; aparate şi instrumente pentru 
diagnoza instalaţiilor de energie electrică; 
aparate pentru monitorizarea şi analiza con-
sumului de energie electrică; conductoare 
pentru reţele electrice; cabluri electrice, fire 
electrice, conductoare electrice şi componen-
te pentru ele; convertoare; aparate de comu-
nicaţii navă-ţărm; aparate de control de la 
distanţă; aparate electrice de comunicaţii; 
software de calculator pentru sistemul SCA-
DĂ; programe de sisteme de operare pentru 
reţele; software de calculator pentru nave; 
software de calculator; platforme de software 
de calculator; sisteme electronice de coman-
dă pentru maşini; servere de reţea; echipa-
mente de procesare a datelor; echipamente 
de prelucrare a informaţiei digitale; aparate 
de control de supraveghere (electrice); apa-
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rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea informaţiei; servere informati-
ce; cărţi digitale pentru descărcare de pe 
Internet; baterii şi încărcătoare pentru baterii. 

 

 

 
 
(210) 040954 
(220) 2017.08.02 
(730) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 

CN 
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenuie, Liwan District, Guangzhou, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - prezentarea produselor prin toate mijloacele 

de comunicare pentru vânzarea cu amănun-
tul; publicitate; administrarea comercială a 
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru 
terţi; agenţii de import-export; promovarea 
vânzărilor pentru terţi; servicii de marketing; 
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpără-
torii şi vânzătorii de bunuri şi servicii; consul-
tanţă pentru probleme legate de personal; 
optimizarea motoarelor de căutare pentru 
promovarea vânzărilor; căutare de sponsori-
zare. 

 

(531) CFE(5) 04.05.21; 10.03.10; 10.03.11; 10.03.13; 
27.05.01; 28.03.00. 

 

 
 
(210) 040955 
(220) 2017.08.02 
(730) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 

CN 
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenuie, Liwan District, Guangzhou, 
China 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - şampoane; lapte de curăţare de uz cosmetic; 

preparate pentru spălare; substanţe pentru 
îndepărtarea petelor; cremă de pantofi; ule-
iuri eterice; cosmetice; produse pentru cură-
ţarea dinţilor; beţişoare parfumate; preparate 
odorizante pentru împrospătarea aerului; 

 

09   - huse pentru laptopuri; căşti audio; telefoane 
fără fir; cutii pentru difuzoare; aparate de 
fotografiat; aparate audiovizuale folosite în 
scopuri didactice; ochelari pentru mărit; 
ochelari antireflex; ochelari; baterii galvanice; 

 

11   - lămpi de iluminat; cuptoare de brutărie; oale 
de gătit sub presiune, electrice; fierbătoare 
electrice; congelatoare; ventilatoare de aer 
condiţionat; aparate de climatizare; aparate 
electrice de încălzire; radiatoare electrice; 
şosete încălzite electric; 

 

16   - hârtie; suporturi de masă pentru pahare, 
confecţionate din hârtie; produse de imprime-
rie; capsatoare (papetărie); articole de pape-
tărie; cerneluri; peniţe din oţel; benzi gumate 
(papetărie); echere (rigle); furnituri pentru 
desen; 

 

18   - umbrele; imitaţii de piele; portchei; portofele; 
sacoşe pentru cumpărături; bastoane; raniţe; 
portbebeuri pentru transportul copiilor; şire-
turi din piele; suporturi pentru cărţi de vizită; 

 

21   - ustensile cosmetice; servicii de lichior; distri-
buitoare de prosoape de hârtie; piepteni; 
periuţe de dinţi; scobitori; huse pentru ceaini-
ce; mănuşi de menaj; cristaluri (sticlărie); 
pliciuri de muşte; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte; articole de încăl-
ţăminte; articole pentru acoperirea capului; 
tricotaje; mănuşi (articole de îmbrăcăminte); 
eşarfe; burtiere (lenjerie de corp); căşti de 
duş; măşti pentru dormit; lenjerie de corp; 

 

28   - aparate pentru jocuri; marionete; jucării; 
mingi pentru jocuri; aparate pentru culturism; 
skateboarduri; mănuşi (accesorii de joc); 
patine cu role în linie; jocuri de masă; pomi 
de Crăciun din materiale sintetice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
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(210) 040956 
(220) 2017.08.02 
(730) CULTUL RELIGIOS BAHA'I  

DIN REPUBLICA MOLDOVA, organizaţie 
necomercială, MD 
Str. Alecu Russo nr. 6, ap. 23,  
MD-2068, 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; 
 

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) 24.17.02; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 040959 
(220) 2017.08.04 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
(210) 040960 
(220) 2017.08.04 
(730) BURACHEC S.R.L., MD 

Str. Păcii nr. 2, MD-6238,  
Sîngereii Noi, Sîngerei, 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. 
 

 

 
 
(210) 040964 
(220) 2017.08.08 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, 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. 

 

 

 
 
 
 



 
MD - BOPI 9/2017        TRADEMARKS 

 98

(210) 040965 
(220) 2017.08.08 
(730) CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V., CW 

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, 
Willemstad, Curaçao 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - consultanţă privind bunurile imobiliare, esti-

marea şi administrarea proprietăţii imobiliare, 
intermedierea pentru închirierea bunurilor 
imobiliare, leasing de terenuri, gestionarea 
proprietăţilor imobiliare; 

 

37   - servicii de întreţinere şi construcţie a staţiilor 
de tratare a apei, lagunelor artificiale, lagune-
lor plutitoare artificiale, digurilor şi a rezer-
voarelor de apă potabilă; servicii de con-
strucţii a instalaţiilor de tratare a apei, lagu-
nelor artificiale, lagunelor plutitoare artificiale, 
digurilor şi a rezervoarelor de apă potabilă; 
servicii de întreţinere şi construcţie a siste-
melor de tratare a apei pentru menţinerea 
calităţii apei în lagunele artificiale, lagunele 
plutitoare artificiale, digurile şi rezervoarele 
de apă potabilă; 

 

39   - aducţiunea apei; 
 

40   - servicii de tratare şi purificare a apei, servicii 
de transformare fizică şi chimică a apelor 
naturale şi a apelor reziduale, servicii de 
filtrare a apei, servicii de răcire a instalaţiilor 
industriale cu apă, servicii de desalinizare a 
apei prin membrane, distilare, filtrare şi orice 
alte modalităţi; servicii de consultanţă privind 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie, instruire şi formare practică (de-
monstraţie), servicii de divertisment, organi-
zarea activităţilor sportive şi culturale, diver-
tisment de tipul parcurilor acvatice şi centre-
lor recreative, furnizarea serviciilor ale parcu-
rilor de distracţii, parcurilor acvatice, lagune-
lor artificiale, lagunelor plutitoare artificiale, 
piscinelor, terenurilor de golf, furnizarea in-
stalaţiilor pentru camping şi sportive; 

 

42   - servicii de inginerie şi proiectare a instalaţiilor 
de tratare a apei, lagunelor artificiale, lagune-
lor plutitoare artificiale, digurilor şi a rezer-
voarelor de apă potabilă; servicii de proiecta-
re tehnică legate de construcţia staţiilor de 
tratare a apei, lagunelor artificiale, lagunelor 
plutitoare artificiale, digurilor şi a rezervoare-
lor de apă potabilă; servicii de inginerie şi 
proiectare a sistemelor de tratare a apei pen-

tru menţinerea calităţii apei în lagune artifi-
ciale, lagune plutitoare artificiale, diguri şi în 
rezervoare de apă potabilă; servicii de ingi-
nerie, proiectare şi arhitectură civilă pentru 
structuri în formă de diguri, rezervoare de 
apă potabilă, structuri/construcţii de ridicare 
a apei, structuri/construcţii de deversare a 
apelor, lacurilor, lagunelor artificiale şi lagu-
nelor plutitoare artificiale; laboratoare analiti-
ce în domeniul calităţii apei, şi anume analiza 
purităţii apei, analiza particulelor, pigmenţilor, 
coloranţilor, analiza culorii şi analiza bacte-
riologică; servicii de consiliere privind imple-
mentarea şi administrarea uzinelor de prelu-
crare şi a instalaţiilor industriale legate de 
conservarea, construcţia şi amenajarea tere-
nurilor, instalaţiilor de tratare a apei, baraje-
lor, rezervoarelor de apă potabilă, lagunelor 
artificiale, lagunelor plutitoare artificiale; ser-
vicii de consultanţă şi cercetare profesională, 
şi anume studii ştiinţifice şi de cercetare în 
domeniul hidraulicii pentru alimentarea cu 
apă; proiectarea lagunelor artificiale şi a sis-
temelor de tratare a apei pentru menţinerea 
calităţii apei în lagunele artificiale; 

 

43   - servicii ale agenţiilor de cazare, servicii pen-
tru furnizarea alimentelor şi băuturilor, servi-
cii de cazare temporară, servicii hoteliere, 
servicii de bar şi restaurant, prepararea bău-
turilor şi produselor alimentare. 

 

 

 
 
(210) 040968 
(220) 2017.08.01 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 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. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 040969 
(220) 2017.08.02 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, 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) 040970 
(220) 2017.08.02 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, 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) 040971 
(220) 2017.08.02 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, 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, cu excepţia pateurilor şi 
pastelor care conţin extracte din carne şi 
legume; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040972 
(220) 2017.08.02 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj, sur. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 03.05.03; 26.04.04; 27.05.08; 
27.05.11; 29.01.14. 
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(210) 040973 
(220) 2017.08.03 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, 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; 

 

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) 040974 
(220) 2017.08.03 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, 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; 

 

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) 040977 
(220) 2017.08.09 
(730) GALII Victoria, MD 

Str. Eugen Coca nr. 25, bl. 1, ap. 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”International”, ”Language”, ”Trai-
ning”, ”Center”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, albastru, sur, ne-
gru, alb. 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.12; 20.01.03; 20.07.01; 
20.07.02; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040978 
(220) 2017.08.09 
(730) GALII Victoria, MD 

Str. Eugen Coca nr. 25, bl. 1, ap. 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”Centrul”, ”Internaţional”, ”de”, ”Limbi”, 
”Moderne”, cu excepţia executării grafice de-
osebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, albastru, sur, ne-
gru, alb. 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.12; 20.01.03; 20.07.01; 
20.07.02; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 040979 
(220) 2017.08.09 
(730) GALII Victoria, MD 

Str. Eugen Coca nr. 25, bl. 1, ap. 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Международный", "Центр", 
"Иностранных", "Языков", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, albastru, sur, ne-
gru, alb. 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.12; 20.01.03; 20.07.01; 
20.07.02; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040980 
(220) 2017.08.09 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040983 
(220) 2017.08.08 
(730) CARA Mihail, MD 

Str. Bugeacului nr. 31,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, 
inclusiv reparaţia telefoanelor. 

 

(531) CFE(5) 16.01.11; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040984 
(220) 2017.08.09 
(730) INTER-TABAC S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Molodiojnaia nr. 5,  
MD-6101, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040985 
(220) 2017.08.10 
(730) 3F GROUP S.R.L., MD 

Str. Ciprian Porumbescu nr. 20, ap. 56,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate pentru pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate 
şi semiprelucrate; produse din materiale 
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.01; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 040989 
(220) 2017.08.11 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
 

(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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.09; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 040990 
(220) 2017.08.11 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
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. 

 

 

 
 
(210) 040991 
(220) 2017.08.07 
(730) BISMOBIL S.R.L., MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 170, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 040993 
(220) 2017.08.09 
(730) DINA-COCIUG S.R.L., societate  

comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 7,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu. 
(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 sanitar; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.11; 
29.01.02. 

 

 
 
(210) 040994 
(220) 2017.08.11 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, 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. 

 

 
 
(210) 040995 
(220) 2017.08.11 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 040998 
(220) 2017.08.14 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică se-

miprelucrate şi înlocuitori ai acestor materia-
le; materiale plastice şi răşini semiprelucrate; 
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; 
tuburi flexibile nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 040999 
(220) 2017.08.15 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
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. 

 

 

 
 
(210) 041000 
(220) 2017.08.11 
(730) ARCS-VIN-COM S.R.L., MD 

Str. Comsomolului nr. 32/001, MD-5300, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica  
Moldova 
OLIMP S.R.L., MD 
Str. Lenin nr. 79, MD-5300, Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 

(210) 041011 
(220) 2017.08.15 
(730) MOTRICALA Petru, MD 

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, 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; 

 

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) 041012 
(220) 2017.08.16 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, 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. 
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(210) 041014 
(220) 2017.08.10 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI, reprezentanţa  
companiei turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical, suplimente 
dietetice pentru oameni; plasturi şi materiale 
pentru pansamente. 

 

 

 
 
(210) 041015 
(220) 2017.08.10 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 041016 
(220) 2017.08.16 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, 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. 

 

 
 
(210) 041020 
(220) 2017.08.15 
(730) FOODCHEM S.R.L., MD 

MD-6531, Ruseni, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 041023 
(220) 2017.08.11 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.07.17; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.07. 

 

 
 
(210) 041024 
(220) 2017.08.14 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 16.01.11; 16.01.25; 26.04.18; 
26.11.08; 27.05.01. 

 

(210) 041025 
(220) 2017.08.18 
(730) BUSINESS TV MEDIA S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 6/1, ap. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 041026 
(220) 2017.08.18 
(730) BUSINESS TV MEDIA S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 6/1, ap. 6,  
MD-2005, 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) 27.05.13. 
 

 
 
(210) 041030 
(220) 2017.08.15 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap.(of.) 
of.1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 041031 
(220) 2017.08.15 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 041035 
(220) 2017.08.18 
(730) CHIRTOACĂ Eugeniu, MD 

Str. Columna nr. 102, ap. 43,  
MD-2012, 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) 041036 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru-

deschis, albastru-închis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 11.03.04; 19.03.03; 19.03.05; 
19.03.25; 25.12.03; 26.02.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041037 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, cafeniu-

închis, roşu, roşu-deschis, roşu-închis, albas-
tru-deschis, albastru-închis. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.10; 08.01.15; 08.07.01; 19.03.03; 
19.03.05; 19.03.25; 25.01.06; 25.12.03; 26.11.13; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 041038 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate:  turcoaz, cafeniu-deschis, 

cafeniu-închis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 05.05.02; 05.05.20; 19.03.03; 19.03.05; 
19.03.25; 25.01.13; 25.07.21; 25.12.25; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 041039 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, cafeniu, cafe-

niu-închis, gri, albastru, albastru-deschis, al-
bastru-închis. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 11.01.21; 11.03.01; 19.03.03; 19.03.05; 
19.03.25; 25.12.03; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 041040 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, galben, roşu-deschis, 

roşu-închis, cafeniu-închis, cafeniu-deschis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.05; 19.03.25; 25.07.22; 
25.12.03; 26.01.03; 26.02.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041041 
(220) 2017.08.18 
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, roşu-deschis, roşu-

închis, albastru-închis, albastru-deschis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.05; 19.03.25; 25.07.22; 
25.12.03; 26.01.03; 26.02.01; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 041045 
(220) 2017.08.17 
(730) OVM Group Co S.R.L., MD 

Calea Orheiului nr. 17/1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2017) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.01.06; 27.05.11; 
27.05.19; 29.01.12. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 29704 

(151) 2017.06.23 

(181) 2025.08.18 

(210) 037476 

(220) 2015.08.18 

(730) OCHSNER Nadejda, MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "de Lux", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu. 

(511) NCL(10-2015) 

43   - servicii de alimentaţie publică; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi destina-

te să satisfacă nevoile indivizilor, inclusiv 

planificarea şi organizarea ceremoniilor de 

nuntă. 
 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 25.01.25; 27.05.11; 

29.01.07. 

 

 

 

(111) 29751 

(151) 2017.06.30 

(181) 2026.04.04 

(210) 038686 

(220) 2016.04.04 

(730) SARGON-TEX S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 47, ap. 51,  

MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-

je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 

pentru vehiculele terestre); instrumente agri-

cole, altele decât cele acţionate manual; in-

cubatoare pentru ouă; distribuitoare automa-

te; 
 

11   - aparate de iluminat, de producere a vapori-

lor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de 

distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10. 

 

 

 

(111) 29763 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.04.19 

(210) 038779 

(220) 2016.04.19 

(730) RAILEAN Vitalie, MD 

Str. Constructorilor nr. 2 B,  

MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CENTRAL CAFE", cu 

excepţia executării grafice deosebite, pentru 

serviciile solicitate din clasa 43. 

(511) NCL(10-2016) 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-

te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 

melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 25.01.10; 25.03.01; 25.03.03; 25.03.07; 

25.03.25; 26.01.18; 27.05.03. 

 

 

 

(111) 29764 

(151) 2017.06.30 

(181) 2026.04.19 

(210) 038786 

(220) 2016.04.19 

(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 100/1,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă; 
 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.25; 27.05.01. 

 

 

 

 

 

 

(111) 29765 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.05.22 

(210) 038934 

(220) 2016.05.22 

(730) A.B.C. GURMANDIS S.R.L., MD 

Str. Lev Tolstoi nr. 24/1,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 

şi cifrele, cu excepţia executării grafice deo-

sebite. 

(511) NCL(10-2016) 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-

falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile; monumente nemetalice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-

mercializarea produselor şi tot ce ţine de do-

meniul promovării şi comercializării imobilului; 

servicii de comercializare a apartamentelor; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, 

inclusiv efectuarea întregului complex de 

lucrări de construcţie-montaj, de restaurare, 

de finisaj, de electromontaj, de instalare a 

sistemelor de încălzire, de securitate contra 

incendiilor, de alimentare cu apă şi canaliza-

re, de condiţionare şi ventilare, a sistemelor 

de semnalizare de pază. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.10; 

27.07.11; 27.07.21. 
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(111) 29773 

(151) 2017.07.06 

(181) 2025.08.18 

(210) 037494 

(220) 2015.08.18 

(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2015) 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 

aparate de ras; toate produsele sus-

menţionate, cu excepţia instrumentelor pen-

tru prepararea alimentelor, cuţitelor de bucă-

tărie şi tacâmurilor; 
 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-

cuprinse în alte clase. 
 

 

 

 

(111) 29774 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.02.08 

(210) 038320 

(220) 2016.02.08 

(730) STOLEARENCO Alexei, MD 

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DE LUX". 

(511) NCL(10-2016) 

24   - cuverturi de pat. 
 

 

 

 

 

 

(111) 29775 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.02.22 

(210) 038411 

(220) 2016.02.22 

(730) STOLEARENCO Alexei, MD 

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CASA", "HOME", "TEX-

TILE", "HOME TEXTILE", cu excepţia execu-

tării grafice deosebite. 

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

violet, negru, alb. 

(511) NCL(10-2016) 

24   - cuverturi de pat. 
 

(531) CFE(5) 16.01.08; 26.15.03; 26.15.13; 26.15.25; 

27.05.01; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 29777 

(151) 2017.07.07 

(181) 2026.05.25 

(210) 038965 

(220) 2016.05.25 

(730) SARGON-TEX S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 47, ap. 51,  

MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 

(511) NCL(10-2016) 

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) 26.03.07; 26.03.23; 26.11.12; 27.01.05; 

27.05.14; 27.05.22; 29.01.13. 

 

 

 

(111) 29782 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.05.11 

(210) 038899 

(220) 2016.05.11 

(730) IPATII ADELINA, întreprindere individuală, 
MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 1/2, ap. 58, 

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "STUDIO", "BEAUTY 

SALON", cu excepţia executării grafice deo-

sebite. 

(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 27.05.19; 27.05.22. 

 

 

 

(111) 29783 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.03.18 

(210) 038553 

(220) 2016.03.18 

(730) BARZAN Manuela, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/5, ap. 37,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "beer", cu excepţia exe-

cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2016) 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă; 
 

32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 03.02.09; 03.02.24; 11.03.01; 11.03.03; 

11.03.20; 27.05.09; 29.01.13. 

 

 

 

(111) 29784 

(151) 2017.07.12 

(181) 2025.12.08 

(210) 038015 

(220) 2015.12.08 

(310) 29806 

(320) 2015.06.30 

(330) AD 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "K", "MIX", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, albastru, verde, 

alb, gri. 

(511) NCL(10-2015) 

(320) 2015-06-30 
 

34   - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete, 

chibrituri; articole pentru fumători; 
 

(220) 2015-12-08 
 

34   - ţigări. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.05.06; 25.12.03; 

26.03.23; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 29785 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.08.17 

(210) 039381 

(220) 2016.08.17 

(730) NELIMOT-COM S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 5/A, ap.(of.) 17,  

MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "market", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 26.01.14; 27.05.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(111) 29786 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.06.17 

(210) 039050 

(220) 2016.06.17 

(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  

MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

09   - software de calculatoare; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială. 
 

 

 

 

(111) 29787 

(151) 2017.07.12 

(181) 2026.09.01 

(210) 039406 
(220) 2016.09.01 

(730) NICOLETA-LUX S.A., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 19/15,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LUX", "®", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

35   - lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 

şi software de calculator; 
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44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 

horticultură şi de silvicultură. 
 

(531) CFE(5) 27.05.19. 

 

 

 

(111) 29788 

(151) 2017.07.13 

(181) 2025.11.18 

(210) 037913 

(220) 2015.11.18 

(730) Bundaberg Brewed Drinks Pty Limited, AU 

147 Bargara Road, Bundaberg, Queensland, 

4670, Australia 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 

cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, gri, gal-

ben, cafeniu. 

(511) NCL(10-2015) 

32   - băuturi nealcoolice; ape minerale şi gazoase; 

băuturi răcoritoare, băuturi energizante şi 

băuturi pentru sportivi; băuturi nealcoolice 

fermentate; băuturi răcoritoare din ghimbir şi 

bere din extract de rădăcini; băuturi din fructe 

şi sucuri; siropuri, concentrate şi prafuri pen-

tru prepararea băuturilor; siropuri, concentra-

te şi prafuri pentru prepararea apelor minera-

le şi gazoase, băuturilor răcoritoare, băuturi-

lor energizante, băuturilor pentru sportivi, 

băuturilor din fructe şi sucurilor; toate produ-

sele sus-menţionate fiind băuturi nealcoolice 

sau fiind pentru băuturi nealcoolice. 
 

 

(531) CFE(5) 07.03.08; 19.01.01; 19.01.06; 24.03.07; 

24.03.18; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 

 

 

(111) 29804 

(151) 2017.07.18 

(181) 2026.10.10 

(210) 039585 

(220) 2016.10.10 

(730) EREMIA Natalia, MD 

MD-6821, Ialoveni, Nimoreni, Republica 

Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: ''FESTIVALUL'', ''PEŞTELUI'', 

cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

29   - peşte, produse din peşte, fructe de mare; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 14.03.11; 

21.03.15; 27.05.01. 
 

 
 

(111) 29813 

(151) 2017.07.24 

(181) 2025.12.28 

(210) 038131 

(220) 2015.12.28 

(730) MOLDOVATRANSGAZ S.R.L., MD 

MD-5233, Ţarigrad, Drochia,  

Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

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

albastru-deschis, roşu. 

(511) NCL(10-2015) 

39   - transport. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.02.08; 27.05.19; 27.05.22; 

29.01.13. 

 

 

 

(111) 29816 

(151) 2017.07.24 

(181) 2026.08.22 

(210) 039394 

(220) 2016.08.22 

(310) 30481 

(320) 2016.02.24 

(330) AD 

(730) British American Tobacco (Brands)  
Limited, GB 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, Regatul Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''REDUCED SMELL'', cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; produse de 

tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fu-

mători. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 19.13.21; 26.01.12; 26.11.01; 

26.11.13; 27.05.01. 

 

 

 

(111) 29823 

(151) 2017.07.27 

(181) 2026.03.17 

(210) 038535 

(220) 2016.03.17 

(730) BULAN Natalia, MD 

Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 110,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LASH", "BROW". 
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(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi presta-

te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 

horticultură şi de silvicultură. 
 

 

 

 

(111) 29824 

(151) 2017.07.27 

(181) 2026.06.28 

(210) 039074 

(220) 2016.06.28 

(730) DOCTOR-FARM S.R.L., MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 57, ap. 170,  

MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''farm'', cu excepţia exe-

cutării grafice deosebite. 

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

deschis. 

(511) NCL(10-2016) 

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; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-

le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 

proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 

alimente pentru animale; malţ. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.04; 

29.01.12. 

 

 

(111) 29825 

(151) 2017.07.27 

(181) 2026.02.25 

(210) 038462 

(220) 2016.02.25 

(730) IURCU Andrei, MD 

Str. Valul lui Traian nr. 19,  

MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WINS CARS", "&", 

"HOUSE", cu excepţia executării grafice de-

osebite. 

(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 18.01.09; 18.01.23; 

27.05.08. 

 

 

 

(111) 29837 

(151) 2017.07.29 

(181) 2026.11.01 

(210) 039697 

(220) 2016.11.01 

(730) VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 

Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(111) 29840 

(151) 2017.07.30 

(181) 2026.10.24 

(210) 039661 

(220) 2016.10.24 

(730) CAMEL GROUP CO., LTD, CN 

83 Wudang Road, Shihua, Gucheng Hubei, 

441705, China 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 

didactice; cu excepţia ochelarilor de vedere, 

ochelarilor de soare, binoclurilor, carcaselor, 

lanţurilor, corzilor, lentilelor şi cadrelor pentru 

ochelari; aparate şi instrumente pentru con-

ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-

larea, reglarea sau comanda curentului elec-

tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 

suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 

suporturi de stocare a datelor; mecanisme 

pentru aparate cu preplată; case înregistra-

toare, maşini de calculat, echipament pentru 

prelucrarea informaţiei, calculatoare; softwa-

re de calculatoare; extinctoare. 
 

(531) CFE(5) 03.02.13; 03.02.26; 26.01.15; 27.05.01. 

 

 

 

(111) 29841 

(151) 2017.07.30 

(181) 2026.10.24 

(210) 039662 

(220) 2016.10.24 

(730) CAMEL GROUP CO., LTD, CN 

83 Wudang Road, Shihua, Gucheng Hubei, 

441705, China 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 

didactice; cu excepţia ochelarilor de vedere, 

ochelarilor de soare, binoclurilor, carcaselor, 

lanţurilor, corzilor, lentilelor şi cadrelor pentru 

ochelari; aparate şi instrumente pentru con-

ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-

larea, reglarea sau comanda curentului elec-

tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 

suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 

suporturi de stocare a datelor; mecanisme 

pentru aparate cu preplată; case înregistra-

toare, maşini de calculat, echipament pentru 

prelucrarea informaţiei, calculatoare; softwa-

re de calculatoare; extinctoare. 
 

(531) CFE(5) 03.02.13; 03.02.26; 26.01.15; 27.05.01. 
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(111) 29842 

(151) 2017.07.30 

(181) 2026.10.24 

(210) 039663 

(220) 2016.10.24 

(730) CAMEL GROUP CO., LTD, CN 

83 Wudang Road, Shihua, Gucheng Hubei, 

441705, China 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 

didactice; cu excepţia ochelarilor de vedere, 

ochelarilor de soare, binoclurilor, carcaselor, 

lanţurilor, corzilor, lentilelor şi cadrelor pentru 

ochelari; aparate şi instrumente pentru con-

ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-

larea, reglarea sau comanda curentului elec-

tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 

suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 

suporturi de stocare a datelor; mecanisme 

pentru aparate cu preplată; case înregistra-

toare, maşini de calculat, echipament pentru 

prelucrarea informaţiei, calculatoare; softwa-

re de calculatoare; extinctoare. 
 

(531) CFE(5) 03.02.13; 03.02.26; 26.01.15; 28.05.00. 

 

 

 

(111) 29849 

(151) 2017.07.28 

(181) 2026.08.18 

(210) 039361 

(220) 2016.08.18 

(730) HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD 

Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Alpine", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 

05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, alimente pentru sugari; suplimente diete-

tice pentru oameni; toate cu provenienţa din 

regiunea munţilor Alpi; 
 

29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; toate cu provenienţa din 

regiunea munţilor Alpi; 
 

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; 

toate cu provenienţa din regiunea munţilor 

Alpi; 
 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor; toate cu provenienţa din regiunea 

munţilor Alpi. 
 

(531) CFE(5) 05.05.10; 05.05.20; 06.01.02; 06.01.04; 

27.05.08; 27.05.11; 29.01.12. 
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(111) 29859 

(151) 2017.08.04 

(181) 2026.07.28 

(210) 039277 

(220) 2016.07.28 

(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
"IUD K", UA 

ul. Sobinova, 1, g. Dnipro, 49083, Ucraina 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GAZBETON", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, negru. 

(511) NCL(10-2016) 

19   - beton; blocuri de beton; blocuri din gazbeton; 

gazbeton; elemente de construcţie din beton; 
 

37   - construcţii; reparaţii; lucrări de etanşare 

(construcţii); lucrări de izolare a clădirilor 

(construcţii); informaţii în domeniul reparaţii-

lor; informaţii în domeniul construcţiilor; aşe-

zarea cărămizilor (zidărie); nituire; consultaţii 

pentru construcţii; supervizare (conducere) 

de lucrări de construcţii; curăţarea edificiilor 

(suprafaţa exterioară); lucrări de zidărie; lu-

crări cu ghips; demolări de construcţii; insta-

lare şi reparaţii de antrepozite; construcţie de 

uzine; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; arhitectură; design industrial; 

design grafic; studii de proiecte tehnice; 

prospecţiuni geologice; expertize geologice; 

inginerie; testarea materialelor; studii geolo-

gice; cercetarea şi dezvoltarea produselor 

noi pentru terţi; cercetare ştiinţifică; cercetare 

tehnică; consultanţă în arhitectură; controlul  

 

 

calităţii; decoraţiuni interioare; planificare 

urbanistică; realizarea de planuri (construc-

ţii); consiliere în domeniul economiei de 

energie; stilism (design industrial); expertize 

tehnice. 
 

(531) CFE(5) 07.03.11; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.12. 

 

 

 

(111) 29860 

(151) 2017.08.05 

(181) 2026.01.29 

(210) 038286 

(220) 2016.01.29 

(730) TURCOV Petru, MD 

Bd. Dacia nr. 38, ap. 158,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.04.03; 26.13.25; 27.01.02; 

27.01.05; 27.05.14. 

 

 

 

(111) 29862 

(151) 2017.08.05 

(181) 2026.04.08 

(210) 038730 

(220) 2016.04.08 

(730) BEŞLEAGA Vera, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 8/1, ap. 73-74,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GLOBAL", "FASHION", 

"MANICURE", "PEDICURE", "ACCESORIES", 

"BEST QUALITY", cu excepţia executării 

grafice deosebite. 

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

violet, verde, sur, roşu, roz, oranj, albastru. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 
 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-

lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-

rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 

şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 

decorare, imprimare şi artă; 
 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-

tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-

nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-

minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 
 

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; 
 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 

aparate de ras; 
 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 

dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 

sutură; 
 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 

instrumente pentru măsurarea timpului; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-

prelucrate; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 

etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-

talice; 
 
 

 
 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 

geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 

soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 
 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.04; 03.07.24; 26.04.04; 26.04.15; 

27.05.09; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 29863 

(151) 2017.08.05 

(181) 2026.06.28 

(210) 039075 

(220) 2016.06.28 

(730) DOCTOR-FARM S.R.L., MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 57, ap. 170,  

MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''farm'', ''TEA HERBAL'', 

cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

deschis. 

(511) NCL(10-2016) 

30   - ceai, infuzii de plante; 
 

31   - plante neprocesate. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.04; 

29.01.12. 

 

 

 

(111) 29869 

(151) 2017.08.07 

(181) 2026.06.23 

(210) 039065 

(220) 2016.06.23 

(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Uzinelor nr. 167,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 

cu excepţia "GOLDLEAF", "Hand-picked 

when the trees are golden" şi a executării 

grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, roşu-

închis, maro, galben de diferite nuanţe, ver-

de-închis, alb. 

(511) NCL(10-2016) 

32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.01.03; 05.01.11; 

05.03.14; 05.07.13; 24.03.12; 25.01.17; 25.01.18; 

27.05.11; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 29870 

(151) 2017.08.07 

(181) 2026.06.23 

(210) 039066 

(220) 2016.06.23 

(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Uzinelor nr. 167,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 

cu excepţia ''GOLDLEAF'', ''Hand-picked 

when the trees are golden'' şi a executării 

grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde-deschis, portocaliu, 

verde-închis, maro, galben de diferite nuan-

ţe, alb. 

(511) NCL(10-2016) 

32   - cidru nealcoolic; 
 

33   - cidru. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.01.03; 05.01.11; 

05.03.14; 05.07.15; 24.03.12; 25.01.17; 25.01.18; 

27.05.11; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 29934 

(151) 2017.07.21 

(181) 2026.02.10 

(210) 038347 

(220) 2016.02.10 

(730) LSC Communications US, LLC, US 

191 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 

60606, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMMUNICATIONS". 
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(511) NCL(10-2016) 

09   - publicaţii electronice, şi anume cărţi de ficţiu-

ne şi non-ficţiune descărcabile cu privire la 

diverse subiecte, reviste descărcabile cu 

privire la diverse subiecte, cataloage descăr-

cabile ale terţilor care conţin diverse produse 

şi cataloage descărcabile cu informaţii des-

pre întreprinderi şi persoane fizice; software 

descărcabile sub formă de aplicaţii mobile 

destinate utilizării în domeniul imprimării, 

conţinutului digital, publicităţii şi gestionării 

lanţului de aprovizionare, şi anume aplicaţii 

mobile pentru crearea şi monitorizarea co-

menzilor de imprimare de-a lungul lanţului de 

aprovizionare şi vizualizare a publicaţiilor 

electronice, cum ar fi revistele digitale; soft-

ware descărcabil sub formă de o aplicaţie 

mobilă destinată utilizării în domeniul servicii-

lor de educaţie on-line şi mobile, şi anume 

furnizarea software accesibile printr-o reţea 

mondială de calculatoare şi prin descărcarea 

dispozitivelor mobile fără fir destinate utilizării 

la furnizarea cardurilor educative electronice 

interactive referitoare la educaţie în ştiinţe 

fizice şi sociale, limbi, matematică şi tehno-

logie, arte şi ştiinţe umanistice, afaceri, con-

tabilitate, ştiinţa calculatoarelor şi scriere; 

serii de software educaţionale care ajută 

studenţii să se pregătească de trecerea tes-

telor; software educaţionale pentru copii; 

software de comunicaţii pentru conectarea la 

un site web accesibil de la distanţă care ofe-

ră lecţii educative şi materiale educative; 

sistem hardware şi software de calculatoare 

pentru monitorizarea condiţiilor de mediu şi 

controlul dispozitivelor dintr-o clădire, spaţiu, 

teren sau zonă spaţială desemnată de la 

distanţă; suporturi digitale, şi anume CD-

ROM-uri şi DVD-uri cu materiale educative 

referitoare la educaţie şi lecţii în domeniul 

matematicii, ştiinţei, sociologiei, limbii engle-

ze şi literaturii; software de cloud computing 

descărcabil pentru jocuri educative şi instrui-

re în domeniul matematicii, ştiinţei, sociologi-

ei, limbii engleze şi literaturii, accesarea ma-

terialelor şi activităţilor educative destinate 

utilizării în legătură cu lecţiile şcolare, educa-

ţie şi materialele aferente educaţiei; software 

de calculatoare pentru controlul şi permiterea 

accesului la fişiere prin intermediul site-urilor 

web de la distanţă; software de calculatoare 

pentru descărcarea fişierelor de pe Internet 

şi afişarea lor pe ecranul calculatorului; 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16   - reclame şi materiale de marketing tipărite 

pentru terţi, şi anume inserţii de ziare, inserţii 

pentru comerţul cu amănuntul şi prospecte 

publicitare; referinţe, ghiduri, materiale de 

cursuri, instruire şi învăţământ, articole scri-

se, conspecte şi foi de lucru tipărite în dome-

niul matematicii, limbii engleze, literaturii, 

ştiinţei, sociologiei, istoriei, ştiinţelor fizice şi 

sociale, tehnologiei, artei şi ştiinţelor umanis-

tice, afacerilor şi contabilităţii, ştiinţei calcula-

toarelor, citirii, scrierii, medicinii, ingineriei, 

dreptului, istoriei, ştiinţei calculatoarelor şi 

limbilor; serii de cărţi educative referitoare la 

o varietate mare de subiecte academice şi 

educative; publicaţii imprimate, şi anume 

cărţi de ficţiune şi non-ficţiune cu privire la 

diverse subiecte, reviste cu privire la diverse 

subiecte, cataloage care conţin diverse pro-

duse ale terţilor şi cataloage cu informaţii 

despre întreprinderi şi persoane fizice; cărţi 

educative care conţin cursuri de studii avan-

sate vândute ca un set împreună cu accesul 

la un site web corespunzător; publicaţii, şi 

anume cărţi tipărite combinate cu un CD-

ROM în domeniul operelor de artă fără rede-

venţe destinate utilizării în activităţile de de-

sign şi hobby; serii de cărţi cu referinţă în 

domeniul designului de arte manuale; serii 

de cărţi cu carduri educative în diverse do-

menii academice şi de educaţie; serii de ca-

iete de activităţi pentru copii şi cărţi de colo-

rat; serii de cărţi de referinţă în domeniul 

design-ului grafic; serii de cărţi care conţin 

modele de design pentru cusutul artizanal; 

serii de grafice educative tipărite cu diverse 

subiecte destinate persoanelor care doresc 

să revizuiască conceptele importante din 

aceste subiecte; 
 

35   - servicii de gestiune şi consultanţă în afaceri 

comerciale; gestiunea şi compilarea bazelor 

de date computerizate; servicii de publicitate; 

servicii de marketing; servicii de marketing 

comercial; servicii de gestionare a lanţului de 

aprovizionare; servicii de gestionare a lanţu-

lui de aprovizionare în domeniul publicării 

tipărite şi digitale; servicii de executare a 

comenzilor; promovarea produselor şi servi-

ciilor pentru terţi; consultanţă în afaceri; ser-

vicii de consultanţă în afaceri, şi anume pla-

nificarea şi administrarea fluxului de lucru şi 

administrarea proiectelor în scopuri comerci-

ale; servicii de gestionare a bazelor de date 

computerizate, şi anume furnizarea serviciu-

lui de publicare a bazelor de date pre-media  
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care permite clienţilor administrarea, coordo-

narea, memorarea şi segmentarea centrali-

zată a informaţiei corporative pentru introdu-

cerea în versiuni unice şi variabile în formate 

electronice şi tipărite; dezvoltarea strategiilor 

şi conceptelor de marketing; crearea textelor 

publicitare; derularea campaniilor promoţio-

nale pentru întreprinderi comerciale; distribui-

rea materialelor publicitare; consultanţă pri-

vind gestiunea afacerilor comerciale referi-

toare la crearea materialelor tipărite, digitale 

şi utilizarea strategiei de colaborare; întocmi-

rea listelor de adrese; consultanţă şi servicii 

de gestiune a afacerilor comerciale, şi anu-

me gestionarea şi administrarea funcţiilor 

secundare, şi anume a serviciilor poştale, 

transport şi informaţii; gestionarea logistică în 

domeniul proiectării şi expedierii cataloagelor 

în numele întreprinderilor; servicii de marke-

ting în domeniul designului creativ; adminis-

trare şi consultanţă privind relaţiile cu clienţii; 

servicii de prelucrare a datelor; servicii de 

gestiune de inventar; servicii de externaliza-

re; furnizarea serviciilor de externalizare în 

domeniul exploatării şi gestiunii afacerilor 

comerciale pentru exploatarea şi acordarea 

asistenţei în exploatarea centrului de distri-

buţie sau a depozitului care conţine docu-

mente tipărite şi materiale publicitare ale 

terţilor; servicii poştale, şi anume servicii de 

planificare, sortare şi distribuire a corespon-

denţei în scopuri publicitare; servicii de ges-

tiune a proiectelor de imprimare comercială 

şi specială la faţa locului sau la distanţă, pen-

tru terţi; gestionarea informaţiilor de afaceri; 

gestionarea fişierelor informatice; servicii de 

afaceri, şi anume furnizori de servicii de ex-

ternalizare în domeniul operaţiilor de afaceri 

pentru gestionarea facilităţilor de exploatare 

tehnică a depozitului de distribuţie; servicii de 

gestionare a restituirilor, şi anume gestiona-

rea mărfurilor restituite de către clienţi; con-

sultanţă de afaceri în domeniul gestionării 

activelor digitale şi gestionării materialelor 

tipărite şi electronice; logistică de transport, 

şi anume organizarea expedierii comenzilor 

pentru terţi; servicii de consultanţă şi gestiu-

ne în afaceri comerciale în domeniul inventa-

rierii stocurilor şi depozitării; gestionarea 

logistică şi servicii de executare în domeniul 

imprimării, imprimării electronice şi altor pro-

duse; servicii de gestionare a proiectelor în 

scopuri comerciale în domeniul editării; ser-

vicii de comenzi on-line computerizate în 

 

 

 

domeniul achiziţionării produselor de impri-

merie şi digitale direct de la editor în cantităţi 

şi în formate dorite de client; servicii compu-

terizate prestate on-line de un magazin de 

vânzare cu amănuntul în domeniul operelor 

de artă fără redevenţe, tipărite sau descăr-

cabile, destinate utilizării în activităţile de 

design şi hobby; 
 

38   - furnizarea accesului la paginile web de pe 

Internet; transmisie electronică a textelor, 

fotografiilor, ilustraţiilor şi schemelor; 
 

39   - servicii de logistică, şi anume depozitarea, 

transportarea şi livrarea produselor pentru 

terţi pe cale aeriană, feroviară, maritimă sau 

cu camioane; transport de bunuri; depozita-

rea produselor; servicii de paletizare în co-

mun şi expediere în comun prin poştă a pro-

duselor în scopul transportării, şi anume le-

garea şi livrarea corespondenţei la oficiul 

poştal; ambalarea articolelor la comandă şi 

specificaţia terţilor; 
 

40   - servicii de imprimare; imprimarea digitală; 

tipărirea digitală la cerere a cărţilor şi altor 

documente; imprimarea fotografiilor; retuşa-

rea fotografiilor; servicii de legătorie pentru 

terţi, şi anume colaţionarea, plierea, broşa-

rea, perforarea, tăierea şi legarea materiale-

lor tipărite, fotocopiate şi dactilografiate; 

apretarea hârtiei; servicii de finisare a cata-

loagelor, şi anume fabricarea la comandă a 

cataloagelor de hârtie, inclusiv legarea, coa-

serea, personalizarea, tabularea, fabricarea 

inserţiilor publicitare, cartele aplicate prin 

lipire, coperte multiple, etichete autocolante, 

ambalarea foliilor termocontractabile şi am-

balarea în saci din polietilenă pentru cataloa-

ge; fabricarea la comandă a publicaţiilor im-

primate şi a publicaţiilor electronice, şi anu-

me imprimarea digitală a publicaţiilor electro-

nice la comanda şi specificaţia terţilor; 

asamblarea produselor imprimate pentru 

terţi; servicii de fotoheliografie; servicii de 

rotogravuri; servicii de fotogravuri; servicii de 

fotocompoziţii; imprimarea litografică; culege-

rea tipografică; microeditarea pentru terţi; 

digitizarea electronică a cărţilor; 
 

41   - publicarea electronică on-line, şi anume pu-

blicarea publicaţiilor electronice; publicarea 

textelor, cărţilor, revistelor şi a altor produse 

de imprimerie; microeditarea pentru terţi; 

consultanţă editorială; servicii de imagini 

digitale; servicii de imagini digitale on-line 

utilizate în scopul vizualizării, revizualizării şi  
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editării imaginilor digitale; servicii ale unui 

fotograf; editarea fotografiilor; editarea texte-

lor scrise; furnizarea versiunilor electronice 

ale revistelor şi publicaţiilor în formatul versi-

unii de tipar al terţilor; publicarea electronică 

a manualelor şcolare şi materialelor de in-

struire personalizate pregătite şi formatate în 

mod automat on-line pentru imprimare; ser-

vicii de educaţie, şi anume furnizarea cursuri-

lor de instruire on-line cu cărţi educative în  

domeniul ştiinţelor fizice şi sociale, limbilor, 

matematicii şi cărţilor în domeniul tehnologi-

ei, cărţilor în domeniul artei şi ştiinţelor uma-

nistice, afacerilor, contabilităţii, ştiinţelor de 

calculatoare şi scrierii; 
 

42   - proiectarea şi dezvoltarea de software de 

calculatoare; dezvoltarea paginilor web per-

sonalizate şi alte formate a fluxului de date 

cu informaţii definite de utilizator; servicii IT, 

şi anume dezvoltarea şi implementarea site-

urilor web pentru terţi; design de artă grafică, 

machetarea şi imprimarea; consultanţă în 

domeniul artei grafice; furnizarea unui site 

web cu o tehnologie care permite utilizatorilor 

de calculatoare să încarce, creeze şi editeze 

simultan documente, publicaţii imprimate, 

publicaţii on-line, fotografii şi reclame; con-

versie de materiale imprimate în format digi-

tal; transferul datelor din documente de pe 

un calculator la altul; conversia datelor sau a 

documentelor de pe suporturi fizice pe supor-

turi electronice; conversia datelor sau a do-

cumentelor de pe suporturi electronice pe 

suporturi fizice; asigurarea utilizării tempora-

re de software on-line nedescărcabile pentru 

accelerarea proceselor de producţie în privin-

ţa suporturilor tipărite şi electronice furnizând 

mai multor utilizatori din diverse locaţii geo-

grafice accesul rapid, sigur şi uşor pentru a 

vizualiza, urmări, gestiona, extrage, distribui, 

manipula, edita şi revizui conţinutul digital 

care include imagini, desene concept, recla-

me, copii şi pagini printr-o reţea mondială de 

calculatoare; asigurarea utilizării temporare 

de software on-line nedescărcabile pentru 

accelerarea proceselor de producţie în privin-

ţa suporturilor tipărite şi electronice furnizând 

mai multor utilizatori din diverse locaţii geo-

grafice accesul rapid, sigur şi uşor pentru a 

vizualiza, urmări, gestiona, extrage, distribui, 

manipula, edita şi revizui programe, informa-

ţii de contact, stadiul lucrărilor şi planurile de 

proiecte referitoare la producţia conţinutului 

de arte grafice care include imagini, desene  

 

 

 

concept, reclame, copii şi pagini pentru utili-

zatori cu privire la serviciile de producţie de 

artă grafică printr-o reţea mondială de calcu-

latoare; asigurarea utilizării temporare a soft-

ware on-line nedescărcabile printr-o reţea 

globală de calculatoare care raţionalizează şi 

organizează procesul de design şi colabora-

re referitor la producţia cataloagelor şi inserţi-

ilor pentru comerţul cu amănuntul; asigura-

rea utilizării temporare a software on-line 

nedescărcabile printr-o reţea globală de cal-

culatoare pentru clienţii care raţionalizează şi 

organizează procesul de design, stocarea 

desenelor anterioare, introducerea comenzi-

lor, urmărirea lucrărilor şi proceselor de cola-

borare pentru producţia graficelor; asigurarea 

utilizării temporare de software on-line ne-

descărcabile pentru automatizarea machetă-

rii şi compoziţiei de cataloage, prospecte şi 

fluturaşi publicitari structuraţi şi nestructuraţi 

care difuzează imagini, texte şi date despre 

preţuri din servere pentru conţinut în modele 

master; asigurarea utilizării temporare de 

software on-line nedescărcabile pentru mai 

mulţi utilizatori din diverse locaţii geografice 

care permit ca imaginile foto color să fie ur-

mărite şi vizualizate în scopul îmbunătăţirilor 

şi comentariilor colective la imaginile respec-

tive în timp real printr-o reţea mondială de 

calculatoare; asigurarea utilizării temporare 

de software on-line nedescărcabile pentru 

mai mulţi utilizatori din diverse locaţii geogra-

fice care permit ca conţinutul electronic, in-

clusiv imaginile color, paginile, desenele 

concept şi textele scrise să fie urmărite şi 

vizualizate în scopul îmbunătăţirii, distribuirii 

şi editării conţinutului în timp real cu mijloace 

pentru urmărirea şi vizualizarea conţinutului 

în imagini color de mare acurateţe printr-o 

reţea mondială de calculatoare; proiectarea 

site-urilor web pentru terţi; asigurarea utiliză-

rii temporare a software de calculatoare on-

line nedescărcabile pentru crearea manuale-

lor didactice personalizate pentru educatori şi 

edituri profesionale; asigurarea utilizării tem-

porare de software on-line nedescărcabile 

printr-o reţea globală de calculatoare pentru 

conversia documentelor electronice cu 

autorulare în fişiere care simulează întoarce-

rea automată a paginilor şi dau impresia vi-

zuală de citire a unei cărţi în timpul vizualiză-

rii mai multor pagini şi asigură îmbunătăţirea 

publicităţii conţinute, navigării uşoare în ca-

drul documentelor şi rapoartelor care detalia- 
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ză activitatea utilizatorilor; servicii de ilustraţii 

grafice pentru terţi; asigurarea utilizării tem-

porare a software nedescărcabile pentru 

clienţi printr-o reţea globală de calculatoare 

pentru comanda, personalizarea, direcţiona-

rea, verificarea şi urmărirea conţinutului im-

primat şi digital; copierea datelor media şi a 

informaţiilor digitale; proiectare la comandă a 

cataloagelor pe bază de informaţii oferite de 

client; proiectarea şi dezvoltarea bazelor de 

date computerizate; servicii de analiză a 

vânzărilor, şi anume furnizarea unui site web 

interactiv cu o tehnologie care permite utiliza-

torilor să urmărească cumpărăturile făcute 

de consumatori şi utilizarea conţinutului digi-

tal; furnizarea unei aplicaţii software on-line, 

nedescărcabilă, bazată pe Internet care 

permite clienţilor cu activitate editorială să 

gestioneze ciclurile de publicare şi transmisie 

a datelor; stocarea electronică a datelor; 

stocarea electronică a datelor pentru accesa-

rea de către comercianţii cu amănuntul care 

activează în bază de cataloage; instrumente 

web pentru monitorizarea pieţei de publicări 

digitale şi inteligenţa afacerilor pentru urmări-

rea conformităţii, impactului şi angajamente-

lor şi vizualizarea ciclului de viaţă al titlurilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitale din ingestie, distribuţie şi activitate a 

canalului; soluţii de realizare a conţinutului 

digital cloud furnizate direct către consuma-

tor; platformă pentru promovare, marketing şi 

previzualizare de titluri; găzduirea conţinutu-

lui digital al terţilor pentru transmiterea elec-

tronică prin Internet; furnizarea de software 

on-line nedescărcabile destinate utilizării la 

crearea cărţilor şi publicaţiilor la comandă; 

servicii de software ca serviciu (SAAS) cu 

software în domeniul publicării digitale desti-

nate utilizării la minimizarea complexităţii 

publicării digitale prin intermediul unei plat-

forme care permite transformarea, controlul, 

optimizarea şi transmiterea conţinutului digi-

tal; servicii de software ca serviciu (SAAS) cu 

software care permite consumatorilor realiza-

rea conţinutului cărţilor electronice pe diverse 

dispozitive şi aplicaţii lizibile pentru care au 

obţinut drepturi de acces de la domeniul pu-

blic, editorial sau comercial cu amănuntul; 

servicii de software ca serviciu (SAAS) cu 

software în domeniul publicării digitale, care 

permite afişarea versiunilor electronice ale 

publicaţiilor şi revistelor. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în august 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 037476 2015.08.18 29704 2017.06.23 43,45 OCHSNER Nadejda, MD 11/2015 9/2017 

2 037787 2015.10.26 29706 2017.06.27 09,14,16,18,24,
25,28,35,36,37,

38,39,41,42, 
43,45 

Verizon Trademark Services 
LLC, US 

4/2016  

3 039119 2016.07.08 29722 2017.06.30 29,33 MEGAVIL GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2016  

4 039124 2016.07.08 29723 2017.06.30 29,30,31,32, 
33,35 

MEGA IMAGE S.R.L.,  
societate comercială, RO 

9/2016  

5 039391 2016.08.22 29724 2017.06.30 01,35 CĂRBUNE Iurii, MD 11/2016  

6 039456 2016.09.07 29725 2017.06.30 30 Intercontinental Great Brands 
LLC, US 

10/2016  

7 039500 2016.09.20 29726 2017.06.30 32 GUŢU Serghei, MD 12/2016  

8 039604 2016.10.13 29727 2017.06.30 25,35 CÎŞLARU Dragoş, MD 1/2017  

9 039649 2016.10.20 29728 2017.06.30 41,42 CÎŞLARU Dragoş, MD 1/2017  

10 039683 2016.10.27 29729 2017.06.30 36 O'Key Imobil S.R.L., MD 12/2016  

11 039749 2016.11.14 29730 2017.06.30 36 TOP LEASING & CREDIT 
S.R.L., organizaţie  
de microfinanţare, MD 

12/2016  

12 039673 2016.10.20 29732 2017.06.29 44 CHICU Tatiana, MD 11/2016  

13 039672 2016.10.20 29733 2017.06.30 44 CHICU Tatiana, MD 1/2017  

14 038743 2016.04.13 29735 2017.08.02 33 VOITIS DISTILLERY S.R.L., 
MD 

7/2016  

15 039061 2016.06.22 29736 2017.06.30 06 SUDOR S.A., MD 8/2016  

16 039228 2016.07.12 29738 2017.06.30 03,05,10,35,44 DONICI Dorina, MD 9/2016  

17 039509 2016.09.21 29739 2017.07.04 34 GOGU Marin, MD 10/2016  

18 039522 2016.09.26 29740 2017.07.06 43 HYATT INTERNATIONAL 
CORPORATION, US 

10/2016  

19 039573 2016.10.12 29741 2017.07.03 25,35 PORTAVITA S.R.L.,  
birou de muncă, MD 

11/2016  

20 039678 2016.10.25 29742 2017.06.30 14,35 CVIORS S.R.L., MD 12/2016  

21 039709 2016.10.28 29743 2017.07.04 03,05,16,30 HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., KY 

12/2016  

22 039806 2016.11.21 29744 2017.06.30 11,16,35 CERMICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017  

23 038048 2015.12.11 29745 2017.07.05 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

1/2016  

24 039244 2016.07.22 29746 2017.07.05 41,43 POPA Serghei, MD 9/2016  

25 039326 2016.08.09 29747 2017.07.06 03,05,09,16 doTERRA Holdings, LLC., US 10/2016  

26 039350 2016.08.12 29748 2017.07.05 07,09,12,35,37 AUTOVALENTER S.R.L., MD 10/2016  

27 039368 2016.08.08 29749 2017.07.05 30,35 SCURTU Iana, MD 11/2016  

28 039592 2016.10.11 29750 2017.08.03 08,35 CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD 11/2016  

29 038686 2016.04.04 29751 2017.06.30 07,11,35 SARGON-TEX S.R.L., MD 5/2016 9/2017 

30 039505 2016.09.21 29752 2017.07.05 29,30,31,35,39 BUELO S.R.L., MD 10/2016  

31 039362 2016.08.18 29753 2017.07.05 01,03,16,35 HENDRIX BAIL S.R.L., 
sales house, MD 

10/2016  

32 039698 2016.11.01 29754 2017.07.05 33,35 VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., 
MD 

12/2016  
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33 039699 2016.11.01 29755 2017.07.05 33,35 VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., 
MD 

12/2016  

34 039195 2016.07.14 29756 2017.07.07 07 Xian Typical Industries Co., 
Ltd., CN 

10/2016  

35 038998 2016.06.07 29757 2017.07.07 44 SECHER Ecaterina, MD 9/2016  

36 039271 2016.07.28 29758 2017.07.07 03,05,35 TARTE, Inc, US 9/2016  

37 039272 2016.07.28 29759 2017.07.07 03,05,35 TARTE, Inc, US 9/2016  

38 039239 2016.07.21 29760 2017.07.07 29,30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

9/2016  

39 037872 2015.11.10 29761 2017.07.11 33 CRACAN Mihail, MD 12/2015  

40 038767 2016.04.13 29762 2017.07.05 33 EURO-ALCO S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

5/2016  

41 038779 2016.04.19 29763 2017.07.12 30,35,43 RAILEAN Vitalie, MD 6/2016 9/2017 

42 038786 2016.04.19 29764 2017.06.30 21,24 ORIENT ACCENT S.R.L., MD 5/2016 9/2017 

43 038934 2016.05.22 29765 2017.07.12 19,35,36,37 A.B.C. GURMANDIS S.R.L., 
MD 

8/2016 9/2017 

44 038949 2016.05.26 29766 2017.07.10 08,09,35 M & M COMERŢ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2016  

45 039441 2016.09.07 29767 2017.07.11 05 Dow AgroSciences LLC,  
a Delaware Limited Liability 
Company, US 

11/2016  

46 039510 2016.09.22 29768 2017.07.11 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

11/2016  

47 039518 2016.09.23 29769 2017.07.07 29,30,43 VRANCEAN Serghei, MD 
ŢOIU Valentin, MD 

10/2016  

48 039528 2016.09.27 29770 2017.06.30 03,05,35,44 TLEPBERGHENOV Valerii, MD 11/2016  

49 039696 2016.10.31 29771 2017.06.29 29,30,32 TLEPBERGHENOV Valerii, MD 12/2016  

50 039752 2016.11.15 29772 2017.07.11 25,35 ROMANIUC LARISA,  
întreprinzător individual, MD 

12/2016  

51 037494 2015.08.18 29773 2017.07.06 08,21 CEPOI Victor, MD 11/2015 9/2017 

52 038320 2016.02.08 29774 2017.07.12 24 STOLEARENCO Alexei, MD 3/2016 9/2017 

53 038411 2016.02.22 29775 2017.07.12 24 STOLEARENCO Alexei, MD 4/2016 9/2017 

54 038901 2016.05.12 29776 2017.07.10 19,37 BOTEZATU Ştefan, MD 
BOTEZATU Larisa, MD 

9/2016  

55 038965 2016.05.25 29777 2017.07.07 11 SARGON-TEX S.R.L., MD 7/2016 9/2017 

56 039420 2016.09.01 29778 2017.07.05 35,41 SIMPALS S.R.L., MD 10/2016  

57 039743 2016.11.10 29779 2017.07.12 09,35,36,38,42 ARTOSIS S.R.L., MD 12/2016  

58 038987 2016.06.02 29780 2017.07.16 29,30 BÎRCĂ Vitalie, MD 7/2016  

59 038899 2016.05.11 29782 2017.07.12 35 IPATII ADELINA,  
întreprindere individuală, MD 

7/2016 9/2017 

60 038553 2016.03.18 29783 2017.07.12 21,32 BARZAN Manuela, MD 7/2016 9/2017 

61 038015 2015.12.08 29784 2017.07.12 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

3/2016 9/2017 

62 039381 2016.08.17 29785 2017.07.12 35,39 NELIMOT-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

9/2016 9/2017 

63 039050 2016.06.17 29786 2017.07.12 09,42 CEBOTARESCU Dumitru, MD 7/2016 9/2017 

64 039406 2016.09.01 29787 2017.07.12 35,42,44 NICOLETA-LUX S.A., MD 10/2016 9/2017 

65 037913 2015.11.18 29788 2017.07.13 32 Bundaberg Brewed Drinks Pty 
Limited, AU 

2/2016 9/2017 

66 038941 2016.05.20 29789 2017.07.16 29 LACTALIS-ALBA S.R.L.,  
companie, întreprindere  
cu capital străin, MD 

7/2016  

67 039098 2016.07.04 29790 2017.07.16 33 DOINA VIN S.R.L., MD 8/2016  

68 039719 2016.11.03 29791 2017.07.16 09 Google Inc., corporaţia statului 
Delaware, US 

2/2017  

69 039738 2016.11.10 29792 2017.07.16 09 Google Inc., corporaţia statului 
Delaware, US 

2/2017  

70 039758 2016.11.18 29793 2017.07.16 07,09 M & M COMERŢ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  
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71 039785 2016.11.21 29794 2017.07.16 03,16,21 TORECO S.R.L., MD 12/2016  

72 039789 2016.11.25 29795 2017.07.16 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

12/2016  

73 039484 2016.09.21 29800 2017.07.18 35,41 TOMAŞ Galina, MD 12/2016  

74 039497 2016.09.20 29801 2017.07.19 01,05,35 Nertus Ltd S.R.L., UA 1/2017  

75 039507 2016.09.28 29802 2017.07.17 16,35,39,41,43 CONSILIUL RAIONAL 
HÎNCEŞTI, MD 

10/2016  

76 039561 2016.10.06 29803 2017.07.16 33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  

77 039585 2016.10.10 29804 2017.07.18 29,35,39,41,43 EREMIA Natalia, MD 11/2016 9/2017 

78 039674 2016.10.25 29805 2017.07.16 25,35 CEAICOVSCHI Angela, MD 11/2016  

79 039804 2016.11.28 29806 2017.07.20 09,11 LIVRALUM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017  

80 039750 2016.11.14 29807 2017.07.24 35,41 TOMAŞ Galina, MD 2/2017  

81 039820 2016.12.01 29808 2017.07.24 05 AstraZeneca AB, SE 1/2017  

82 039828 2016.12.02 29809 2017.07.24 35 VARO-INFORM S.R.L., MD 1/2017  

83 039833 2016.12.05 29810 2017.07.24 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

1/2017  

84 039835 2016.12.05 29811 2017.07.24 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

1/2017  

85 039855 2016.12.08 29812 2017.07.24 10,19,37 FURNEI Nicolae, MD 1/2017  

86 038131 2015.12.28 29813 2017.07.24 39 MOLDOVATRANSGAZ S.R.L., 
MD 

1/2016 9/2017 

87 039821 2016.12.01 29814 2017.07.24 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., 
LTD., JP 

1/2017  

88 039722 2016.11.04 29815 2017.07.23 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

12/2016  

89 039394 2016.08.22 29816 2017.07.24 34 British American Tobacco 
(Brands) Limited, GB 

12/2016 9/2017 

90 039279 2016.07.29 29817 2017.07.24 35 TIUCOV Alexandru, MD 9/2016  

91 039775 2016.11.23 29818 2017.07.24 25 PREŢURI PENTRU TINE 
S.R.L., MD 

12/2016  

92 039850 2016.12.09 29819 2017.07.24 08,09,11,16, 
35,38,42 

DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

1/2017  

93 039539 2016.09.28 29820 2017.07.24 35,39 VELIAS GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  

94 039679 2016.10.26 29821 2017.07.26 29,30,31,35 DOCTOR-FARM S.R.L., MD 11/2016  

95 039728 2016.11.07 29822 2017.07.26 01,05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 

12/2016  

96 038535 2016.03.17 29823 2017.07.27 35,41,44 BULAN Natalia, MD 5/2016 9/2017 

97 039074 2016.06.28 29824 2017.07.27 30,31 DOCTOR-FARM S.R.L., MD 8/2016 9/2017 

98 038462 2016.02.25 29825 2017.07.27 35,36,38 IURCU Andrei, MD 4/2016 9/2017 

99 039458 2016.09.08 29826 2017.07.27 43 BALAN Dan, MD 12/2016  

100 039516 2016.09.22 29827 2017.07.25 12,35 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 10/2016  

101 038790 2016.04.19 29828 2017.07.25 01,02,06,11,12,
19,20,40,42 

Arconic Inc., US 9/2016  

102 036478 2015.01.29 29829 2017.07.28 35,38,41 MEDIAMAX TV S.R.L., MD 9/2015  

103 039481 2016.09.16 29830 2017.07.31 09,11,21,35 MOLDOVAN Eugeniu, MD 10/2016  

104 037890 2015.11.17 29831 2017.07.28 35 Gulf International Lubricants, 
Ltd., BM 

1/2016  

105 037891 2015.11.17 29832 2017.07.28 35 Gulf International Lubricants, 
Ltd., BM 

1/2016  

106 039620 2016.10.19 29833 2017.07.27 33 PANUŞ Grigore, MD 11/2016  

107 039093 2016.06.30 29834 2017.07.29 05 TERENTIEV Ina, MD 8/2016  

108 039681 2016.10.27 29835 2017.07.29 09,35,36,38,42 Orange Brand Services Limited, 
GB 

2/2017  

109 039682 2016.10.27 29836 2017.07.29 09,35,36,38,42 Orange Brand Services Limited, 
GB 

2/2017  
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110 039697 2016.11.01 29837 2017.07.29 33 VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., 
MD 

12/2016 9/2017 

111 039776 2016.11.23 29838 2017.07.29 25 PREŢURI PENTRU TINE 
S.R.L., MD 

12/2016  

112 039788 2016.11.25 29839 2017.07.29 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

12/2016  

113 039661 2016.10.24 29840 2017.07.30 09 CAMEL GROUP CO., LTD, CN 11/2016 9/2017 

114 039662 2016.10.24 29841 2017.07.30 09 CAMEL GROUP CO., LTD, CN 11/2016 9/2017 

115 039663 2016.10.24 29842 2017.07.30 09 CAMEL GROUP CO., LTD, CN 11/2016 9/2017 

116 039780 2016.11.22 29843 2017.07.30 28,35 SOCOLOV Anatolii, MD 12/2016  

117 039783 2016.11.22 29844 2017.07.30 32 GUŢU Serghei, MD 12/2016  

118 039842 2016.12.07 29845 2017.07.30 33 EXPERTVIN S.R.L., MD 1/2017  

119 039856 2016.12.05 29846 2017.07.30 07,12,35,37,39 GBS S.R.L., MD 1/2017  

120 039629 2016.10.21 29848 2017.07.28 33,35 VINDICUM S.R.L., MD 11/2016  

121 039361 2016.08.18 29849 2017.07.28 05,29,30,32 HENDRIX BAIL S.R.L.,  
sales house, MD 

10/2016 9/2017 

122 039736 2016.11.09 29850 2017.08.01 44 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 

1/2017  

123 039523 2016.09.26 29851 2017.08.02 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

11/2016  

124 039689 2016.10.27 29852 2017.08.03 29 INTERCOMM FOODS S.A., GR 12/2016  

125 039757 2016.11.17 29853 2017.08.03 23,24,27,35 FLOARE-CARPET S.A., MD 12/2016  

126 039625 2016.10.18 29854 2017.08.03 14,18,25 Browit Hongtu (Beijing) Trading 
Co., Ltd., CN 

12/2016  

127 039627 2016.10.18 29855 2017.08.03 14,18,25 Browit Hongtu (Beijing) Trading 
Co., Ltd., CN 

12/2016  

128 039807 2016.11.25 29856 2017.08.03 05,10 Sichuan Kelun Pharmaceutical 
Co., Ltd., CN 

1/2017  

129 039088 2016.06.29 29857 2017.08.04 44 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

10/2016  

130 039232 2016.07.21 29858 2017.08.04 30 DIANATUS MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

10/2016  

131 039277 2016.07.28 29859 2017.08.04 19,37,42 Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "IUD K", UA 

10/2016 9/2017 

132 038286 2016.01.29 29860 2017.08.05 12 TURCOV Petru, MD 3/2016 9/2017 

133 037271 2015.07.01 29861 2017.07.18 34 GOGU Marin, MD 8/2015  

134 038730 2016.04.08 29862 2017.08.05 01,02,04,05,08,
10,14,17,18, 

21,37 

BEŞLEAGA Vera, MD 5/2016 9/2017 

135 039075 2016.06.28 29863 2017.08.05 30,31 DOCTOR-FARM S.R.L., MD 8/2016 9/2017 

136 039435 2016.09.09 29864 2017.08.04 16 MOROŞAN Veaceslav, MD 10/2016  

137 039436 2016.09.09 29865 2017.08.04 16 MOROŞAN Veaceslav, MD 10/2016  

138 039457 2016.09.07 29866 2017.08.04 25,28,35 PIKOLINO S.R.L., MD 10/2016  

139 037926 2015.11.18 29867 2017.08.07 05 Herbalife International, Inc., US 2/2016  

140 039870 2016.12.14 29868 2017.08.04 37 VIVA PLUS S.R.L., MD 1/2017  

141 039065 2016.06.23 29869 2017.08.07 32,33 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2016 9/2017 

142 039066 2016.06.23 29870 2017.08.07 32,33 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2016 9/2017 

143 039914 2016.12.24 29884 2017.08.07 03 Colgate-Palmolive Company, a 
Delaware company, US 

1/2017  

144 039633 2016.10.17 29900 2017.08.11 16,38 ZIARUL SĂPTĂMÎNAL LIBER 
PLUS S.R.L., publicaţie  
periodică, MD 

11/2016  

145 038347 2016.02.10 29934 2017.07.21 09,16,35,38,39,
40,41,42 

LSC Communications US, LLC, 
US 

6/2016 9/2017 

146 039225 2016.07.21 29946 2017.08.24 33,35,43 VINĂRIA PURCARI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

9/2016  
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Lista mărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  
Data  

expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 5842 2027.07.04 33 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

2 2R 6024 2027.08.01 09,16,35,42 NEORAMA S.R.L., agenţie de publicitate, MD 
Bd. Dacia nr. 33, ap. 11,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

6/1998 12/1998 

3 2R 6034 2027.07.22 05,10 3M Company, US 
3M Center,  2501 Hudson Road, St. Paul, Minne-
sota 55144, Statele Unite ale Americii 

7/1998 12/1998 

4 2R 6056 2027.09.15 42 Brodsky Uskov Looper Reed şi Partenerii S.R.L., 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 73, bloc 75, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/1998 1/1999 

5 2R 6063 2027.08.01 21 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,  
Statele Unite ale Americii 

8/1998 1/1999 

6 2R 6072 2027.09.01 03 LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE  
société en nom collectif, FR 
29, Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS, 
Franţa 

8/1998 1/1999 

7 2R 6074 2027.09.19 32 GAT GIVAT CHAIM, Cooperative Society for 
Preservation of Agricultural Products Ltd., IL 
Kibbutz Givat Chaim, 38100, Israel 

8/1998 1/1999 

8 2R 6107 2027.09.12 18,25 TJ  FOOTWEAR (UK) LIMITED, GB 
Palmerston House, 814 Brighton Road, Purley, 
Surrey CR8 2BR, Regatul Unit 

8/1998 2/1999 

9 2R 6108 2027.09.12 25 TJ  FOOTWEAR (UK) LIMITED, GB 
Palmerston House, 814 Brighton Road, Purley, 
Surrey CR8 2BR, Regatul Unit 

8/1998 2/1999 

10 2R 6118 2027.08.18 03,05,35 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street, East ADA, MI 49355,  
Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

11 2R 6119 2027.08.18 05 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street, East ADA, Michigan  
49355-0001, Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

12 2R 6121 2027.08.18 03 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street, East ADA, Michigan  
49355-0001, Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

13 2R 6122 2027.08.18 03 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street, East ADA, Michigan  
49355-0001, Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

14 2R 6183 2027.09.01 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

15 2R 6189 2027.08.18 03 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street, East ADA, Michigan  
49355-0001, Statele Unite ale Americii 

10/1998 3/1999 

16 2R 6212 2027.07.21 33 CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

4/1998 3/1999 

17 2R 6213 2027.07.21 33 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

4/1998 3/1999 
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18 2R 6214 2027.07.21 33 CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

4/1998 3/1999 

19 2R 6215 2027.07.21 33 CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

4/1998 3/1999 

20 2R 6216 2027.07.22 33 CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

4/1998 3/1999 

21 2R 6294 2027.11.10 32 KELLERS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Chişinăului nr. 5,  
MD-2023, Budeşti, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

22 2R 6349 2028.01.14 05 Takeda Pharmaceutical Company Limited., JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,  
Japonia 

11/1998 5/1999 

23 2R 6400 2028.01.14 05 Takeda Pharmaceutical Company Limited., JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,  
Japonia 

11/1998 5/1998 

24 2R 6465 2027.09.30 35,37 MUNCEŞTI-SERVICE S.A.,  
companie automotoservice şi comerţ, MD 
Şos. Munceşti nr. 271 A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/1998 6/1999 

25 2R 6530 2027.08.18 05,29,30,32 ALTICOR INC., US 
7575 Fulton Street East, ADA, MI 49355,  
Statele Unite ale Americii 

3/1999 8/1999 

26 2R 6716 2027.12.26 32,33 Red Bull GmbH, AT 
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

5/1999 10/1999 

27 2R 6717 2027.12.26 32,33 Red Bull GmbH, AT 
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

5/1999 10/1999 

28 2R 7197 2027.09.11 09,12,37 Alpine Electronics, Inc., JP 
1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo,  
Japonia 

8/1999 4/2000 

29 R 16595 2027.01.19 05 Concept Foundation Limited, HK 
Room 1502, 15th Floor, Bonham Strand Trade 
Centre, 135 Bonham Strand Road, Sheung Wan, 
Hong Kong 

12/2007 7/2008 

30 R 16769 2027.05.08 29,35 VICOL Daniel, MD 
Şos. Hînceşti nr. 60, bloc 2, ap. 12,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

31 R 16968 2027.07.06 05 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit 

5/2008 10/2008 

32 R 17019 2027.07.19 33 CHATEAU VARTELY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

33 R 17024 2027.07.11 05 Public Joint Stock Company "Pharmstandard - 
Ufimskiy Vitamin Plant", RU 
Ul. Khudaiberdina, 28, g. Ufa, RU-450077,  
Federaţia Rusă 

5/2008 10/2008 

34 R 17040 2027.07.20 14,16,18, 
20,35 

TORICADO S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 6/1, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

35 R 17130 2027.08.14 35 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

36 R 17146 2027.09.05 01,05 NUFARM, FR 
28, boulevard Camélinat, 92233 Gennevilliers, 
Franţa 

6/2008 11/2008 

37 R 17222 2027.07.23 29,30 B.S.A., FR 
33 Avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, 
75015 Paris, Franţa 

5/2008 11/2008 
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38 R 17229 2027.07.11 05 Public Joint Stock Company "Pharmstandard-
Leksredstva", RU 
2 Agregatnaya str., 1a/18, g. Kursk, Federaţia 
Rusă 

5/2008 11/2008 

39 R 17342 2027.08.02 01,02,16,17,
35 

TERLIŢA Alexei, MD 
Bd. Dacia nr. 49, bloc 1, ap. 124,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

40 R 17368 2027.07.16 35,45 SAN PATRICK, S.L., ES 
Polígono Industrial Mas Mateu, s/n, 08820 EL 
PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), Spania 

5/2008 12/2008 

41 R 17417 2027.10.17 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

42 R 17419 2027.10.19 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

43 R 17480 2027.05.25 33,35 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

44 R 17499 2027.10.10 41 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, Statele Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

45 R 17506 2027.10.11 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

46 R 17527 2027.10.24 11,37 BONCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41/1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

47 R 17534 2027.10.26 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

48 R 17538 2027.10.31 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

9/2008 2/2009 

49 R 17546 2027.07.16 35,41 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de stat, 
organizaţie concertistică şi de impresariat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 21,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

50 R 17630 2027.07.16 41 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de stat, 
organizaţie concertistică şi de impresariat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 21,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

51 R 17632 2027.07.16 41 MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de stat, 
organizaţie concertistică şi de impresariat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 21,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

52 R 17635 2027.08.01 05 Public Joint Stock Company "Pharmstandard", RU 
Likhachevsky proezd, d. 5 "B", g. Dolgoprudny, 
Moscow Region, 141700, Federaţia Rusă 

10/2008 3/2009 

53 R 17698 2027.11.07 09 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,  
California 94043, Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

54 R 17699 2027.11.07 41,42 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,  
California 94043, Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

55 R 17728 2027.11.19 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

56 R 17794 2027.12.12 30 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,  
Statele Unite ale Americii 

10/2008 3/2009 

57 R 17833 2027.10.30 09,11,35 ALFA AGIL S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 4/2009 
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58 R 17856 2027.09.05 05 NUFARM, FR 
28, boulevard Camélinat, 92233 
GENNEVILLIERS, Franţa 

11/2008 4/2009 

59 R 18023 2027.12.24 34 British American Tobacco (Brands) Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

10/2008 6/2009 

60 R 18024 2027.12.24 34 American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 
CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

10/2008 6/2009 

61 R 18025 2027.12.24 34 Amercian-Cigarette Company (Overseas) Limited, 
CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

10/2008 6/2009 

62 R 18026 2027.12.24 34 British American Tobacco (Brands) Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

10/2008 6/2009 

63 R 18080 2027.09.05 05 NUFARM, FR 
28, boulevard Camélinat, 92233 
GENNEVILLIERS, Franţa 

1/2009 6/2009 

64 R 18223 2027.12.21 18,25,35 Burling Limited, VG 
P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 

11/2008 7/2009 

65 R 18662 2027.08.15 03,44 SENSIBLU S.R.L., societate comercială, RO 
Str. Ciobanului nr. 133, Mogoşoaia, judeţul Ilfov, 
România 

8/2008 9/2009 

66 R 19046 2027.07.11 05 Public Joint Stock Company "Pharmstandard", RU 
Likhachevsky proezd, d. 5 "B", g. Dolgoprudny, 
Moscow Region, 141700, Federaţia Rusă 

5/2009 11/2009 

67 R 19565 2027.11.27 36,37,38,40,
43,45 

DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 3/2010 

68 R 19896 2027.04.03 35 ProConsulting S.R.L., MD 
Str. Petru Movilă nr. 23/9,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 7/2010 

69 R 19902 2027.10.26 11,20,21,24,
27,35,41 

UNGAR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Trandafirilor nr. 43,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 7/2010 

70 R 20191 2026.07.18 32,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

6/2010 8/2010 

71 R 21471 2027.01.18 41 MOLDOVA-FILM,  
societate pe acţiuni de tip deschis, MD 
Şos. Hânceşti nr. 61,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 7/2011 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 

tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 

şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale, ţara de origine  
a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  

de origine a produsului și transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea  
acesteia în limbile franceză, engleză și rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI  

și traducerea în română, denumirea produsului  

 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Cod 
ST.3 
OMPI 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1062 
2017.01.19 

MX Cacao Grijalva - Cacao verde sau 
prăjită/măcinată, specia 
Theobroma Cacao. 

2 AO 1063 
2017.02.22 

 

IT Langhe - Vin 

 
 
 

Lista persoanelor fizice sau juridice care au dobândit dreptul 

de utilizare a denumirii de origine protejate / indicaţiei 

geografice protejate  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, deţinătorul dreptului de utilizare a denumirii de origine 
protejate / indicaţiei geografice protejate, categoria de producător, denumirea de origine protejată (DOP) /  

indicaţia geografică protejată (IGP), autoritatea competentă, numărul şi data actului  
de luare la evidenţă, atribuit de autoritatea competentă 

 
 

Nr. 
crt. 

Deţinătorul 
dreptului de utilizare 

Categoria 
de producător 

Denumirea de origine 
protejată / indicaţia 
geografică protejată 

Autoritatea competentă, 
numărul şi data actului 

de luare la evidenţă  
1 2 3 4 5 
1 Cafadar S.R.L., MD 

Str. Lenin nr. 63, MD-3819, Congaz,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

Producător 
de struguri 

IGP 
Valul lui Traian 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 31V din 2017.02.17 

2 Colinele de la Redi S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-7236, Vadul-Rașcov, Șoldănești,  
Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 16C din 2017.06.24 
 

3 Migdal-P S.A., MD 
Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 17C din 2017.06.24 
 

4 Azolux S.R.L., MD 
Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 18C din 2017.06.24 
 

5 AgroVitaComerţ S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,  
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 13C din 2016.09.08 
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1 2 3 4 5 
6 Dionysos Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 14C din 2016.09.08 

7 Castel Mimi S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 
Codru 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 15C din 2016.09.08 

8 Corten-Vin Companie S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 87, et. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 
Valul lui Traian 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
Act nr. 16V din 2016.09.16 

9 Agrogled S.R.L., MD 
Bd. Traian nr. 16, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova  

Producător  
de struguri 

IGP 
Valul lui Traian 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 17V din 2016.09.16 

10 Agrosudresurs S.R.L., MD 
Bd. Traian nr. 16, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 
Valul lui Traian 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
Act nr. 18V din 2016.09.16 

11 Lion Gri S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Şos. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 
Ştefan Vodă 

Oficiul Național al Viei și Vinului, 
nr. 9S din 2016.09.21 

 

 
 



1



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 9/2017 

 143

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
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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. 09-01 
(21) f 2017 0033 
(22) 2017.06.21 
(28) 2 
(71) ZERNOFF S.R.L, ÎNTREPRINDERE 

MIXTĂ, MD 
 

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

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Recipiente 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

 

   

1.1  1.2  1.3  1.4  2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-05; 19-08 
(21) f 2017 0024 
(22) 2017.06.02 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: cafeniu de diferite 

nuanţe, alb, negru, sur 

(71) BARAŞ BORIS, ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, MD 
MD-3431, Lăpuşna, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(72) BARAŞ Simion, MD 
(54) Pachet 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0024 
 

1.1 

 
 
 

1.2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-05; 19-08 
(21) f 2017 0039 
(22) 2017.07.21 
(28) 2 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, 

negru, albastru, galben, bej, cafeniu; 
           modelul 2 - alb, negru, albastru, galben, 

bej 

(71)(72)  PATRAŞCA Gheorghe, MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap.4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Pungă pentru seminţe şi pungă 

pentru coji 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0039 
 

   

 
1.1  1.2  1.3  2.1 

 
 
 

2.2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-09 
(21) f 2017 0003 
(22) 2017.02.08 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: galben, roşu, alb, 

negru 

(71) BELNIS S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 19/1, MD-2059, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) LEAHU Natalia, MD 
(54) Recipient plastic pentru colectarea 

deşeurilor tăietoare-înţepătoare, rezul-
tate din activităţile medicale 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0003 
 
 

 

 

1.1  1.2 

 
 

1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 9/2017                                                                                              DESIGN 

 152

(21) f 2017 0003 
 
 

 
1.4 

 
 

1.5 
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(21) f 2017 0003 
 
 

1.6 

 
 

1.7 
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(21) f 2017 0003 
 
 

 
1.8 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 16-01; 25-03 
(21) f 2017 0032 
(22) 2017.06.19 
(28) 1 

(71)(72) SILION Ecaterina, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 19,  

 MD-2003, Durleşti, Chişinău,    
 Republica Moldova 
(54) Cabină foto 

 
(55) 
 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (11) Cl. 17-05 
(21) f 2017 0025 
(22) 2017.06.08 
(28) 1 

(71)(72) CRASNOPOLSCHI Ion, MD 
 Str. Alba-Iulia nr. 5, bl. 1, ap.124,  

 MD-2051, Chişinău,  
 Republica Moldova 
(54) Flaşnetă 

 
(55) 
 

 

 
 
(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0036 
(22) 2017.07.06 
(28) 10 
 

(71) ZUBENCO-V.N. S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 25/9, ap. 10, MD-
2072, Chişinău, Republica Moldova 

(72) ZUBENCO Valentin, MD 
(54)  Etichete 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

  

 
1  2  3 
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(21) f 2017 0036 
 
 

 

 

 
4  5 

 
 
 
 

 

  

6  7  8 
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(21) f 2017 0036 
 
 

 

 
9  10 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0037 
(22) 2017.07.11 
(28) 2 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, 

albastru, galben, portocaliu, maro 

(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0037 
 
 

 
1 
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(21) f 2017 0037 
 
 

2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 21-01 
(21) f 2017 0041 
(22) 2017.08.23 
(28) 1 

(71)(72) SAMOILĂ Irina, MD 
Bd. Dmitrie Cantemir nr. 3, ap. 149,      

 MD-2001, Chişinău,  
 Republica Moldova 
(54)    Jucărie 

 
(55) 
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(21) f 2017 0041 

 

  

1.1  1.2  1.3 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2017 0027 
(22) 2017.06.12 
(28) 6 
(57)   Culori revendicate: modelul 1 - albastru 

de diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj de diferite nuanţe, roşu de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
violet de diferite nuanţe, cafeniu de 
diferite nuanţe, roz de diferite nuanţe, 
bej, alb, negru;  

modelul 2 - albastru de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz 
de diferite nuanţe, bej, alb, negru;  

modelul 3 - albastru de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz 
de diferite nuanţe, bej, alb, negru;  

modelul 4 - albastru de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz 
de diferite nuanţe, bej, alb, negru;  

modelul 5 - albastru de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz 
de diferite nuanţe, bej, alb, negru;  

modelul 6 - albastru de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz 
de diferite nuanţe, bej, alb, negru 

(71) BUELO S.R.L., MD 
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206, 
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(72) BUCICOV Antonela, MD 
(54) Motive decorative pentru suprafeţe 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0027 
 

 

  

1  2  3 

 

 

 

 

 

4  5  6 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 

CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 

 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2016 0061 2016.12.14 23-01 24 ROOFART S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Alba Iulia nr. 184/2, ap.(of.) 32, 
MD-2071, Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2017 

2 f 2017 0002 2017.01.19 09-03 1 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 
Str. Socoleni nr. 11, ap. 35,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2017 

 

 

 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în august 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 1751 09-03; 
19-08 

f 2016 0053 2016.10.20 2 UNIDENAGRO S.R.L., MD 5/2017 

2 1756 09-03 f 2016 0027 2016.05.30 10 ROTARU Nina, MD 6/2017 

3 1757 19-08 f 2016 0040 2016.07.29 2 ŢURCAN Rodica, MD 

ANGHILEANU Maria, MD 
6/2017 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de 
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, 

titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 1440 2022.07.05 f 2012 0068 2012.07.05 32-00 1 SULTAN Oleg, MD 
Str. Albişoara nr. 76,  
bloc 6, ap. 128,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2012 

4/2013 

7/2013 

2 1554 2022.08.08 f 2012 0078 2012.08.08 19-08 2 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2012 

3/2014 

7/2014 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/092995 2016.10.14 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Cadrane pentru ceasuri; 
ceasuri; cutii pentru 
ceasuri cu brăţări; cutii 
pentru ceasuri / Watch 
dials; watches; watch 
cases with bracelets; 
watch cases / Cadrans de 
montres; montres; boîtes 
de montres avec 
bracelets; boîtes de 
montres 

10-02, 
07 

17 2021.10.14 14/2017 

2 DM/093182 2016.10.14 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 31 2021.10.14 14/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 DM/093235 2016.10.28 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD), CH 

Cutie pentru ceas;  
ceas / Watch case; watch / 
Boîte de montre; montre 

10-02, 
07 

2 2021.10.28 16/2017 

4 DM/093410 2016.10.20 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Ceas; ace pentru ceasuri / 
Watch; watch hands / 
Montre; aiguilles de 
montres 

10-02, 
07 

5 2021.10.20 15/2017 

5 DM/094456 2016.11.04 MOLINARI RAIL AG, 
CH 

Dispozitiv de prevenire a 
urcării pentru locomotive / 
Anticlimber for 
locomotives / Dispositif 
empêchant de grimper 
pour locomotives 

12-03 1 2021.11.04 4/2017 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/093182 2016.10.14 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

31 2021.10.14 14/2017 

10-02, 
07 

DM/092995 2016.10.14 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Cadrane pentru ceasuri; 
ceasuri; cutii pentru 
ceasuri cu brăţări; cutii 
pentru ceasuri / Watch 
dials; watches; watch 
cases with bracelets; 
watch cases / Cadrans 
de montres; montres; 
boîtes de montres avec 
bracelets; boîtes de 
montres 

17 2021.10.14 14/2017 

10-02, 
07 

DM/093235 2016.10.28 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; ceas / 
Watch case; watch / 
Boîte de montre; 
montre 

2 2021.10.28 16/2017 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 9/2017 
 

 165

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02, 
07 

DM/093410 2016.10.20 MONTRES BREGUET 
S.A., CH 

Ceas; ace pentru 
ceasuri / Watch; watch 
hands / Montre; 
aiguilles de montres 

5 2021.10.20 15/2017 

12-03 DM/094456 2016.11.04 MOLINARI RAIL AG, CH Dispozitiv de prevenire 
a urcării pentru 
locomotive / Anticlimber 
for locomotives / 
Dispositif empêchant de 
grimper pour 
locomotives 

1 2021.11.04 4/2017 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/040897 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

2 2022.07.25(4R) 1997.12.31 30/2017 

2 DM/060755 MOB MONDELIN SAS , FR 2 2022.07.22(3R) 2003.03.31 30/2017 

3 DM/069340 INTRALOT S.A. - INTEGRATED 
LOTTERY SYSTEMS AND 
SERVICES, GR 

3 2022.07.26(2R) 2008.06.30 30/2017 

4 DM/078766 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2022.07.23(1R) 2013.03.31 30/2017 

5 DM/078886 SOREMARTEC S.A., LU 14 2022.07.27(1R) 2013.07.31 30/2017 

6 DM/040908 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2022.07.28(4R) 1997.12.31 31/2017 

7 DM/061531A DOLCE & GABBANA S.R.L., IT 3 2017.07.30(2R) 2003.06.30 31/2017 

8 DM/061866 HUTTMANN IMPORT EXPORT 
DANIEL HUTTMANN, DE 

1 2022.07.29(3R) 2003.07.31 31/2017 

9 DM/079122 IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, TR 

8 2022.07.25(1R) 2013.07.31 31/2017 

10 DM/079124 HANS GEORG HAGLEITNER, AT 8 2022.07.31(1R) 2013.06.30 31/2017 

11 DM/079484 "TOPEX SP. Z O.O." SPУLKA 
KOMANDYTOWA, PL 

1 2022.06.29(1R) 2013.09.30 31/2017 

12 DM/041048 COMPAGNIE DES MONTRES 
LONGINES, FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH CO., 
FRANCILLON LTD.), CH 

1 2022.08.07(4R) 1998.01.31 32/2017 

13 DM/061306 VORTICE ELETTROSOCIALI S.P.A., 
IT 

1 2022.08.05(3R) 2003.05.31 32/2017 

14 DM/078861 FERRARI S.P.A., IT 1 2022.08.10(1R) 2013.06.30 32/2017 

15 DM/078862 FERRARI S.P.A., IT 1 2022.08.10(1R) 2013.08.31 32/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

16 DM/041082 CARTIER INTERNATIONAL AG, CH 2 2022.08.11(4R) 1998.01.31 33/2017 

17 DM/041119 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
FR 

1 2022.08.14(4R) 1998.01.31 33/2017 

18 DM/069218 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2022.08.17(2R) 2008.02.29 33/2017 

19 DM/069219 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.08.16(2R) 2008.02.29 33/2017 

20 DM/078652 ROLEX SA, CH 6 2022.06.28(1R) 2013.05.31 33/2017 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

038347 -   6/2016 
  5/2017 

 
 

(730)  
35 W. Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60601, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
191 North Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60606, Statele Unite ale 
Americii 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

038702 -   7/2016 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
3 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

039862 -   1/2017 
 
 
 

(540)  

 

(540)  
 

 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

040200 -   3/2017 
 
 
 
 

(511)  
01 - produse chimice destinate 
industriei, ştiinţelor, fotografiei, 
agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; 
îngrăşăminte pentru pământ; 
compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate con-
servării alimentelor, materiale 
tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
03 - preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate 
pentru curăţare, lustruire, de-
gresare şi şlefuire; săpunuri ne-
medicale; parfumerie, uleiuri esen-
ţiale, produse cosmetice nemedi-
cinale, loţiuni nemedicinale pentru 
păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

(511)  
01 - produse chimice utilizate în 
industrie, şi anume pentru întreţi-
nerea şi îngrijirea autovehiculelor, 
maşinilor industriale şi a pieselor 
acestora; substanţe de curăţat pe 
bază de ulei, şi anume pentru 
întreţinerea şi îngrijirea autovehi-
culelor, maşinilor industriale şi a 
pieselor acestora; 
 
 
 
03 - preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat, şi anume 
pentru întreţinerea şi îngrijirea 
autovehiculelor, maşinilor indus-
triale şi a pieselor acestora; 
preparate pentru curăţare, lus-
truire, degresare şi şlefuire, şi 
anume pentru întreţinerea şi îngri-
jirea autovehiculelor, maşinilor 
industriale şi a pieselor acestora; 
săpunuri, şi anume pentru întreţi-
nerea şi îngrijirea autovehiculelor,  
maşinilor industriale şi a pieselor 
acestora; 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Mărci 000961 
 
 
 
 

001012 
 
 
 
 

001011 
 
 
 
 

006911 

2R 761 
 
 
 
 

2R 903 
 
 
 
 

2R 1059  
 
 
 
 

R 5968 

12/1994 
  6/2001 
  4/2005 
  4/2014 

 
  1/1995 
  6/2001 
  4/2005 
  4/2014 

 
  3/1995 
  6/2001 
  3/2005 
  4/2014 

 
  5/1998 
11/1998 
  6/2001 
  8/2007 

(730)  
NUTRASWEET PROPERTY 
HOLDINGS, INC., corporaţie  
din statul Delaware, US 
 
200 World Trade Center,  
Merchandise Mart, Chicago,  
Illinois, Statele Unite ale Americii 

(730)  
NUTRASWEET PROPERTY 
HOLDINGS, INC., a corporation 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
1762 Lovers Lane, Augusta, 
Georgia, Statele Unite ale Americii 
 
 

6 Mărci 006788 
006789 

R 5873  
R 5874 

  4/1998 
10/1998 
  8/2007 

 
 

(730)  
Franklin Electric Co., Inc.,  
(an Indiana corporation), US 
400 East Spring Street, Bluffton, 
Indiana, Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
Franklin Electric Co., Inc., US 
 
9255 Coverdale Road, Fort 
Wayne, Indiana 46809, Statele 
Unite ale Americii 

7 Marcă 006788 R 5873   4/1998 
10/1998 
  8/2007 

 
 

(540)  

 

(540)  
 

 

8 Marcă 006997 R 5980   6/1998 
11/1998 
12/2007 

 
 

(730)  
The American Road, City of  
Dearborn, State of Michigan 
48121-2490, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, Statele Unite ale 
Americii 
 

9 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., MD 
 

(730)  
CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 
 

10 Marcă 007296 R 6274 10/1998 
  4/1999 
  3/2008 

 

(730)  
Abbott Park, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, Illinois 60064, Statele Unite 
ale Americii 

11 Mărci 007302 
007303 
007304 
007305 
007306 
007307 
007308 
007309 
007310 
007311 

R 6275 
R 6276 
R 6277  
R 6278 
R 6279 
R 6280  
R 6281  
R 6282  
R 6283  
R 6284 

10/1998 
  4/1999 
  2/2001 
  2/2008 

 
 

(730)  
Four Times Square, New York, 
New York 10036, Statele Unite  
ale Americii 
 

(730)  
One World Trade Center, New 
York, NY 10007, Statele Unite  
ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 Marcă 006955 R 7613   6/1998 
12/2000 
  1/2008 

 

(730)  
Str. Alexandru cel Bun nr. 4,  
MD-6800, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Alexandru cel Bun nr. 4,  
MD-6801, Ialoveni,  
Republica Moldova 

13 Marcă 017868 R 14608 10/2006 
  3/2007 
  2/2011 
  8/2015 

 

(730)  
BorgWarner BERU Systems GmbH, 
DE 
Mörikestr. 155, 71636 Ludwigsburg, 
Germania 

(730)  
BorgWarner Ludwigsburg GmbH, 
DE 
Mörikestrasse 155,  
D-71636 Ludwigsburg, Germania 

14 Mărci 019382 
020745 

R 15538 
R 17843 

  6/2007 
11/2007 
  3/2009 
  1/2017 
  2/2017 
  7/2017 

(730)  
GR SWISS JV, LLC, US 
41-550 Eclectic Street, Suite 200, 
Palm Desert, CA 92260, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730) 
The Proactiv Company Sàrl, CH 
Avenue Gratta-Paille 2,  
1018 Lausanne, Elveţia 
 

15 Marcă 021595 17041   5/2008 
10/2008 

 
 

(730)  
150 North Orange Grove Boulevard, 
Pasadena, California 91103,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
207 Goode Avenue Glendale, 
California 91203, Statele Unite  
ale Americii 

16 Marcă 020906 17367   2/2008 
12/2008 

 

(730)  
Zemo vedzisi str. 103, 0160 Tbilisi, 
Georgia 

(730)  
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, 
Georgia 

17 Marcă 021566 18246   2/2009 
  8/2009 

(730) 
CAPITAL ESTATE S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

(730)  
CAPITAL ESTATE S.R.L., MD 

18 Marcă 021641 18262   6/2008 
  7/2009 
  4/2010 
  8/2015 

(730)  
Julia House, 3 Themistokli Dervi 
str., Nicosia, 1066, Cipru 
 

(730)  
Mykinon 8, 1065, Nicosia, Cipru 
 
 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului / 
date referi-

toare la 
prioritate  

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 Mărci 003739 

1994.12.23 
24660, 

1961.06.09, 
SU 

 
 
 

004746 
1994.12.23 

98709, 
1984.01.31,  

SU 

2R 3153 
 
 
 
 
 
 
 

2R 3203 
 
 
 
 

  2/1996 
  3/2005 
10/2007 
  8/2008 
  9/2013 
10/2014 

 
 

   2/1996 
  3/2005 
10/2007 
  1/2014 
10/2014 

(730)   
Glaxo Group Limited, GB 
 
 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, Regatul 
Unit 

(730)   
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare 
(UK) IP Limited, GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit  

2815 
2017.08.02 
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004422 

1994.12.30 
104942, 

1986.10.02, 
SU 

 
 

003738 
1994.12.23 

94306, 
1982.05.25, 

SU 
 
 

004423 
1994.12.30 

 
 
 
 
 
 

004425 
1994.12.30 
92011954, 
1992.12.22, 

RU 
 
 
 

007354 
1997.12.05 

 
 
 
 
 

007355 
1997.12.05 

 
 
 
 
 

007356 
1997.12.05 

 
 
 
 
 

007357 
1997.12.05 

 
 
 
 
 

007358 
1997.12.05 

 
2R 3302 

 
 
 
 
 
 

2R 3541 
 
 
 
 
 
 

2R 3973 
 
 
 
 
 
 
 

2R 4162 
 
 
 
 
 
 
 

R 6250 
 
 
 
 
 
 

R 6251 
 
 
 
 
 
 

R 6337 
 
 
 
 
 
 

R 6338 
 
 
 
 
 
 

R 6339 
 

 
  3/1996 
  3/2005 
10/2007 
  8/2008 
  9/2013 
12/2014 

 
  4/1996 
  3/2005 
10/2007 
  8/2008 
  9/2013 
10/2014 

 
  5/1996 
10/1996 
  3/2005 
10/2007 
  8/2008 
  9/2013 
10/2014 

 
  5/1996 
11/1996 
  3/2005 
10/2007 
  8/2008 
  9/2013 
12/2014 

 
10/1998 
  4/1999 
10/2007 
  1/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
10/1998 
  4/1999 
  2/2008 
  3/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
11/1998 
  5/1999 
10/2007 
  1/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
11/1998 
  5/1999 
10/2007 
  1/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
11/1998 
  5/1999 
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007359 
1997.12.05 

 
 
 
 
 

007578 
1998.02.19 

 
 
 
 

007582 
1998.02.19 

 
 
 
 

011741 
2002.08.22 

 
 
 

011809 
2002.09.12 

 
 
 

020259 
2006.11.02 

 
 
 

025076 
2009.03.04 

 
 

025430 
2009.05.29 

 
 

026588 
2010.04.08 

 
 

031847 
2012.09.27 

 
 

032883 
2013.03.27 

 
 

035864 
2014.09.29 

 
 
 
 
 

R 6340 
 
 
 
 
 
 

R 6390 
 
 
 
 
 

R 6394 
 
 
 
 
 

R 9946 
 
 
 
 

R 10418 
 
 
 
 

R 16005 
 
 
 
 

19669 
 
 
 

20181 
 
 
 

21542 
 
 
 

24521 
 
 
 

25830 
 
 
 

27325 
 

10/2007 
  1/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
11/1998 
  5/1999 
10/2007 
  1/2008 
  8/2008 
  9/2013 

 
12/1998 
12/1998 
  4/2008 
  7/2008 
  9/2013 

 
12/1998 
12/1998 
  4/2008 
  7/2008 
  9/2013 

 
  7/2003 
12/2003 
  5/2012 
  9/2013 

 
10/2003 
  4/2004 
10/2012 
  9/2013 

 
  9/2007 
  2/2008 
  9/2013 
  6/2016 

 
  5/2009 
  5/2010 
  9/2013 

 
10/2009 

  10/2010 
  9/2013 

 
11/2010 
  8/2011 
  9/2013 

 
11/2012 
  9/2013 
  2/2014 

 
  8/2013 
  9/2013 
  9/2014 

 
11/2014 
  9/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Marcă 004719 
1995.07.17 

 

2R 4296   8/1996 
  1/1997 
  5/2005 
  5/2015 
  6/2015 

(730)   
AstraZeneca UK Limited, 
GB 
2 Kingdom Street, London  
W2 6BD, Regatul Unit 

(730)   
Pfizer Ireland 
Pharmaceuticals, IE 
Operations Support 
Group, Ringaskiddy Co. 
Cork, Irlanda  

2826 
2017.08.07 

 

3 Mărci 000762 
1994.01.31 

 
 
 
 
 

003321 
1994.12.02 

 
 
 
 
 

025733 
2009.09.02 

 
 
 
 

025730 
2009.09.02 

 
 
 
 

025734 
2009.09.02 

 

2R 820 
 
 
 
 
 
 

2R 2265 
 
 
 
 
 
 

20070 
 
 
 
 
 

20228 
 
 
 
 
 

20645 
 

  1/1994 
  3/2005 
  9/2012 
  3/2014 
12/2014 
  1/2015 

 
11/1995 
  3/2005 
11/2012 
11/2014 
  1/2015 
  3/2015 

 
11/2009 
  9/2010 
  9/2012 
12/2014 
  1/2015 

 
11/2009 
10/2010 
  9/2012 
12/2014 
  1/2015 

 
11/2009 
  2/2011 
  9/2012 
12/2014 
  1/2015 

(730)   
Valeant Sp. z o.o. sp. j., 
PL 
ul. Przemysłowa 2, 35-959  
Rzeszów, Polonia 
 

(730)   
Valeant Pharmaceuticals 
Ireland, IE 
3013 Lake Drive, Citywest 
Business Campus, Dublin 
24, Irlanda 
 
  

2827 
2017.08.08 

 

4 Marcă 004475 
1995.04.10 

 

2R 4440 
 

  7/1996 
  4/1997 
  4/2005 
  8/2005 
  6/2015 

(730)   
Eveready Battery 
Company, Inc., US 
533 Maryville University 
Drive, St. Louis, Missouri 
63141, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Energizer Brands,  LLC, 
US 
533 Maryville University 
Drive, St. Louis, Missouri 
63141, Statele Unite ale 
Americii  

2828 
2017.08.08 

 

5 Marcă 014134 
2004.01.06 

 

R 12020 
 

11/2004 
  4/2005 
  4/2014 

(730)   
BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
PASCARU Adrian, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

2829 
2017.08.10 

 

6 Marcă 036392 
2015.01.13 

 

27465 
 

  2/2015 
11/2015 

(730)   
CUCU Igor, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, 
bloc 9, sc. 13, ap. 379,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
CERNELEA Denis, MD 
Str. Munceşti nr. 54, ap. 66, 
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

2830 
2017.08.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Marcă 035742 
2014.09.09 

 

27392 
 

10/2014 
10/2015 

(730)   
STUCALOV Alexandr, MD 
Bd. Decebal nr. 23, ap. 135, 
MD-2015, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
PARINOV Alexandr, MD 
Str. Ismail nr. 84, ap. 105,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
ZEINALOV Teimur, MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 22,  
ap. 29, MD-2068, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
  

2831 
2017.08.18 

 

8 Mărci 028959 
2011.03.31 

 
028960 

2011.03.31 

22349 
 
 

22863 
 

  6/2011 
  3/2012 

 
  6/2011 
  8/2012 

(730)   
Bayer HealthCare LLC,  
a Delaware limited liability 
company, US 
100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
15205, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG, CH 
 
Peter-Merian Strasse 90, 
4052 Basel, Elveţia 

2832 
2017.08.18 

 

9 Marcă 022001 
2007.09.28 

 

19047 
 

  9/2008 
11/2009 

(730)   
CIULKOVA Anna, MD 
Bd. Traian nr. 13, bloc 1,  
ap. 50, MD-2060, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
MUNTEANU Oleg, MD 
Str. Grădinilor nr. 58,  
ap. 52, MD-2001, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

2833 
2017.08.18 

 

10 Marcă 010615 
2001.09.21 

 

R 8997 
 

  5/2002 
10/2002 
  7/2011 

(730)   
COMPANHIA CACIQUE 
DE CAFÉ SOLÚVEL, BR 
Rua Horácio Sabino 
Coimbra, No. 100, 
Londrina, State of Paraná, 
Brazilia 

(730)   
GRANÍSSIMO 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA, BR 
Av. Fernando Cerqueira 
Cesar Coimbra, 100, Sala 
01, Barueri, São Paulo, 
Brazilia 

2836 
2017.08.22 

 

11 
 
 

Mărci 040199 
2017.02.20 

 
040200 

2017.02.20 

- 
 
 
 
 

  3/2017 (730)   
FAETON AUTO S.R.L., 
MD 
Str. Mihail Kogălniceanu  
nr. 93, of. 3,  
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Urban Werner, DE 
 
Gewerbegebiet Aschbach 
07338 Großgeschwenda, 
Germania  

2837 
2017.08.22 

 

12 Mărci 020420 
2006.12.01 

 
 

020419 
2006.12.01 

 
 

020418 
2006.12.01 

 
 

021251 
2007.05.17 

 
022958 

2008.02.27 
 

023785 
2008.06.27 

 
031053 

2012.05.10 

R 16263 
 
 
 

R 16700 
 
 
 

R 16701 
 
 
 

16981 
 
 

18219 
 
 

18804 
 
 

23707 
 

11/2007 
   4/2008 
  8/2016 

 
  3/2008 
  8/2008 
  8/2016 

 
  3/2008 
  8/2008 
  8/2016 

 
  5/2008 
10/2008 

 
11/2008 
  7/2009 

 
12/2008 
11/2009 

 
  6/2012 
  3/2013 

(730)   
NOVARTIS AG, CH 
 
CH-4002 Basel, Elveţia 
 

(730)   
Novartis Consumer Health 
S.A., CH 
Route de l’Etraz, 1197 
Prangins, Elveţia  

2838 
2017.08.22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Marcă 024787 
2008.12.25 

 

19166 
 

  3/2009 
  1/2010 

(730)   
ROYAL MART S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
PIAŢA IARMAROACELOR 
DE MĂRFURI S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 17,  
MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova  

2839 
2017.08.23 

 

14 Marcă  033541 
2013.07.24 

 

25957 
 

11/2013 
10/2014 

(730)   
M7 TOBACO TRADING 
FZCO, AE 
P.O. Box: 119640, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 
 
 

(730)   
Vistros INTL - F. Z.C, AE 
 
Makateb Business 
Centers, Office No.26, Al 
Shorafa Complex, Sh 
Khalifa Bin Zayed Road, 
P.O. Box 380, Ajman, 
Emiratele Arabe Unite  

2840 
2017.08.23 

 

 
 

 
Lista contractelor de licenţă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data  

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat,  
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Marcă  

 
021384 

2007.06.28 
 

R 16786 
 

3/2008 
8/2008 
8/2017 

(730) 
VOX-DESIGN 
S.R.L., firmă, MD 
Str. Arhanghelul  
Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
BRAVO WINE S.R.L., 
MD 
Str. Meşterul Stanciu  
nr. 17, MD-4301,  
Căuşeni, Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului – 
de la 04.08.2017 
până la 31.12.2019. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

2823 
2017.08.04 

2 Desen/ 
model 
indus-
trial 
 
 
 
 

f 2015 0042 
2015.05.12 

 

1682 
 

6/2015 
1/2016 
4/2016 

 

REAZANOVA  
Elena, MD 
Str. Miron Costin  
nr. 11, bloc 3,  
ap. 24, MD-2068, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

Orhei-Vit S.A., MD 
 
Str. Mesager nr. 16, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului – de 
la 29.12.2015 până la 
29.12.2018. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului – Re-
publica Moldova. 
 
 
 

2824 
2017.07.08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Mărci 038712 
2016.04.05 

 
 

038717 
2016.04.06 

 

29365 
 
 
 

29553 
 

5/2016 
6/2017 

 
 

6/2016 
7/2017 

(730) 
DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev  
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
VIRIM-IMPEX S.R.L., 
MD 
Str. V. Dokuceaev  
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului – 
până la 01.06.2026, 
cu condiţia reînnoirii 
termenului de vala-
bilitate al mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

2825 
2017.08.07 

4 Mărci 
interna-
ţionale 

IR 1135645 
 

IR 1135646 
 
 

- - (730) 
TAIHO 
PHARMACEUTIC
AL CO., LTD., JP 
1-27 Kandanishiki-
cho, 
Chiyoda-ku Tokyo, 
101-8444, Japonia 
 

(791) 
Les Laboratoires 
Servier, FR 
 
50 Rue Carnot, 
92284 Suresnes 
Cedex, Franţa 

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului – 
de la 13.06.2016 
până la 13.06.2031, 
cu condiţia reînnoirii 
termenului de vala-
bilitate al mărcilor. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 
 

2834 
2017.08.21 

 
 

 

Modificări în contractele de licenţă 
 

În baza cererii nr. 3097 din 18.07.2017 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă  
nr. 2560 din 17.12.2015, referitor la marca nr. IR 1126036, încheiat între licenţiarul Boguslavscaia 
Karina Irekovna, RU şi licenţiatul Akţionernoe obşcestvo „Kazanskii jirovoi Kombinat”, RU, se acceptă 
modificările în contract prin modificarea datelor, după cum urmează: 

� Se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 23.11.2018. 

 
 
 

Modificări în contractele de gaj  
 

Prin decizia AGEPI nr. 77 din 23.08.2017 se înregistrează avizul nr. 3929 din 02.08.2017 de mo-
dificare a gajului în redacţia acordului adiţional S170091/467-D din 15.06.2016 la contractul de gaj  
nr. S140086-M din 27.01.2015, încheiat între VITASBENEFIC S.R.L., MD şi Banca Comercială „Moldo-
va-Agroindbank” S.A., înregistrat la AGEPI cu nr. 24 la data de 25.03.2015, referitor la marca nr. 21024.  
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AB1A Lista cererilor de brevet de invenţie divizionare  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,  
solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul şi data de depozit  

al cererii din care cererea a fost divizată, data divizării 
 

Nr. 
crt. 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(71) Solicitant,  
cod ST.3 OMPI 

(21) Nr. depozit 
(22) Data depozit 

Data 
divizării 

1 a 2017 0067 2013.12.19 GILEAD SCIENCES, INC, US a 2015 0064 
2013.12.19 

2017.07.13 

2 a 2017 0068 2016.12.21 INSTITUTUL DE CHIMIE  
AL AŞM, MD 

a 2016 0145 
2016.12.21 

2017.07.12 

3 a 2017 0069 2014.07.29 GILEAD CONNECTICUT INC., 
US 

a 2016 0012 
2014.07.29 

2017.07.13 

 
 
 

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 MD a 2016 0060 2016.05.31 - art. 51(6) 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea  

de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art. 

1 LV a 2014 0113 2014.10.13 4/2015 art. 8 

2 MD a 2016 0064 2016.06.13 - art. 10 

3 MD a 2016 0022 2016.03.01 - art. 10 
4 MD a 2016 0055 2016.05.16 - art. 8 
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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 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3390 a 2004 0050 2004.02.27 2017.02.27 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3536 a 2007 0038 2007.02.08 2017.02.08 

3 CIOBAN Filip, MD 4053 a 2010 0031 2010.02.24 2017.02.24 
4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
4178 a 2012 0023 2012.02.27 2017.02.27 

5 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
MARTÎNIUC Nicolae, MD;  
VACARCIUC Vitalie, MD;  
DAS Mrinal, MD;  
IOVU Corneliu, MD 

4238 a 2012 0021 2012.02.23 2017.02.23 

6 ALSALIEM Sulaiman, MD;  
BENDELIC Eugeniu, MD 

4355 a 2014 0010 2014.01.29 2017.01.29 

 
 
 

 

MM4A Lista brevetelor de invenţie   
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3199 a 2006 0101 2006.03.27 2016.03.27 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3724 a 2008 0068 2008.03.07 2016.03.07 

3 "VLANIX - SM" S.R.L., MD 3777 a 2008 0065 2008.03.06 2016.03.06 

4 ÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI  
ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII 
INDUSTRIALE" S.R.L., MD 

3786 a 2007 0064 2007.03.17 2016.03.17 

5 RUSGEVES LTD, IL 4111 a 2010 0047 2010.03.26 2016.03.26 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4183 a 2011 0030 2011.03.30 2016.03.30 

7 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4185 a 2011 0020 2011.03.03 2016.03.03 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4266 a 2011 0026 2011.03.17 2016.03.17 
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 MD s 2016 0154 2016.12.20 - art. 8 

 
 
 

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 2 3 4 5 6 
1 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

191 s 2010 0016 2010.01.21 2015.01.21 

2 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

238 s 2010 0008 2010.01.15 2016.01.15 

3 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

254 s 2010 0007 2010.01.15 2016.01.15 

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

508 s 2012 0006 2012.01.06 2017.01.06 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

510 s 2012 0022 2012.02.01 2017.02.01 

6 DUPOUY Eleonora, MD;  
BULGARU Viorica, MD;  
COŞCIUG Lidia, MD 

528 s 2012 0010 2012.01.16 2017.01.16 

7 UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

537 s 2012 0011 2012.01.24 2017.01.24 

8 EREMIA Nicolae, MD 538 s 2012 0019 2012.01.30 2017.01.30 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

539 s 2012 0017 2012.01.26 2017.01.26 

10 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 

542 s 2012 0008 2012.01.13 2017.01.13 

11 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 

543 s 2012 0007 2012.01.13 2017.01.13 
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1 2 3 4 5 6 

12 CARABADJAC Constantin, MD 554 s 2012 0012 2012.01.25 2017.01.25 

13 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 

575 s 2012 0020 2012.01.31 2017.01.31 

14 BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD 678 s 2013 0007 2013.01.21 2016.01.21 

15 CHETRUŞ Viorica, MD;  
NICOLAU Gheorghe, MD 

781 s 2014 0007 2014.01.17 2016.01.17 

16 PRIDA Ivan, MD 933 s 2015 0009 2015.01.29 2017.01.29 

17 PRIDA Ivan, MD 951 s 2015 0010 2015.01.29 2017.01.29 
18 PRIDA Ivan, MD 952 s 2015 0013 2015.01.30 2017.01.30 

19 GAŢCAN Ştefan, MD 966 s 2015 0011 2015.01.29 2017.01.29 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

184 s 2010 0022 2010.02.02 2016.02.02 

 
 
 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă 
a căror valabilitate a încetat înainte de termen 
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(45)  
Data 

publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

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

81 v 2001 0015 2001.02.16 2011.01.31 2017.01.31 

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

94 v 2008 0006 2008.02.29 2012.01.31 2017.01.31 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  
taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform  

art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care termenul  
de restabilire a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii  
de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(45) Data 
publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

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

56 v 2003 0005 2003.02.14 2010.01.31 2016.01.31 

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

82 v 2003 0050 2003.06.30 2011.01.31 2016.01.31 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 036873 2015.04.10 2017.08.09 Art. 44 (4) a 5/2015 

2 037049 2015.05.21 2017.08.17 Art. 44 (4) a 7/2015 

3 037058 2015.05.21 2017.08.17 Art. 44 (4) a 7/2015 

4 037517 2015.08.26 2017.08.09 Art. 44 (4) a 1/2016 
5 037518 2015.08.26 2017.08.09 Art. 44 (4) a 1/2016 

6 037519 2015.08.26 2017.08.09 Art. 44 (4) a 1/2016 

7 037520 2015.08.26 2017.08.09 Art. 44 (4) a 1/2016 

8 037811 2015.10.30 2017.08.09 Art. 44 (4) a 12/2015 
9 037962 2015.11.24 2017.08.25 Art. 44 (4) a 2/2016 

10 038151 2015.12.30 2017.08.09 Art. 44 (4) a 4/2016 

11 038223 2016.01.19 2017.08.09 Art. 29 (2) 2/2016 
12 038568 2016.03.18 2017.08.30 Art. 44 (4) a 4/2016 

13 038630 2016.03.29 2017.08.17 Art. 44 (4) a 5/2016 

14 039754 2016.11.15 2017.08.23 Art. 44 (1) 12/2016 
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Renunţări la mărci 

 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 2865 din 05.06.2017 depuse de către titularul VILARIA 
S.R.L., MD, Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, şi prin decizia AGEPI  
nr. 9818 din 30.08.2017, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 18049. 

 
 
 

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 035222 2014.05.22 VB VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2017.08.30 9/2014 

2 035780 2014.09.18 BETOKONTAKT SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2017.08.11 12/2014 

3 036203 2014.11.28 MORAR MORAR Victoria, MD 2017.08.11 2/2015 

4 037183 2015.06.15 AC GRIGORAŞ Veronica, MD 2017.08.11 7/2015 

5 037272 2015.07.01 NAŞA PRIMA IMPERIAL 
UNIT SIGARETÎ 20 

IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 2017.08.21 8/2015 

6 037319 2015.07.13 AFZAL GOGU Marin, MD 2017.08.11 8/2015 

7 037320 2015.07.13 STARBUZZ GOGU Marin, MD 2017.08.21 8/2015 

8 037706 2015.10.08 ALLEGRIA BUCURIA 
FRUCTELOR 

S.C. PERLA HARGHITEI 
S.A., RO 

2017.08.18 11/2015 

9 037794 2015.10.28 IT INTER 2005 TABAC 
ŢIGARETE FĂRĂ  

FILTRU 20 

INTER-TABAC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.11 4/2016 

10 037821 2015.10.30 WEISS EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.08.11 12/2015 

11 037823 2015.10.30 CLARITINE Bayer Consumer Care AG, 
CH 

2017.08.04 1/2016 

12 037955 2015.11.26 FASSBRAUSE EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.08.11 12/2015 

13 038033 2015.12.10 RTR STEŢCO Valentina, MD 2017.08.30 3/2016 

14 038177 2016.01.12 BIOXID WP STRATULAT Ion, MD 2017.08.11 4/2016 

15 038180 2016.01.12 PEST 72 WP STRATULAT Ion, MD 2017.08.11 4/2016 

16 038182 2016.01.12 FUNGUS WP CUJBĂ Oleg, MD 2017.08.11 4/2016 

17 038422 2016.03.01 GHERŢEGOVINA FLOR MOREN GROUP S.A., LV 2017.08.21 4/2016 

18 038423 2016.03.01 GUŢULISKIE MOREN GROUP S.A., LV 2017.08.21 4/2016 

19 039044 2016.06.16 PIEANOE SERDŢE CUZNETOV Iurie, MD 2017.08.04 9/2016 

20 039109 2016.07.05 BAS REGAL BALAN Petru, MD 2017.08.11 10/2016 
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21 039221 2016.07.20 ICE TEA VICTORIA 
SUGARFREE 

NOVA TRADE Ltd, BG 2017.08.21 9/2016 

22 039238 2016.07.21 GUSTOSO Kaufland Warenhandel 
GmbH & Co. KG, DE 

2017.08.11 9/2016 

23 039320 2016.08.11 BRICO TIUCOV Alexandru, MD 2017.08.04 10/2016 

24 039339 2016.08.12 DIVA KOZA CHIRMICI Denis, MD 2017.08.21 9/2016 

25 039372 2016.08.15 KRÎMSEKT  
CRÎMSECT  
KRIMSEKT 

BULGARI WINERY S.R.L., 
MD 
 

2017.08.21 9/2016 

26 039379 2016.08.16 18+ BUSINESS MARKET S.R.L., 
MD 

2017.08.04 10/2016 

27 039463 2016.09.09 DVA AISTA VINĂRIA-BARDAR S.A., 
întreprindere mixtă, fabrică 
de vinuri, MD 

2017.08.11 10/2016 

28 039477 2016.09.16 SÎNTEM  
RECOMANDAŢI  
PRIETENILOR 

MINCHEVICI Sergiu, MD 2017.08.04 10/2016 

29 039492 2016.09.19 HYDROFILM UNILEVER N.V., NL 2017.08.04 10/2016 

30 039542 2016.09.30 B BENEFIT ORCA CONSULTING S.R.L., 
MD 

2017.08.18 11/2016 

31 039553 2016.10.06 MOLDAVIAN 
WALNUTS 

BALEA Vitalie, MD 2017.08.18 11/2016 

32 039582 2016.10.10 ORHEI TV MEDIA RESURSE S.R.L., 
MD 

2017.08.18 11/2016 

33 039610 2016.10.13 EU SUNT SĂNĂTOS CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

34 039611 2016.10.13 MULŢUMESC PENTRU 
FERICIRE 

CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

35 039612 2016.10.13 MULŢUMESC PENTRU 
BUNĂSTARE 

CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

36 039613 2016.10.13 MULŢUMESC PENTRU 
FAMILIE FERICITĂ 

CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

37 039644 2016.10.13 EU SUNT BOGAT CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

38 039645 2016.10.13 EU AM NOROC CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

39 039646 2016.10.13 EU SUNT FERICIT CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

40 039647 2016.10.13 MULŢUMESC PENTRU 
SĂNĂTATE 

CVICOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.08.18 12/2016 

41 039740 2016.11.14 VIELLE FRAN MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 

2017.08.18 12/2016 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  

termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 5444 006185 EA 

EURO ALCO  
2017.02.05 EURO-ALCO S.A., MD 

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

2 R 5501 006198 AVENSIS LINEA  
TERRA 

2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

3 R 5502 006200 AVENSIS LINEA LUNA 2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

4 R 5503 006201 Marcă figurativă 2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

5 R 5504 006202 Marcă figurativă 2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

6 R 5505 006203 Marcă figurativă 2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

7 R 5521 006199 AVENSIS LINEA SOL 2017.02.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken , Japonia 

8 R 5540 006240 Busuioc 2017.02.17 BUSUIOC S.A., magazin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 36,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

9 R 5569 006234 LONE STAR 2017.02.21 Kodo, Inc., US 
1500 Whitehall Ln., St. Helena, CA 94574, 
Statele Unite ale Americii 

10 R 5570 006235 LONE STAR 2017.02.21 Kodo, Inc., US 
1500 Whitehall Ln., St. Helena, CA 94574, 
Statele Unite ale Americii 

11 R 5593 006303 Marcă figurativă 2017.02.26 Turtle Wax, Inc., US 
625 Willowbrook Centre Parkway, Wilowbrook, 
Illinois 60527, Statele Unite ale Americii 

12 R 5626 006154 "ATLANT" 2016.12.31 ATLANT S.R.L., MD  
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

13 R 5738 006260 USA 
֦UNIVERSAL֞ 

2017.02.27 UNIVERSAL S.A.,  
întreprindere republicană de producţie, MD 
Str. N. Zelinski nr. 7,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

14 R 5920 006243 ELIXIR 2017.02.20 Dobrîi hleb S.R.L., MD 
Doibani, Dubăsari, Republica Moldova 

15 R 6521 006259 EXMic 2017.02.28 EXMIC S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Ion Neculce nr. 10, ap. 55,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

16 15454 020737 VIN AVENUE 2017.02.21 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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17 15982 020110 DESERTINO 2016.10.09 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD  
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

18 15986 020136 DECADANCE 
club 

2016.10.19 LA ROMA CLUB S.R.L., MD  
Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

19 16387 020632 NEXUS 2017.02.05 Perpetuum S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 10, ap. 24,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

20 16390 020644 HLADOFF  
ХЛАДОФ 

2017.02.08 ACATES-L S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 200, of. 11,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

21 16391 020645 HOLODOFF  
ХОЛОДОФ 

2017.02.08 ACATES-L S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 200, of. 11,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

22 16399 020668 Mexin 2017.02.01 CHONGQING MEXIN GROUP INDUSTRY 
CO., LTD., CN 
No. 51 Baihe Road, Nanping Economy &  
Technology Developing District, Chongqing, 
China 

23 16405 020763 JAF TEA 2017.02.22 RÎUL VECHI S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

24 16411 020817 DOG FANCY 2017.02.28 BowTie, Inc.,  
corporaţie din statul California, US 
3 Burroughs, Irvine, California 92618-2804, 
Statele Unite ale Americii 

25 16412 020818 CAT FANCY 2017.02.28 BowTie, Inc.,  
corporaţie din statul California, US 
3 Burroughs, Irvine, California 92618-2804, 
Statele Unite ale Americii 

26 16419 020628 INCONARM 2017.02.06 INCONARM S.A., societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 86,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

27 16426 020764 lollipops 2017.02.23 ARNĂUTU Svetlana, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 5, ap. 77,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

28 16431 020608 FROZZY 2017.02.01 CEBAN Gabriel, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

29 16432 020614 BODY  
SCULPTURE  

2017.02.01 Hi Mark International Limited, GB 
Morley Carr Road, Low Moor Bradford,  
West Yorkshire BD12 0RW, Regatul Unit 

30 16434 020685 Marcă figurativă 2017.02.06 Wm. Wrigley Jr. Company,  
corporaţie din statul Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

31 16441 020704 NEGRO  
2000 

2017.02.26 NEGRO 2000 S.R.L.,  
societate comercială, RO 
Bd. Metalurgiei nr. 136, sector 4, 041837  
Bucureşti, România 

32 16442 020715 BUNISSIMO  
GUSTOS ŞI SĂNĂTOS 

2017.02.12 Ideea Studio S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 25, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

33 16445 020728 HP 2017.02.20 HIDROCHIM S.R.L., MD  
Str. A. Şciusev nr. 37,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34 16446 020766 PR 2017.02.23 UNGUREANU Igori, MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

35 16448 020772 Marcă figurativă 2017.02.23 "The Tea Company Nr. 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî, 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 
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36 16450 020799 КОЛЛЕКЦИЯ  

ЗИБЕРТА 
2017.02.26 Slobodean Alexandr Veaceslavovici, UA 

Ul. Lavruhina, dom 15/46, kv. 236, g. Kiev, 
02222, Ucraina 

37 16455 020809 MOSQUITALL 2017.02.27 DORTALLIA LIMITED, CY 
Romanou, 2 Tlais Tower, 6th floor, P.C. 1070, 
Nicosia, Cipru 

38 16456 020810 МОСКИТОЛ 2017.02.27 DORTALLIA LIMITED, CY 
Romanou, 2 Tlais Tower, 6th floor, P.C. 1070, 
Nicosia, Cipru 

39 16612 020655 KETTLER 2017.02.01 Senatski D, întreprindere individuală, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

40 16618 020721 MON 2017.02.15 ŞTERBEŢ Nicolae, MD 
Str. L. Blaga nr. 7,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

41 16619 020722 PLASSTAR 2017.02.15 BRIGHIDIN Iurie, MD 
Str. Albişoara nr. 80/4, ap. 191,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

42 16620 020723 BOND STREET FILTER 2017.02.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

43 16621 020724 BOND STREET LIGHTS 2017.02.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

44 16622 020725 BOND STREET 
SUPERLIGHTS 

2017.02.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

45 16623 020726 BOND STREET ONE 2017.02.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

46 16624 020727 magnat  
MEDIA GROUP 

2017.02.19 MEDIAMAGNAT GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 4b,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

47 16626 020750 FEELS X-SMOOTH & 
SLIM 

2017.02.20 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

48 16628 020752 Кругосветное 
Путешествие 

2017.02.21 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, 
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

49 16629 020753 APPLAUSE 2017.02.21 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, 
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

50 16630 020754 КАЛЕЙДОСКОП 2017.02.21 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, 
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

51 16631 020755 7 ДНЕЙ - ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

2017.02.21 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, 
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

52 16632 020756 LIVE LEGEND 2017.02.21 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, 
Olăneşti, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

53 16636 020798 ГРАНЕНЫЧ 2017.02.26 ALIOHIN Oleg, MD 
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

54 16637 020807 Le Vele 2017.02.27 ŞVERA Svetlana, MD 
Şos. Balcani nr. 2, ap. 70,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

55 16691 020694 Sun  
Beauty 

2017.02.09 FLORINA Tamara, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 142,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

56 16692 020667 METYPRED  
МЕТИПРЕД 

2017.02.01 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 
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57 16693 020665 GUAREM  
ГУАРЕМ 

2017.02.01 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

58 16719 020746 KЗ 2017.02.22 SANTO-M S.A., MD 
Str. Socoleni nr. 7/2,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

59 16727 020672 IVAN KVASOFF 2017.02.02 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

60 16734 020738 GARLAND 2017.02.28 KRASNOV Igor, UA 
Str. Lazareva, 42, ap. 3,  
Odesa, 65028, Ucraina 

61 16735 020739 Bon  
                   Mariage 

2017.02.19 MOŞNEAGA Ludmila, MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 104, ap. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

62 16737 020742 FreeCard 2017.02.19 Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu 
"FRI CARD RUS", RU 
Str. Vaneeva nr. 13, ap. 28, Nijnii Novgorod, 
RU-603105, Federaţia Rusă 

63 16741 020812 XENON 2017.02.28 TERRA-SUPER S.R.L., centru comercial, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 71,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

64 16822 020758 Coffee House 2017.02.26 ASVALAX-COM S.R.L., MD 
Str. Albişoara nr. 64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

65 16843 020603 MASTERsystems 2017.02.02 MASTER SYSTEMS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 18,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

66 16926 020705 Ready Message 2017.02.16 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67 17088 020703 Postul de radio  
"ANTENA C" 

2017.02.28 ANTENA C, post de radio,  
întreprindere municipală, MD 
Str. Veronica Micle nr. 10,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

68 17174 020654 EMOTION 2017.02.01 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

69 17175 020690 ВАША КАША 2017.02.07 LOS-TRANSFER S.R.L., MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 66,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

70 17219 020662 NEGMATcom 2017.02.02 NEGRITU Lilia, MD 
MD-6249, S/S Hîjdieni, Glodeni,  
Republica Moldova 

71 17318 020811 ТВИСТ 2017.02.27 DORTALLIA LIMITED, CY 
Romanou, 2 Tlais Tower, 6th floor, P.C. 1070, 
Nicosia, Cipru 

72 17372 020706 EGOIST 2017.02.27 MARTÎNIUC Vladimir, MD 
Str. Pandurilor nr. 52, ap. 5-6,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

73 17435 020689 Black & White  
cu Diana Stratulat 

2017.02.07 STRATULAT Diana, MD 
Str. Mircea Eliade nr. 7, bloc A,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

74 17619 020749 CITY SLIM & SMOOTH 2017.02.20 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

75 17818 020759 SPORT L LINE 2017.02.22 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

76 18712 020716 FLAMINGO  
Night Club 

2017.02.13 D&B S.R.L., MD 
Str. Tăbăcăria Veche nr. 23,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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77 19050 020606 fonix  
for easy communication 

 

2017.02.02 MOCHIRU S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

78 20190 020741 ACADEMIA 
DE PUBLICITATE  
DIN MOLDOVA 

2017.02.20 AQUARELLE S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în februarie 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 70 000594 ALIETTE 2018.02.21 Bayer SAS, FR 
2 2R 240 000568 WESTERN ELECTRIC 2018.02.17 LUCENT TECHNOLOGIES INC., US 

3 2R 292 000481 COCO 2018.02.01 Chanel SARL, CH 

4 R 6366 007521 VO5 2018.02.02 Alberto-Culver International, Inc., US 

5 R 6367 007559 CUTIVATE 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 
6 R 6368 007560 FLIXONASE 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

7 R 6369 007561 RELENZA 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

8 R 6370 007562 ZANTAC 75 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

9 R 6371 007563 ACTIFED 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 
10 R 6372 007564 ALKERAN 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 

11 R 6373 007566 CALGEL 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

12 R 6374 007567 CALPOL 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

13 R 6375 007568 EPIVIR 2018.02.19 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
14 R 6376 007569 IMURAN 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 

15 R 6377 007570 LAMICTAL 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

16 R 6387 007571 LANVIS 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 
17 R 6388 007572 LEUKERAN 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 

18 R 6389 007573 MYLERAN 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 

19 R 6390 007578 NIX 2018.02.19 GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, GB 

20 R 6391 007579 PURI-NETHOL 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 

21 R 6392 007580 RETROVIR 2018.02.19 ViiV Healthcare UK Limited, GB 

22 R 6393 007581 SEPTRIN 2018.02.19 Aspen Global Incorporated, MU 
23 R 6394 007582 SUDAFED 2018.02.19 GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited, GB 
24 R 6395 007583 WELLBUTRIN 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

25 R 6396 007584 WELLFERON 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

26 R 6397 007585 ZOVIRAX 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

27 R 6401 007551 CELEBRATIONS 2018.02.16 MARS, INCORPORATED, US 
28 R 6418 007546 termolux 2018.02.10 Ecaterix S.R.L., MD 

29 R 6419 007547 KAO BIORE 2018.02.10 KAO CORPORATION, JP 

30 R 6422 007528 POŞTA 
MOLDOVEI 

2018.02.09 POŞTA MOLDOVEI,  
întreprindere de stat, MD 

31 R 6435 007522 VH1 2018.02.02 Viacom International Inc., US 

32 R 6436 007523 1VH 2018.02.02 Viacom International Inc., US 



                                                                                                              MD - BOPI 9/2017 

 189

 

1 2 3 4 5 6 

33 R 6437 007524 NICKELODEON 2018.02.02 Viacom International Inc., US 

34 R 6438 007525 TRIBUTE 2018.02.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO., AE 

35 R 6439 007544 MTV 
MUSIC TELEVISION 

2018.02.02 Viacom International Inc., US 

36 R 6440 007548 ENBREL 2018.02.13 Wyeth LLC, US 

37 R 6441 007586 RoHO 2018.02.19 ROHO, INC., US 

38 R 6442 007587 NEUMEGA 2018.02.19 Wyeth LLC, US 

39 R 6448 007527 ELBEX 2018.02.09 ELBEX VIDEO KABUSHIKI KAISHA, 
JP 

40 R 6449 007594 CENTRUL 
DE MODĂ 

2018.02.26 CENTRUL DE MODĂ S.A.,  
firmă pentru dezvoltarea asortimentului, 
modei şi culturii vestimentaţiei, MD 

41 R 6450 007533 ШЕПОТ МОНАХА 2018.02.05 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

42 R 6452 007539 ОБИТЕЛЬ МОНАХА 2018.02.05 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

43 R 6454 007541 СЛЕЗА МОНАШКИ 2018.02.05 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

44 R 6457 007592 CYTEFURAN 2018.02.25 Glaxo Group Limited, GB 

45 R 6458 007593 ZYGARA 2018.02.25 Glaxo Group Limited, GB 

46 R 6758 007531 Alegre 2018.02.11 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de vinuri, MD 

47 R 6759 007545 STP 2018.02.10 The Armor All/STP Products Compa-
ny, corporaţie din statul Delaware, US 

48 R 6763 007558 BECLOFORTE 2018.02.19 Glaxo Group Limited, GB 

49 R 6797 007526 SATIN 2018.02.09 THE PROCTER & GAMBLE COMPA-
NY, US 

50 R 7383 007557 NOCTURN DE DESERT 2018.02.19 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de vinuri, MD 

51 R 7742 007565 AZT 2018.02.19 ViiV Healthcare UK Limited, GB 

52 17149 022814 Marcă figurativă 2018.02.08 MOLDCARTON S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

53 17150 022836 MEDEA 2018.02.12 CORDELEAN Ludmila, MD 
54 17541 022969 T-Systems 2018.02.28 Deutsche Telekom AG, DE 

55 17811 022964 SOFTPROM 
СОФТПРОМ 

2018.02.28 SOFTPROM Distribution GmbH, AT 

56 17874 022767 FIGHTING &  
ENTERTAINMENT  

ASSOCIATION (FEA) 

2018.02.01 DAMIR Dorin, MD 

57 17904 022996 Svadiba 
sărbătoarea începe aici 

2018.02.28 MURAŞEV Igor, MD 

58 17916 022789 IOLANIC 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

59 17917 022790 FABILOVA 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

60 17918 022791 CLOTILDE 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 
61 17919 022792 CANTARINI 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

62 17920 022793 GOTTI 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

63 17921 022794 GIOMALI 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

64 17922 022795 FUTERINI 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 
65 17924 022788 BROOMAN 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

66 17925 022796 F.PYMES 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

67 17935 022797 CLEMENTO 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 

68 17936 022798 ROBERTO COLUM 2018.02.04 GALACPRIM S.R.L., MD 
69 17937 022801 NIKKAS 2018.02.20 OLIMP S.R.L., firmă de producţie, MD 

70 17938 022803 ХРУСТАЛЬНОЕ 2018.02.01 TÎMCIC Vitalie, UA 

71 17939 022809 cropp town 2018.02.05 LPP Spółka Akcyjna, PL 

72 17940 022892 SA 
MINA DIN CHIŞINĂU 

1968 

2018.02.22 MINA DIN CHIŞINĂU S.A., MD 

73 17941 022928 UNIPROCT 2018.02.22 Ahmet Melih Şahin, TR 



    MD - BOPI 9/2017  

 190

 

1 2 3 4 5 6 

74 17942 022935 Marcă figurativă 2018.02.25 BÎRCA Natalia, MD 

75 17943 022936 Marcă figurativă 2018.02.25 BÎRCA Natalia, MD 

76 17985 022934 Marcă tridimensională 2018.02.25 BÎRCA Natalia, MD 
77 17986 022950 1001 NIGHTS 2018.02.27 BULAKHOV Dmitry, MD 

78 17987 022959 ЗОЛОТОЙ ГОД 2018.02.27 МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, fabrică 
de vinuri şi divinuri, MD 

79 17988 022826 BIABIJOU 2018.02.12 EXTRAMOBILE S.R.L., MD 
80 17990 022862 КЕЛТИКАН 2018.02.13 Trommsdorff GmbH und Co. KG, DE 

81 17991 022884 ANCO 2018.02.19 ANCO S.A., MD 

82 17992 022926 SULINEF 2018.02.22 Ahmet Melih Şahin, TR 

83 18001 022815 TYSABRI 2018.02.05 Elan Pharma International Limited, IE 
84 18003 022951 APPAREL 2018.02.27 APPAREL S.R.L., MD 

85 18006 022867 FLYBOX 2018.02.14 ORANGE BRAND SERVICES  
LIMITED, GB 

86 18015 022837 Marcă tridimensională 2018.02.15 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

87 18016 022876 TIARA 2018.02.15 Global Hotels & Resorts IP BV, AN 

88 18044 022945 IDEAL CASA IC 2018.02.26 CĂRBUNE Iurii, MD 

89 18058 022886 SvitolArt 2018.02.18 SVITOL-ART S.R.L.,  
societate comercială, MD 

90 18125 022891 ЛЕПОТА 2018.02.19 BEH Anton, UA 

91 18159 022906 Marcă figurativă 2018.02.25 SOLDI S.R.L., MD 

92 18160 022911 PLOFED 2018.02.21 Swiss Pharma International AG, CH 
93 18189 022890 SCALANIT 2018.02.27 VOLCU Oleg, MD 

94 18198 022897 ФЕНДОНА 2018.02.20 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 

95 18199 022896 FENDONA 2018.02.20 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 

96 18200 022939 КАВИНТОН 2018.02.25 RICHTER GEDEON NYRT., HU 

97 18201 022912 КАУРИТИЛ 2018.02.21 BASF SE, DE 

98 18202 022962 NL COLLECTION 2018.02.28 SNEJINSCAIA Nelli, MD 
99 18203 022823 dimecon 11 2018.02.25 DIMECON 11 S.A., MD 

100 18205 022865 СОКОС 2018.02.13 European Refreshments, IE 

101 18215 022844 LACETTI 2018.02.11 GM Korea Company, KR 

102 18216 022895 Shickolada 
with love for love 

2018.02.20 GHICOVA Tatiana, MD 

103 18218 022930 ionia 
… IL CAFFÈ 

2018.02.22 Torrefazione Ionia S.p.A., IT 

104 18219 022958 FENISTIL 2018.02.27 Novartis Consumer Health S.A., CH 

105 18220 022960 ВИКТОЗА 2018.02.27 Novo Nordisk A/S, DK 

106 18221 022961 ГАТЕЛЗА 2018.02.27 Novo Nordisk A/S, DK 
107 18222 022970 HYUNDAI BlueDrive 2018.02.28 Hyundai Motor Company, companie 

cu răspundere limitată încorporată 
conform legilor din Republica Coreea, 
KR 

108 18227 022931 Marcă tridimensională 2018.02.22 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

109 18228 022971 AXE DARK TEMPTATION 2018.02.28 UNILEVER N.V., NL 

110 18229 022972 AXE AFRICA 2018.02.28 UNILEVER N.V., NL 
111 18230 022973 AXE VICE 2018.02.28 UNILEVER N.V., NL 

112 18282 022878 TOVIAZ 2018.02.15 PFIZER PRODUCTS INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

113 18287 022868 KROMEVYE 2018.02.15 VAVELIAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 

114 18289 022909 TOCHKA 2018.02.21 TITOV Mihail, MD 
115 18293 022831 FAMILY TRAVEL 2018.02.20 DIMOVA Natalia, MD 

116 18294 022870 Play Wide, Play LG 2018.02.14 LG Corp., KR 
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117 18295 022963 ALPHA BiOTEC 
IN HARMONY WITH NATURE 

2018.02.28 ALPHA BIO TEC. LTD., IL 

118 18296 023000 KOKON 
COCON 
KOKOH 

2018.02.28 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

119 18303 022805 HERDAL 2018.02.01 BREAHNA Tatiana, MD 
120 18304 022806 WANEX 2018.02.01 BREAHNA Tatiana, MD 

121 18305 022819 YR 
YENI 
RAKI 

2018.02.05 MEY ALKOLLŰ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

122 18306 022829 pinturacons 2018.02.21 PINTURA CONS S.R.L., MD 
123 18307 022850 BATS 

IM "BUGEACAGROTEHSERVICE" 
SRL 

2018.02.13 BUGEACAGROTEHSERVICE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

124 18308 022851 VeriFace 2018.02.12 Lenovo (Beijing) Limited, CN 

125 18314 022828 MANGO TELECOM 2018.02.06 MORARI Diana, MD 

126 18315 022933 T TanVest 2018.02.26 Tanvest S.R.L., MD 

127 18334 022832 UN1DOLAR 2018.02.15 UN DOLAR S.R.L., MD 
128 18343 022910 C 

CRICOVA 
FONDAT 1952 

ROZE 

2018.02.21 CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

129 18355 022849 Santorina 2018.02.12 GOLOBORODICO Ina, MD 

130 18356 022838 Marcă tridimensională 2018.02.15 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere  
mixtă, MD 

131 18357 022839 AURIE 2018.02.15 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere  
mixtă, MD 

132 18420 022731 Markiza 2018.02.08 OAZA GOLUB S.R.L.,  
societate comercială, MD 

133 18422 022825 DEKART DISK 
FIREWALL 

2018.02.12 DEKART S.R.L., companie, MD 

134 18439 022811 ДАОС 
DAOS 

2018.02.08 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

135 18454 022955 HTC INNOVATION 2018.02.27 High Tech Computer Corporation, TW 

136 18456 022834 GENALLI 2018.02.12 CORDELEAN Ludmila, MD 
137 18473 022923 FORD B-MAX 2018.02.22 FORD MOTOR COMPANY, US 

138 18474 022924 FEEL THE 
DIFFERENCE 

2018.02.22 FORD MOTOR COMPANY, US 

139 18529 022820 a 
Alfa 

VODKA 

2018.02.05 CEMA S.A., societate  
mixtă moldo-ceho-americană, MD 

140 18533 022949 BIZON 
FREEDOM & POWER 

2018.02.27 Prime Capital S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

141 18544 022905 kassa 2018.02.22 Kass-Expo international corp. S.R.L., 
societate comercială, MD 

142 18547 022903 AXN 
SCI FI 

2018.02.20 AXN Network, Inc., corporaţie  
din statul New York, US 

143 18577 022901 РЕВИТЕЛЬ 2018.02.20 Berlin-Chemie AG, DE 

144 18856 022802 Marcă tridimensională 2018.02.18 VISMOS S.A., întreprindere mixtă, 
combinat de vinuri spumante şi de 
marcă, MD 

145 18899 022887 BEAM 2018.02.19 ALTRANS-BIS S.R.L., MD 

146 18936 022835 GRACIANA 2018.02.12 CORDELEAN Ludmila, MD 

147 19072 022827 MolDeco 2018.02.12 EXTRAMOBILE S.R.L., MD 

148 19080 022900 REVITELLE 2018.02.20 Berlin-Chemie AG, DE 
149 19129 022880 RANNILA 2018.02.16 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

150 19130 022889 Marcă figurativă 2018.02.19 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

151 19184 022804 BELLA BICCHI 2018.02.01 BREAHNA Tatiana, MD 

152 19214 022948 S smart capital 
CREDITE PENTRU BUSINESS 

2018.02.27 Prime Capital S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
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153 19278 022833 Royal Mart 2018.02.15 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

154 19292 022992 km 7 km 
PIAŢA ANGRO 

2018.02.28 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

155 19343 022859 ORIZONT 2018.02.14 ORIZONT S.A., MD 
156 19343A 022859 ORIZONT 2018.02.14 SUPRATEN S.A., MD 

157 19357 022813 AGON RECORDS 2018.02.05 TOFAN Alexandru, MD 

158 19364 022858 primo 2018.02.14 ORIZONT S.A., MD 

159 19442 022893 ONE1EURO 2018.02.20 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

160 19460 022866 CHESTER 2018.02.14 TJ FOOTWEAR (UK) LIMITED, GB 
161 19475 022808 группа компаний "DINA COCIUG" 

ВАШ БИЗНЕС 
магазин, ресторан, бар, климат, 

отопление 

2018.02.08 DINA COCIUG S.R.L.,  
societate comercială, MD 

162 19491 022760 BFT 2018.02.12 BFT S.p.A., IT 

163 19492 022812 H 2018.02.04 Chengdu Huawei  
Science & Technology Co., Ltd., CN 

164 19500 022956 Rich. 2018.02.27 Soira Investments Limited, VG 

165 19520 022894 ONE1DOLLAR 2018.02.20 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

166 19529 022853 AUTO RALLY 2018.02.19 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

167 19530 022855 ELISA 2018.02.19 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

168 19531 022856 Biscontti 
Lux 

2018.02.19 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

169 19546 022860 TEKNOROT 2018.02.26 POSTICA Vladimir, MD 
170 19548 022908 Miss Tourism World 

The Symbol Of Beauty 
2018.02.21 CORŞICOVA Arina, MD 

171 19590 022824 Vita 
ORHEI VIT 
BABY 

2018.02.28 ORHEI-VIT S.A., MD 

172 19591 022922 PROFIX 2018.02.22 COJOCARI Andrei, MD 

173 19656 022872 ACORD 
TRAVEL 

LIDER ÎN PROGRAME 
WORK & TRAVEL 

2018.02.16 STM ACORD S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

174 19795 022885 CONSTRUIM ÎMPREUNĂ ! 2018.02.21 M.C.F.-ENGROS S.R.L., MD 
175 19821 022840 DRAFT 2018.02.15 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

176 19897 022925 Marcă figurativă 2018.02.22 BPB Limited, GB 
177 19903 022873 American 

Summer 
CEL MAI SIGUR PROGRAM 

WORK & TRAVEL ÎN MOLDOVA 

2018.02.16 STM ACORD S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

178 19930 022810 vendostar 2018.02.05 VENDOSTAR S.R.L., MD 

179 20013 022748 GP battery 2018.02.07 Gold Peak Industries (Holdings) Limi-
ted, HK 

180 20365 022821 НАША ВОДА 2018.02.27 GOMENIUK Iuri, MD 

181 20402 022938 Добрый 2018.02.25 Soira Investments Limited, VG 
182 20801 022929 WALICHNOWY 

MARKO 
2018.02.22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe "MARK’S" Sp. z 
o.o., PL 

183 22173 022818 ARTMASTER 2018.02.05 ARTMASTER S.R.L., MD 
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Date privind revocarea dreptului de utilizare  

a denumirii de origine protejate / indicaţiei geografice  
protejate 

 
În baza informației depuse de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului la data de 2017.09.08 a fost revo-

cat dreptul de utilizare a indicației geografice protejate "Ştefan Vodă" pentru: 
� Ampelos S.R.L.,   
� Et Cetera Wine S.R.L.,  

pe motivul excluderii acestora din Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţia Geografică ŞTEFAN 
VODĂ. 

 
 
 

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 0010 2016.02.23 1 2017.08.02 10/2016 

2 f 2016 0048 2016.09.02 1 2017.08.23 12/2016 

 
 
 

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 ESMALDA S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 108,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1029 f 2007 0016 2007.02.12 2017.02.12 

2 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

1400 f 2012 0008 2012.02.13 2017.02.13 

3 MOŞNEAGĂ Nicolae, MD 
Str. Şcolnîi nr. 2,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

1407 f 2012 0012 2012.02.24 2017.02.24 

4 STEŢCO Alexandru, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bloc 1, ap. 127, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1448 f 2012 0017 2012.02.27 2017.02.27 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2016 0121 
2015.04.30 

-   5/2017 (72) COE Jotham Wadswort, 
US; 

(72) COE Jotham Wadsworth, 
US;  

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039807 
2016.11.25 

-   1/2017 (730) Sichuan Kelun 
Pharmaceutical Co., Ltd., CN 
South of no. 2 Road, Xindu 
Satellite City, International 
Development District, Chengdu, 
Sichuan, China 

(730) Sichuan Kelun 
Pharmaceutical Co., Ltd., CN 
South of no. 2 Road, Xindu 
Satellite City, Industrial 
Development District,  
Chengdu, Sichuan, China 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039251 
2016.07.26 

-   9/2016 
 

 

(730)  
KAZIMILI Vugar, MD 

(730)  
KAZIMLI Vugar, MD 

4 Mărci 006318 
1997.03.12 

 
 

006392 
1997.04.04 

R 5562  
 
 
 

R 5682 

11/1997 
  5/1998 
  6/2007 

 
  1/1998 
  7/1998 
  6/2007 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 14,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 
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b 

VII 

Comisia de Contestaţii a AGEPI / 
Appeals Board of AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  

în luna august 2017, în privinţa cărora  
procedura a fost finalizată  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data pronunțării hotărârii, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 

 
036754 

2015.03.20 
 

BRÎNZĂ Valeriu, 
întreprinzător 
individual, MD 

BRÎNZĂ 
Valeriu, 

întreprinzător 
individual, MD 

2016.11.14 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.08.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design 
industrial din 2016.09.13 și se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele 
„îmbrăcăminte pentru copii” din clasa 25 și 
serviciile „administrare comercială; lucrări de 
birou” din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă 
internaţională 

ESPIA 
 

IR 1236955 
2014.12.25 

 
Sumitomo 

Rubber 
Industries, Ltd., 

JP 

Sumitomo 
Rubber 

Industries, 
Ltd., JP 

2017.03.03 
împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design 
industrial din 2017.01.04 și se acceptă 
protecția mărcii solicitate pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 12. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

3 Marcă 
internaţională 

HNB 
 

IR 1261439 
2014.12.19 

 
Philip Morris 

Brands Sarl, CH 

Philip Morris 
Brands Sarl, 

CH 

2017.03.06 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.08.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menține în vigoare Decizia Direcției 
mărci și design industrial din 2017.01.04. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
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4 Marcă 
internaţională 

Timi 
 

IR 1229495 
2014.04.15 

 
„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK 
COMPANY, RU 

„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK 

COMPANY, 
RU 

2017.03.09 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design 
industrial din 2016.06.03 și se acceptă 
protecția mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 28 
și pentru următoarele produse din clasa 30: 
„Tapioca și sago; produse de patiserie și 
cofetărie; drojdie, praf de copt; sare; oțet; 
produse de cofetărie pe bază de arahide; 
bicarbonat de sodiu; făină de fasole; făină de 
tapioca; făină; produse de morărit; vafe; 
biscuiți; aditivi pe bază de gluten pentru uz 
culinar; jeleuri de fructe (cofetărie); gumă de 
mestecat; maia; produse pentru a stabiliza 
frișca; agenți de îngroșare pentru gătit; 
caramele (bomboane); făină de cartofi; gluten 
preparat ca produs alimentar; dulciuri 
(produse de cofetărie); amidon de uz 
alimentar; gheață de răcit; gheață naturală sau 
artificială; bomboane; marțipan; rulouri de 
primăvară; bomboane cu mentă; oțet de bere; 
dulciuri (bomboane), fondante (cofetărie); 
praline; făină de soia; malț pentru alimentație; 
extract de malț pentru alimentație; pișcoturi; 
prăjiturele (patiserie); biscuiți sărați; halva; 
ciocolată”. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională 

 
IR 1230364 
2014.04.15 

 
„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK 
COMPANY, RU 

„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK 

COMPANY, 
RU 

2017.03.09 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design 
industrial din 2016.06.03 și se acceptă 
protecția mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 28 
și pentru următoarele produse din clasa 30: 
„Tapioca și sago; produse de patiserie și 
cofetărie; drojdie, praf de copt; sare; oțet; 
produse de cofetărie pe bază de arahide; 
bicarbonat de sodiu; făină de fasole; făină de 
tapioca; făină; produse de morărit; vafe; 
biscuiți; aditivi pe bază de gluten pentru uz 
culinar; jeleuri de fructe (cofetărie); gumă de 
mestecat; maia; produse pentru a stabiliza 
frișca; agenți de îngroșare pentru gătit; 
caramele (bomboane); făină de cartofi; gluten 
preparat ca produs alimentar; dulciuri 
(produse de cofetărie); amidon de uz 
alimentar; gheață de răcit; gheață naturală sau 
artificială; bomboane; marțipan; rulouri de 
primăvară; bomboane cu mentă; oțet de bere; 
dulciuri (bomboane), fondante (cofetărie); 
praline; făină de soia; malț pentru alimentație; 
extract de malț pentru alimentație; pișcoturi; 
prăjiturele (patiserie); biscuiți sărați; halva; 
ciocolată”. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
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6 Marcă naţională 

 
 

018937 
2006.03.09 
Nr. certificat 

16826 
ERGOLEMN 
S.R.L., MD 

ERGOLEMN 
S.R.L., MD 

2017.03.13 
privind repunerea  

în dreptul de a 
reînnoi marca  

2017.08.11 1. Se respinge cererea de repunere în 
drepturi nr. 1395 din 2017.03.13.  
2. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

039605 
2016.10.13 

 
William Grant & 
Sons Limited, 

GB 

William Grant 
& Sons 

Limited, GB 

2017.03.20 
împotriva deciziei 

prin care s-a 
considerat 

retrasă cererea 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design 
industrial din 2017.03.10. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru examinarea de 
fond a cererii de înregistrare a  mărcii în 
cuantum de 200 Euro (p. 34(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificație 
juridică în domeniul protecției obiectelor 
proprietății intelectuale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13), precum și 
să remedieze iregularitățile constatate la etapa 
examinării preliminare. 
4. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
Notă: Solicitantul beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întrunește criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la executarea Deciziei  
Curţii Supreme de Justiţie din 02.08.2017 privind 

menținerea Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 09.02.2017 
 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 
Supreme de Justiţie din 02.08.2017 privind respingerea recursului și menținerea Deciziei Curţii de 
Apel Chişinău din 09.02.2017, la cererea de chemare în judecată depusă de Denis Cibizov împotriva 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea Hotărârilor Comisiei de 
Contestaţii a AGEPI din 28.09.2015 cu privire la respingerea totală a cererilor de înregistrare a 
mărcilor cu nr. depozit 035211 din 03.06.2014 şi nr. depozit 035212 din 03.06.2014 şi obligarea 
AGEPI să înregistreze mărcile cu nr. depozit 035211 din 03.06.2014 și nr. depozit 035212 din 
03.06.2014, în conformitate cu procedurile legale în vigoare: 

- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 28.09.2015 cu privire la 
menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului mărci, modele şi desene industriale al AGEPI din 
11.03.2015 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 035211 din 
03.06.2014, solicitant Denis Cibizov; 

- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 28.09.2015 cu privire la 
menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului mărci, modele şi desene industriale al AGEPI din 
30.04.2015 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit nr. 035212 din 
03.06.2014, solicitant Denis Cibizov; 

- se acceptă spre înregistrare marca cu nr. depozit 035211 din 03.06.2014 pentru produsele 
solicitate din clasele 29, 30, 31 şi marca cu nr. depozit 035212 din 03.06.2014 pentru produsele 
solicitate din clasele 29, 30 conform CIPS, în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 

 
 

 
Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei  

Chișinău (sediul Râșcani) din 16.05.2017 privind 
decăderea parţială din drepturi a titularului 

mărcii naționale  nr. 20993 
 

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 16.05.2017, în pricina 
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
,,Konsortsium-PIK” împotriva JSC „NIZHPHARM”, intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea 
parţială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 20993, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. 
(2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale  nr. 20993 din 
24.03.2009, pentru „produse farmaceutice și veterinare” din clasa 05 conform CIPS, titularul JSC 
„NIZHPHARM”, Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod 603950, Federaţia Rusă, începând 
cu data de 24.11.2016.  
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Cu privire la aplicarea interdicţiei 

asupra OPI, înregistrate pe numele  
titularului MINCHEVICI Sergiu 

 
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Ciuchitu Radu nr. 073-881/17 din 

18.08.2017, privind executarea documentului executoriu nr. 2i-901-10/16 din 24.06.2017, emis de 
Curtea de Apel Chişinău, prin aplicarea interdicţiei asupra bunurilor debitorilor MINCHEVICI Sergiu, 
c/p 0961110545411 şi BAGRIN Andrei, c/p 0962910548332: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 27764 din 06.03.2015 şi asupra programului pentru 
calculator conform certificatului seria PC nr. 597/3640, înregistrate pe numele titularului MINCHEVICI 
Sergiu, Str-la 4 Valea Apelor nr. 2/1, MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova;  

 - se aplică interdicţia asupra cotei-părţi a cotitularului MINCHEVICI Sergiu deţinute asupra 
mărcii nr. 28889 din 27.04.2015, înregistrate pe numele cotitularilor BERZAN Iurie, BERZAN Elena şi 
MINCHEVICI Sergiu; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 

 
Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului VITOPANE-C S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 11.08.2017 (nr. dosar 2i-557/17) privind 

admiterea spre examinare a cererii introductive privind declararea insolvabilităţii şi aplicarea 
sechestrului pe bunurile debitorului FPC Vitopane-C S.R.L., c/f 1002600002047: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 19778 din 02.11.2009, titular VITOPANE-C S.R.L., c/f 
1002600002047, Str. Uzinelor nr. 1, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 19778 din 02.11.2009, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 



1
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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 aprobarea componenţei nominale  

a Comisiei de Contestaţii a AGEPI 
 

În legătură cu necesitatea actualizării componenţei Comisiei de Contestaţii, ţinând cont de 
prevederile Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, precum şi de prevederile pct. 7 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei de Contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a 
contestaţiilor (în continuare – Comisia de Contestaţii a AGEPI), aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 257 din 2 aprilie 2009 cu modificările ulterioare, prin ordinul Directorului General al AGEPI  
nr. 106 din 31.05.2017, modificat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 178 din 14.09.2017, 
a fost aprobată în redacţie nouă Componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii: 

 
 
 

Componenţa nominală 
a Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

 
Bolocan Lilia,  
Popa Andrei,                       

Director General, preşedinte al Comisiei 
Director General adjunct, vicepreşedinte al Comisiei 

Bodarev Luminiţa, specialist coordonator, Comisia de Contestaţii, secretar al Comisiei 
Balabanu Luminiţa, specialist categoria I, Comisia de Contestaţii, secretar al Comisiei 
 

 
Membrii Comisiei: 

 

Bondaresco Patricia, șef Direcţie drept de autor 
Colşatschi Dorina, specialist coordonator, secţia legislaţie 
Cristea Corina, specialist coordonator, secţia legislaţie 
Cocieru Ludmila, 
Dadu Elena, 

șef secţie mărci internaţionale 
specialist coordonator, secţia asistenţă juridică 
şi înregistrare contracte 

Guşan Ala, șef adjunct Direcţia brevete 
Iustin Viorel, șef Direcţie brevete  
Jovmir Tudor, specialist coordonator, secţia examinare  
Leviţchi Simion, 
Leviţchi Svetlana, 

șef Direcţie mărci şi design industrial 
șef secţie examinare 

Mogol Natalia, 
Munteanu Svetlana, 

șef adjunct Direcţia mărci şi design industrial 
consilier al Directorului General 

Pleșca Victoria, specialist coordonator, secţia mărci internaţionale 
Popescu Rodica, șef secţie asistenţă juridică şi înregistrare contracte 
Pulbere Victoria, șef adjunct interimar Direcţia mărci şi design industrial  
Sahan Svetlana, șef secţie mărci naţionale 
Stici Diana, 
Şaitan Alexandru, 
Ţurcan Jana, 
Vataman Doiniţa, 

șef Direcţie juridică, 
șef secţie desene şi modele industriale 
specialist categoria I, secţia legislaţie 
specialist categoria I, secţia asistenţă juridică 
şi înregistrare contracte 
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Expoziția Internațională Specializată

INFOINVENT

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă invită 

la cea de-a XV-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, care va avea 

loc în perioada 15-18 noiembrie 2017 în incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLD-

EXPO” S.A. din Chișinău.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Agenția 

pentru Inovare și Transfer Tehnologic, CIE ,,MOLDEXPO” S.A., cu suportul Organizației Mon-

diale a Proprietății Intelectuale și a Ofi ciului European de Brevete.

EIS ,,INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și 

promovează creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnolog-

ic, realizarea proiectelor mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor 

noi în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifi ce internaționale.

Evenimentul oferă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, 

cercetători și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mon-

diale a Proprietății Intelectuale, ai Ofi ciului European de Brevete și ai ofi ciilor străine de pro-

prietate intelectuală vor vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției 

despre rolul inovațiilor și a proprietății intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor. 

Doritorii au posibilitatea să-și expună invențiile, produsele și/sau serviciile inovative, 

alături de reprezentanți din peste 20 de țări, în cadrul unei expoziții de inventică. 

Informaţia detaliată despre EIS „INFOINVENT-2017” este accesibilă pe pagina: 

www.infoinvent.md.

Pentru orice întrebări privind organizarea şi desfăşurarea expoziției „INFOINVENT” Vă 

rugăm să ne contactați la tel. 022 400-593, 022 400-592 sau e-mail: infoinvent@agepi.gov.md.
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