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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu. 

Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor, 

indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale. 

Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor 

de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include 

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

   

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

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

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

         Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент



11

INVENŢII                      MD - BOPI 6/2017

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

    Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

  Published short-term patent applications 

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

    Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2016 0112 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/4355 (2006.01) 
A61K 31/4365 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/497 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 491/048 (2006.01) 
C07D 495/04 (2006.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 
C07D 519/00 (2006.01) 

(22) 2015.04.09 
(31) 61/984070 
(32) 2014.04.25 
(33) US 
(85) 2016.10.13 
(86) PCT/IB2015/052594, 2015.04.09 
(87) WO 2015/162515 A1, 2015.10.29 
(71) PFIZER INC., US 
(72) GRAY David Lawrence Firman, US; ZHANG 

Lei, US; DAVOREN Jennifer Elizabeth, US; 
DOUNAY Amy Beth, US; EFREMOV Ivan 
Viktorovich, US; MENTE Scot Richard, US; 
SUBRAMANYAM Chakrapani, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compuşi heteroaromatici şi utilizarea lor 

ca liganzi ai dopaminei D1 

(57) În prezenta invenţie se dezvăluie, în parte, 
compuşi cu formula I: 

     (I) 
şi săruri farmaceutic acceptabile ale acestora; 
procedee de preparare a lor; compuşi inter-
mediari folosiţi pentru prepararea lor; compo-
ziţii ce conţin aceşti compuşi sau sărurile lor şi 
utilizarea lor pentru tratamentul tulburărilor 
D1-mediate (sau D1-asociate) incluzând, de 
exemplu, schizofrenia (de exemplu, simpto-
mele ei cognitive şi negative), tulburarea de 
personalitate schizotipală, tulburarea cogniti-
vă (de exemplu, tulburare cognitivă asociată  
 
 
 
 
 

cu schizofrenia, AD, PD sau terapie farmaco-
logică), ADHD, boala Parkinson, anxietatea şi 
depresia. 

 
  Revendicări: 29 

* 
*     * 

(54) Heteroaromatic compounds and their use 

as dopamine D1 ligands   
(57) The present invention provides, in part, com-

pounds of Formula I:  

(I) 
and pharmaceutically acceptable salts thereof; 
processes for the preparation of; intermedi-
ates used in the preparation of; and composi-
tions containing such compounds or salts, 
and their uses for treating D1-mediated (or 
D1-associated) disorders including, e.g., 
schizophrenia (e.g., its cognitive and negative 
symptoms), schizotypal personality disorder, 
cognitive impairment (e.g., cognitive impair-
ment associated with schizophrenia, AD, PD, 
or pharmacotherapy), ADHD, Parkinson's 
disease, anxiety, and depression. 

 
  Claims: 29 

* 
*     * 

(54) Гетероароматические соединения и их 

применение в качестве лигандов 

дофамина D1 

(57) В настоящем изобретении предложены, 
частично, соединения формулы I: 
      

 (I) 
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и их фармацевтически приемлемые соли; 
способы их получения; промежуточные со-
единения, используемые для их получе-
ния; композиции, содержащие эти соеди-
нения или их соли, и их применение для 
лечения D1-опосредованных (или D1-
ассоциированных) расстройств, включая, 
например, шизофрению (например, ее ко-
гнитивные и негативные симптомы), шизо-
типическое расстройство личности, когни-
тивное нарушение (например, когнитивное 
нарушение, ассоцированное  с шизофре-
нией, AD, PD или фармакотерапией), 
ADHD, болезнь Паркинсона, тревогу и де-
прессию. 

 
 П. формулы: 29 
 

 
(21) a 2016 0111 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 417/08 (2006.01) 
A61K 31/433 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(22) 2015.04.17 
(31) 61/986876 
(32) 2014.04.30 
(33) US 
(85) 2016.10.11 
(86) PCT/IB2015/052833, 2015.04.17 
(87) WO 2015/166373 A1, 2015.11.05 
(71) PFIZER INC., US 
(72) BURNS Aaron Craig, US; COLLINS Michael 

Raymond, US; GREASLEY Samantha  
Elizabeth, US; HOFFMAN Robert Louis, US; 
HUANG Qinhua, US; KANIA Robert Steven, 
US; KUNG Pei-Pei, US; LINTON Maria  
Angelica, US; NARASIMHAN Lakshmi  
Sourirajan, US; RICHARDSON Paul Francis, 
US; RICHTER Daniel Tyler, US; SMITH  
Graham, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Derivați diheterociclici legați de cicloalchil 

(57) Invenţia se referă la compuşi cu formula (I) 

    (I) 
sau la săruri farmaceutic acceptabile ale 
acestora, unde A, L, D, R1-R6, x şi y sunt de-
finiţi în descrierea invenţiei. Derivaţii dihetero-
ciclici noi legaţi de cicloalchil sunt utilizaţi în 
tratamentul creşterii anormale a celulelor, as-
tfel ca cancerul, la mamifere. Prezenta inven-
ţie de asemenea se referă la compoziţii far-
maceutice, care conţin compuşi, şi la  
 

metode de utilizare a compuşilor şi compoziţii-
lor în tratamentul creşterii anormale a celule-
lor la mamifere. 

 
  Revendicări: 20 

* 
*     * 

(54) Cycloalkyl-linked diheterocycle derivatives 

(57) The invention relates to compounds of formu-
la (I) 

 (I) 
or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein A, L, D, R1-R6, x and y are defined in 
the disclosure of the invention. The novel cy-
cloalkyl-linked diheterocycle derivatives are 
useful in the treatment of abnormal cell 
growth, such as cancer, in mammals. The 
present invention also relates to pharmaceuti-
cal compositions containing the compounds 
and to methods of using the compounds and 
compositions in the treatment of abnormal cell 
growth in mammals. 

 
  Claims: 20 

* 
*     * 

(54) Бигетероциклические производные 

связанные с циклоалкилом  
(57) Изобретение относится к соединениям с 

формулой (I) 

    (I) 
или к их фармацевтически приемлемым 
солям, где А, L, D, R1-R6, х и у изложены в 
описании изобретения. Новые бигетеро-
циклические производные связанные с 
циклоалкилом используются в лечении 
аномального роста клеток, такие как рак, у 
млекопитающих. Настоящее изобретение 
также относится к фармацевтическим ком-
позициям, которые содержат соединения, 
и к способам применения соединений и 
композиций в лечении аномального роста 
клеток у млекопитающих. 

 
 П. формулы: 20 
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(21) a 2017 0006 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 498/14 (2006.01) 
A61K 31/535 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(22) 2015.06.19 
(31) 62/015245 
(32) 2014.06.20 
(33) US 
(85) 2017.01.12 
(86) PCT/US2015/036757, 2015.06.19 
(87) WO 2015/196116 A1, 2015.12.23 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) CARRA Ernest A., US; CHEN Irene, US; ZIA 

Vahid, US 
(74) MARGINE Ion 
(54) (2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluoro-

benzil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-
octahidro-2,5-metanopirido[1ʹ,2ʹ:4,5]pira-
zino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olat de sodiu 

(57) Prezenta invenţie se referă la Forma I a 
(2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluoroben-
zil)carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-
2,5-metanopirido[1',2':4,5]pirazino[2,1-
b][1,3]oxazepin-8-olatului de sodiu cu formula 
(II) 

   
 
  Revendicări: 25 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Sodium (2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-

trifluorobenzyl)carbamoyl)-

2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-2,5-methano-

pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxaze-

pin-8-olate 
(57) The present invention relates to sodium 

(2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluoroben-
zyl)carbamoyl)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-
2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-
b][1,3]oxazepin-8-olate Form I of Formula (II) 

 
 

  Claims: 25 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

 

(54) (2R,5S,13aR)-7,9-диоксо-10-((2,4,6-три-

фторбензил)карбамоил)-

2,3,4,5,7,9,13,13a-октагидро-2,5-метано-

пиридо[1ʹ,2ʹ:4,5]пиразино[2,1-b][1,3]окса-

зепин-8-олят натрия 
(57) Настоящее изобретение относится к Фор-

ме I (2R,5S,13aR)-7,9-диоксо-10-((2,4,6-три-
фторбензил)карбамоил)-2,3,4,5,7,9,13,13a-
октагидро-2,5-метанопиридо[1',2':4,5] пира-
зино[2,1-b][1,3]оксазепин-8-олата натрия c 
формулой (II) 

 

 
  

 П. формулы: 25 
 Фиг.: 8 
 

 
(21) a 2017 0022 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07K 16/28 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 37/04 (2006.01) 
G01N 33/577 (2006.01) 
C12N 1/21 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 
C12N 15/63 (2006.01) 
C07K 19/00 (2006.01) 

(22) 2015.07.31 
(31) 201410377352.9 
(32) 2014.08.01 
(33) CN 
(85) 2017.02.27 
(86) PCT/CN2015/085721, 2015.07.31 
(87) WO 2016/015675 A1, 2016.02.04 
(71) AKESO BIOPHARMA INC., CN 
(72) LI Baiyong, CN; XIA Yu, CN; WANG Zhongmin, 

CN; ZHANG Peng, CN; PANG Xinghua, CN 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Anticorp monoclonal anti-CTLA4 sau 

fragment de legare a acestuia la antigen, 

compoziţie farmaceutică şi utilizarea lor 
(57) Invenţia se referă la domeniile terapiei tumo-

rilor şi imunologiei moleculare, şi anume la un 
anticorp monoclonal anti-CTLA4 sau la un 
fragment de legare a acestuia la antigen, la o 
compoziţie farmaceutică şi la utilizarea aces-
tora.  
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Anticorpul monoclonal, conform invenţiei, 
poate bloca legarea CTLA4 cu B7, îndepărta 
imunosupresia organismului de către CTLA4 
şi activa limfocitele T. 

 
  Revendicări: 21 
  Figuri: 34 
  Secvenţe: 34 

* 
*     * 

(54) Anti-CTLA4 monoclonal antibody or anti-

gen binding fragment thereof, medicinal 

composition and use thereof   
(57) The invention belongs to the fields of tumor 

treatment and molecular immunology and 
provides an anti-CTLA4 monoclonal antibody 
or an antigen binding fragment thereof, a me-
dicinal composition thereof, and a use thereof.  
The monoclonal antibody of the present in-
vention blocks CTLA4 from binding to B7, 
thereby eliminating the immunosuppressive 
effect of CTLA4 on the host and activating T 
lymphocytes. 

 
  Claims: 21 
  Fig.: 34 
  Sequences: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Анти-CTLA4 моноклональное антитело 

или его антигенсвязывающий фрагмент, 

фармацевтическая композиция и их 

применение 

(57) Изобретение относится к областям терапии 
опухолей и молекулярной иммунологии, а 
именно к анти-CTLA4 монокло-нальному 
антителу или его антигенсвязывающему 
фрагменту, фармацевтической композиции 
и их применению.  
Моноклональное антитело, согласно изо-
бретению, может блокировать связывание 
CTLA4 с B7, снимать иммуносупрессию 
организма CTLA4 и активировать T-
лимфоциты. 

 
 П. формулы: 21 
 Фиг.: 34 
 Последовательности: 34 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4489 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 281/10 (2006.01) 
A61K 31/554 (2006.01) 
A61P 9/00 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 19/08 (2006.01) 

(21) a 2014 0119 
(22) 2013.04.17 
(31) 61/625890; 12167732.2 
(32) 2012.04.18; 2012.05.11 
(33) US; EP 
(85) 2014.11.11 
(86) PCT/EP2013/057958, 2013.04.17 
(87) WO 2013/156505 A1, 2013.10.24 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 

ARMGO PHARMA INC, US 
(72)  YAN Jiaming, US; BELVEDERE Sandro, US; 

WEBB Yael, US; BERTRAND Marc, FR; 
VILLENEUVE Nicole, FR; MARKS ANDREW 
R., US; PEGLION Jean-Louis, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Derivaţi de 1,4-benzotiazepină, procedeu 

de sinteză a lor, compoziţii farmaceutice 

care le conţin şi utilizarea acestora pentru 

tratarea sau prevenirea afecţiunilor care 

implică modularea receptorilor de 

rianodină 
(57) Invenţia se referă la derivaţi ai 1,4-

benzotiazepinei reprezentaţi prin formula 
structurală (I): 
 

 
(I) 
unde R este COOH, şi la sărurile acceptabile 
farmaceutic ale acestora. 
Se descrie utilizarea compuşilor menţionaţi 
pentru tratarea stărilor, tulburărilor şi a bolilor 
asociate cu receptorii rianodinei (RyRs), care 
reglează funcţionarea canalelor de calciu în 
celule. 
Invenţia dezvăluie, de asemenea, compoziţii 
farmaceutice care conţin compuşii descrişi şi 
utilizarea acestora pentru tratarea bolilor şi a 
stărilor asociate cu RyRs, în special a tulbu-
rărilor sistemului cardiac, osteomuscular şi 
nervos central. 

 
  Revendicări: 27 
  Figuri: 11 
 

* 
*     * 

 

(54) 1,4-Benzothiazepine derivatives,  method 

for the synthesis thereof, pharmaceutical 

compositions comprising the same, and 

use thereof for treating and preventing 

disorders involving modulation of 

ryanodine receptors   
(57) The present invention relates to 1,4-benzo-

thiazepine derivatives represented by the 
structure of Formula (I): 

 
(I) 
wherein R is COOH, and pharmaceutically 
acceptable salts thereof. 
The invention describes the use to treat dis-
orders and diseases associated with 
ryanodine receptors (RyRs) that regulate 
calcium channel functioning in cells. 
The invention also discloses pharmaceutical 
compositions comprising the compounds and 
uses thereof to treat diseases and conditions 
associated with RyRs, in particular cardiac, 
musculoskeletal and central nervous system 
disorders. 

 
  Claims: 27 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Производные 1,4-бензотиазепина, спо-

соб их синтеза, фармацевтические 

композиции их содержащие и их 

применение для лечения или предот-

вращения нарушений вызванных моду-

ляцией рецепторов рианодина 
(57) Изобретение относится к производным 

1,4-бензотиазепина, представленными 
структурной формулой (I): 

 
(I) 
где  R является COOH, и к их фармацев-
тически приемлемым солям.  
Описано использование указанных соеди-
нений в лечении состояний, нарушений и 
заболеваний, связанных с рецепторами 
рианодина (RyRs), которые регулируют 
функционирование кальциевых каналов в 
клетках. 
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Изобретение также раскрывает фарма-
цевтические композиции, включающие 
описанные соединения и их использова-
ние для лечения заболеваний и состоя-
ний, связанных с RyRs, в частности забо-
леваний сердечной, костно-мышечной и 
центральной нервной систем. 

 
 П. формулы: 27 
 Фиг.: 11 
 

 
(11) 4490 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 471/00 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 491/052 (2006.01) 
A61K 31/4353 (2006.01) 
A61K 31/436 (2006.01) 
A61K 31/407 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(21) a 2014 0084 
(22) 2013.01.23 
(31) 1200193 
(32) 2012.01.24 
(33) FR 
(85) 2014.08.19 
(86) PCT/FR2013/050136, 2013.01.23 
(87) WO 2013/110890 A1, 2013.08.01 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 

VERNALIS (R&D) LTD, GB 
(72)  LE DIGUARHER Thierry, FR; CASARA  

Patrick, FR; STARCK Jérôme-Benoît, FR; 
HENLIN Jean-Michel, FR; DAVIDSON 
James Edward Paul, GB; MURRAY James 
Brooke, GB; GRAHAM Christopher John, 
GB; CHEN I-Jen, GB; GENESTE Olivier, FR; 
HICKMAN John, FR; DEPIL Stéphane, FR; 
LE TIRAN Arnaud, FR; NYERGES Miklos, 
HU; DE NANTEUIL Guillaume, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Noi compuşi de indolizină, procedeu de 

obţinere a lor şi compoziţii farmaceutice 

care îi conţin 
(57) Invenţia se referă la noi compuşi indolizinici 

care pot fi utilizaţi în tratamentul bolilor onco-
logice şi celor legate de apoptoză. 
Se revendică compuşi cu formula (I) şi un 
procedeu de obţinere a lor: 
 
 
 
 
 
 
 

unde Ra, Rb, Rc, Rd, R1, R2, R3, R4, R5,, X, Y 
şi Het sunt definiţi în descriere. 
De asemenea se revendică compoziţii far-
maceutice care conţin un compus cu formula 
(I) sau o sare de adiţie a acestuia cu un acid 
sau o bază acceptabilă farmaceutic; şi utili-
zarea compoziţiilor farmaceutice respective 
în fabricarea medicamentelor. 

 
  Revendicări: 24 

* 
*     * 

(54) New indolizine derivatives, method for 

preparing same and pharmaceutical com-

positions containing same 
(57) The invention relates to new indolizine deriv-

atives that can be used in the treatment of 
oncologic and apoptosis related diseases. 
Compounds of formula (I) and a method for 
preparing same are claimed:  
 

wherein Ra, Rb, Rc, Rd, R1, R2, R3, R4, R5, X, 
Y and Het are as defined in the description. 
Pharmaceutical compositions containing a 
compound of formula (I) or an addition salt 
thereof with a pharmaceutically acceptable 
acid or base; and use of pharmaceutical 
compositions in the production of drugs are 
also claimed. 

 
  Claims: 24 
 

* 
*     * 

(54) Новые индолизиновые соединения, 

способ их получения и содержащие их 

фармацевтические композиции 
(57) Изобретение относится к новым индоли-

зиновым соединениям, которые могут 
быть использованы в лечении онкологи-
ческих и связанных с апоптозом заболе-
ваний. 
Заявляются соединения формулы (I) и 
способ их получения: 
 

N
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R c
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где Ra, Rb, Rc, Rd, R1, R2, R3, R4, R5, X, Y и Het 
определены в описании. 
Также заявляются фармацевтические компози-
ции, включающие соединение формулы (I) или 
его аддитивные соли с фармацевтически прием-
лемой кислотой или основанием; и применение 
соответствующих фармацевтических композиций 
в производстве медикаментов. 
 
П. формулы: 24 
 

 
(11) 4491 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12G 1/04 (2006.01) 
C12H 1/02 (2006.01) 
C12H 1/10 (2006.01) 
C01F 11/02 (2006.01) 

(21) a 2016 0042 
(22) 2016.04.13 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL  

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  BOUNEGRU Tudor, MD; CRASNOSCIOCOVA 
Margarita, MD 

(54) Procedeu de desulfitare a vinului destinat 

distilării 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu de desulfitare a vi-
nului destinat distilării. 
Procedeul, conform invenţiei, include admi-
nistrarea în vin a suspensiei apoase de hi-
droxid de calciu, la agitare continuă, până la 
atingerea unui pH de 5,5…6,5, menţinerea 
amestecului obţinut, separarea sedimentului 
format şi filtrarea. 

 
  Revendicări: 2 
 

* 
*     * 

 
 

(54) Process for desulfitation of wine intended 

for distillation 
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for desulfitation of wine 
intended for distillation. 
The process, according to the invention, 
comprises the introduction of an aqueous 
suspension of calcium hydroxide into the 
wine, with constant stirring, to a pH of 
5.5…6.5, maintenance of the resulting mix-
ture, separation of the formed sediment and 
filtration. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ десульфитации вина 

предназначенного для дистилляции 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к способу де-
сульфитации вина предназначенного для 
дистилляции. 
Способ, согласно изобретению, включает 
введение в вино водной суспензии ги-
дроксида кальция, при постоянном пере-
мешивании, до рН 5,5…6,5, выдержива-
ние полученной смеси, отделение сфор-
мировавшегося осадка и  фильтрацию. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4492 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01) 
C12N 1/38 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 
C01G 3/10 (2006.01) 

(21) a 2016 0091 
(22) 2016.07.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BULIMAGA Valentina, MD; PISOV Maria, MD 
(54) Procedeu de cultivare a cianobacteriei 

Spirulina platensis  

(57) Invenţia se referă la ficobiotehnologie şi 
anume la un procedeu de cultivare a ciano-
bacteriei Spirulina platensis, pentru utilizare 
în medicină şi industria alimentară.  
Procedeul, conform invenţiei, include inocu-
larea cianobacteriei pe mediul nutritiv Zar-
rouk, cultivarea în decurs de 7 zile la ilumina-
rea de 3500 lx şi temperatura de 35 °C, apoi 
la a 8-a zi mediul se suplimentează cu 2…4 
mg/l CuSO4▪5H2O şi cultivarea se efectuează 
încă 3 zile la iluminarea de 3500…5500 lx. 
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Rezultatul constă în majorarea productivităţii 
cianobacteriei şi a conţinutului de exopoli-
zaharide acide. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of Spirulina 

platensis cyanobacterium 

(57) The invention relates to phycobiotechnology, 
in particular to a process for cultivation of 
Spirulina platensis cyanobacterium, for use 
in medicine and food industry. 
The process, according to the invention, 
comprises the inoculation of cyanobacterium 
on a Zarrouk nutrient medium, cultivation for 
7 days at the light of 3500 lx and the temper-
ature of 35°C, then on the 8th day 2…4 mg/l 
of CuSO4▪5H2O is added to the medium and 
the cultivation is carried out for further 3 days 
at a light of 3.500…5.500 lx. 
The result consists in increasing the produc-
tivity of cyanobacteria and the content of acid 
exopolysaccharides. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования цианобакте-

рии Spirulina platensis  

(57) Изобретение относится к фикобиотехно-
логии, а именно к способу культивирова-
ния цианобактерии Spirulina platensis, для 

использования в медицине и пищевой 
промышленности. 
Способ, согласно изобретению, включает 
посев цианобактерии на питательную 
среду Заррука, культивирование в тече-
ние 7 дней при освещенности 3500 люкс и 
температуре 35°C, затем на 8 день к 
среде добавляется 2…4 мг/л CuSO4▪5H2O 
и культивирование осуществляется в 
течение еще 3-х дней при освещенности 
3500…5500 люкс. 
Результат состоит в повышении произво-
дительности цианобактерии и содержания 
кислых экзополисахаридов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 4493 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01) 
C23F 11/14 (2006.01) 
C23F 11/16 (2006.01) 

(21) a 2016 0114 
(22) 2016.10.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

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

MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI 
Alexandr, MD; BOLOGA Olga, MD; BULHAC 
Ion, MD; VEREJAN Ana, MD 

(54) Utilizarea clorurii de tris(tiosemicarba-

zid)cobalt(III) în calitate de inhibitor de 

coroziune a oţelului în apă 
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei oţe-

lurilor de coroziune în apă şi poate fi utilizată 
pentru inhibarea coroziunii în sisteme închise 
din ţevi de oţel.  
Se propune utilizarea în calitate de inhibitor 
al coroziunii oţelurilor în apă a compusului 
coordinativ de cobalt ce conţine un derivat al 
hidrazinei − clorura de tris-(tiosemicarba-
zid)cobalt(III) trihidrat cu formula 
[Co(thios)3]Cl3·3H2O, în care thios semnifică 
tiosemicarbazida (H2N-C(=S)-NH-NH2), la o 
concentraţie de 0,05…0,75 g/L. 
Rezultatul tehnic al soluţiei propuse este di-
minuarea esenţială, comparativ cu utilizarea 
tiosemicarbazidei, a pierderilor cauzate de 
coroziune şi prelungirea termenului de ex-
ploatare a ţevilor din oţel. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of tris(thiosemicarbazide)cobalt(III) 

chloride as an inhibitor of steel corrosion 

in water  

(57) The invention relates to the field of metal 
protection from corrosion in water and can be 
used to inhibit corrosion in closed systems of 
steel pipelines. 
Use of the coordinative compound of cobalt 
with a hydrazine derivative – tris(thiosemi-
carbazide)cobalt(III) trihydrate chloride of 
formula [Co(thios)3]Cl3⋅3H2O, where thios is 
thiosemicarbazide (H2N-C(= S)-NH-NH2) is 
proposed as an inhibitor of steel corrosion in 
water, at a concentration of 0.05…0.75 g/L. 
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The technical result of the proposed solution 
is a significant reduction, in comparison with 
the use of thiosemicarbazide, of corrosion 
losses and an increase in the service life of 
steel pipelines. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Применение хлорида трис(тиосемикар-

базид)кобальта(III) в качестве ингиби-

тора коррозии стали в воде 
(57) Изобретение относится к области защиты 

металлов от коррозии в воде и может 
быть использовано для ингибирования 
коррозии в замкнутых системах стальных 
трубопроводов. 
Предлагается использование в качестве 
ингибитора коррозии сталей в воде коор-
динационного соединения кобальта с 
производным гидразина: трис(тиосемикар-
базид)кобальт(III) хлорид тригидрат с 
формулой [Co(thios)3]Cl3·3H2O, где thios 
обозначает тиосемикарбазид (H2N-C(=S)-
NH-NH2), при концентрации 0,05…0,75 г/л. 
Техническим результатом предложенного 
решения является существенное сниже-
ние, по сравнению с использованием тио-
семикарбазида, коррозионных потерь и 
увеличение срока службы стальных тру-
бопроводов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4494 (13) B1 

(51) Int. Cl.: E01C 19/12 (2006.01) 
E01C 19/17 (2006.01) 
E01C 19/26 (2006.01) 
E01C 21/00 (2006.01) 
E02D 3/12 (2006.01) 

(21) a 2016 0023 
(22) 2016.03.04 
(71)(73) GEOTEH NOVA S.R.L., MD 
(72)  CONDRAT Alexandru, MD 
(54) Echipament şi procedeu de stabilizare a 

solului 
(57) Invenţia se referă la echipamente şi proce-

dee de stabilizare a solului, cu scopul stabi-
lizării controlate a solului şi poate fi utilizată 
la construcţia drumurilor, platformelor şi con-
solidarea infrastructurii drumului. 
Echipamentul pentru stabilizarea solului 
conţine un rotor cilindric (1) cu o carcasă (2), 
un scut de atac (3) şi un scut de nivelare (4), 
ce formează o cameră pentru frezarea, 
mărunţirea, introducerea stabilizatorului pe 

bază de compuşi organici naturali în solul 
mărunţit şi omogenizarea acestora. Pe rotor 
(1) sunt fixaţi cu deviere dinţi pe o linie eli-
coidală cu direcţii opuse de înfăşurare. Pe 
carcasă (2), în partea superioară din spate a 
camerei, sunt fixate sub un unghi duze (7, 8), 
unite cu un sistem de comandă. 
Procedeul de stabilizare a solului include fre-
zarea solului, mărunţirea lui şi introducerea 
stabilizatorului pe bază de compuşi organici 
naturali în solul mărunţit cu omogenizarea ul-
terioară a acestora, cu utilizarea sistemului 
de comandă, care asigură monitorizarea şi 
optimizarea valorilor debitului, presiunii şi 
gradului de pulverizare a stabilizatorului pe 
bază de compuşi organici naturali. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Soil stabilization equipment and process 
(57) The invention relates to soil stabilization 

equipment and processes, for the purpose of 
controlled stabilization of the soil and can be 
used for the construction of roads, platforms 
and strengthening of the road base. 
The soil stabilization equipment comprises a 
cylindrical rotor (1) with a body (2), a bumper 
shield (3) and a leveling shield (4), forming a 
chamber for milling, grinding, introducing the 
stabilizer based on natural organic com-
pounds into the ground soil and homogeniza-
tion thereof. On the rotor (1) are fixed with 
displacement teeth along a screw line with 
opposite winding directions. On the body (2), 
in the upper rear part of the chamber, are 
fixed at an angle nozzles (7, 8), connected to 
a control system. 
The soil stabilization process includes soil 
milling, its grinding and introduction of the 
stabilizer based on natural organic com-
pounds into the ground soil, followed by their 
homogenization, using a control system that 
provides the monitoring and optimization of 
values of the flow rate, the pressure and the 
degree of pulverization of the stabilizer 
based on natural organic compounds. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54) Оборудование и способ стабилизации 

грунта 
(57) Изобретение относится к оборудованиям 

и способам стабилизации грунта, с целью 
контролируемой стабилизации грунта и 
может быть использовано для строитель-
ства дорог, площадок и укрепления до-
рожного основания. 
Оборудование для стабилизации грунта 
содержит цилиндрический ротор (1) с кор-
пусом (2), отбойным щитом (3) и нивели-
рующим щитом (4), образующих камеру 
для фрезерования, измельчения, внесе-
ния стабилизатора на основе натураль-
ных органических соединений в измель-
ченный грунт и их гомогенизации. На ро-
торе (1) закреплены со смещением зубья 
по винтовой линии с противоположными 
направлениями намотки. На корпусе (2), в 
верхней задней части камеры, закрепле-
ны под углом форсунки (7, 8), соединен-
ные с системой управления. 
Способ стабилизации грунта включает 
фрезерование грунта, его измельчение и 
внесение стабилизатора на основе нату-
ральных органических соединений в из-
мельченный грунт с последующей их го-
могенизацией, с использованием системы 
управления, обеспечивающей контроль и 
оптимизацию значений расхода, давления 
и степени распыления стабилизатора на 
основе натуральных органических соеди-
нений. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 4495 (13) B1 

(51) Int. Cl.: G01N 27/12 (2017.01) 
C01G 3/02 (2017.01) 

(21) a 2016 0101 
(22) 2016.09.09 
(71)(73) ABABII Nicolai, MD 
(72)  ABABII Nicolai, MD; POSTICA Vasile, MD; 

TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD 
(54) Senzor de etanol pe bază de oxid de cupru 
(57) Invenţia se referă la tehnica electrică de 

măsurat, în particular la senzori de etanol pe 
baza nanofirelor de oxid de cupru, obţinute 
direct pe suprafaţa unui microfir de cupru. 
Senzorul de etanol pe bază de oxid de cupru 
include un substrat dielectric, pe suprafaţa 
căruia, la margini opuse, sunt depuse două 
contacte din aur, între care este amplasat un 
microfir de cupru cu diametrul de 30 µm, 
formând suprafeţe de contact acoperite cu 
nanofire din oxid de cupru, obţinute prin aco-
perirea contactelor cu pulbere de cupru şi 
tratarea termică în aer la temperatura de 
425°C timp de 2 ore. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Ethanol sensor based on copper oxide  
(57) The invention relates to the electrical meas-

uring technique, in particular to ethanol sen-
sors based on copper oxide nanowires, ob-
tained directly on the surface of a copper mi-
crowire. 
The ethanol sensor based on copper oxide 
comprises a dielectric substrate, on the sur-
face of which, at the opposite ends, are de-
posited two gold contacts, between which is 
placed a copper microwire of a diameter of 
30 µm, forming contact surfaces coated with 
cupric oxide nanowires, obtained by coating 
of contacts with copper powder and thermal 
treatment in the air at a temperature of 
425°C for 2 hours. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 
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(54) Сенсор этанола на основе оксида меди 
(57) Изобретение относится к электроизмери-

тельной технике, в частности к сенсорам 
этанола на основе нанонитей оксида 
меди, полученных непосредственно на 
поверхности медного микропровода. 
Сенсор этанола на основе оксида меди 
включает диэлектрическую подложку, на  
поверхности которой, на противополож-
ных концах, осаждены два золотых  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контакта, между которыми расположен 
медный микропровод диаметром 30 µм, 
формируя контактные поверхности, по-
крытые нанонитями оксида меди, полу-
ченные путем покрытия контактов медным 
порошком и термической обработки на 
воздухе при температуре 425°C в течение 
2-х часов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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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) 1152 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0127 
(22) 2016.11.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  DUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; LUPAŞCO 
Iulianna, MD; GRIBINIUC Anatolie, MD; 
VENGHER Inna, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de stabilire a gradului de severitate 

a bolii de reflux gastroesofagian 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

gastroenterologie, şi poate fi utilizată pentru 
stabilirea gradului de severitate a bolii de re-
flux gastroesofagian (BRGE).  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează examenul clinic cu estimarea simp-
tomelor, cum sunt durerile retrosternale, re-
gurgitaţiile, dificultăţi la înghiţire, greţurile, 
eructaţiile, voma, senzaţiile neplăcute în gură 
şi abdomen, disfonia, durerile cervicale şi 
otalgiile, scăderea ponderală, patologiile 
concomitente, indicele masei corporale, şi 
anume durata şi expresia lor, factorii ce le 
ameliorează şi/sau agravează, impactul 
acestor simptome asupra calităţii vieţii, cu 
atribuirea unor valori pentru fiecare simptom. 
În cazul în care suma punctelor acumulate 
este de 1…70, se stabileşte un grad uşor de 
severitate, când este de 71…129 - un grad 
mediu şi  când este de 130...211, se stabileş-
te un grad sever al bolii de reflux gastro-
esofagian. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the degree of se-

verity of gastroesophageal reflux disease 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to gastroenterology and can be used to 
determine the degree of severity of gas-
troesophageal reflux disease. 
Summary of the invention consists in that a 
clinical examination is performed with the as-
sessment of such symptoms as retrosternal 
pain, regurgitation, deglutitive problem, nau-
sea, vomiting, discomfort in the mouth and 
abdomen, dysphonia, neck and ear pain, 
weight loss, concomitant pathologies, body 
weight index, namely their duration and ex-
pression, the factors that improve and/or 
worsen them, the impact of these symptoms 
on the quality of life, with the assignment of 
scores for each symptom. In the case when 

the sum of the scores is of 1…70, a slight 
degree of severity is determined, when it is of 
71…129 – an average degree and when it is 
of 130…211, a severe degree of severity of 
gastroesophageal reflux disease is deter-
mined. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения степени тяжести 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни  
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к гастроэнтерологии и может 
быть использовано для определения 
степени тяжести гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. 
Сущность изобретения заключается в 
том, что проводят клиническое обследо-
вание с оценкой таких симптомов как 
загрудинные боли, регургитации, затру-
дненное глотание, тошнота, рвота, 
неприятные ощущения во рту и животе, 
дисфония, боль в шее и в ушах, потеря 
веса, сопутствующие патологии, индекс 
массы тела, а именно их продолжи-
тельность и экспрессия, факторы, которые 
их улучшают и/или ухудшают, влияние 
этих симптомов на качество жизни, с 
присвоением баллов для каждого симп-
тома. В случае, когда сумма баллов 
составляет 1...70, определяют легкую сте-
пень тяжести, когда 71...129 - среднюю 
степень и когда она составляет 130...211, 
определяют тяжелую степень тяжести 
гастроэзофагеальной рефлюксной боле-
зни. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1153 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0135 
(22) 2016.11.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  STRAJESCU Gheorghe, MD; BUJOR Petru, 
MD; STRAJESCU Dan, MD; BUJOR Sergiu, 
MD 

(74) COŞNEANU Elena 
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(54) Metodă laparoscopică de marsupializare a 

cavităţii posthidatice hepatice 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

chirurgie, şi poate fi utilizată pentru marsu-
pializarea cavităţii posthidatice printr-o meto-
dă miniinvazivă după echinococectomie he-
patică. 
Esenţa invenţiei constă în efectuarea 
abordului prin 4 puncte, şi anume în regiunea 
subombilicală, epigastrică, sub rebordul cos-
tal drept şi regiunea iliacă dreaptă, se intro-
duc consecutiv dispozitivul optic şi trocarele 
de lucru, apoi se izolează chistul hidatic he-
patic, se evacuează lichidul hidatic prin punc-
ţie, se introduce o soluţie scolicidă în interio-
rul chistului cu o expoziţie timp de 5...7 min, 
apoi se înlătură membrana proligeră a chis-
tului şi se prelucrează suprafaţa cavităţii 
posthidatice cu soluţie dezinfectantă, după 
care se excizează capsula fibroasă liberă a 
chistului cu păstrarea unei porţiuni cu lungi-
mea de 0,5 cm, care se suturează de fundul 
cavităţii cu formarea unui tunel prin care se 
introduce un tub pentru drenare, apoi se înlă-
tură instrumentele de lucru şi se suturează 
plăgile, iar după 2...3 zile se înlătură tubul 
pentru drenare. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for laparoscopic marsupialization 

of hepatic posthydatid cavity 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to surgery, and can be used for marsupializa-
tion of posthydatid cavity by the minimally in-
vasive method after hepatic echinococcec-
tomy. 
Summary of the invention consists in per-
forming an approach via four points, namely 
in the infraumbilical, epigastric region, under 
the right costal arch and right iliac region, are 
consecutively introduced the optical device 
and the working trocars, then is isolated the 
hepatic hydatid cyst, is evacuated the hyda-
tid liquid by puncture, is introduced a scoli-
cidal solution inside the cyst with an expo-
sure for 5…7 min, then is removed the chi-
tinous sheath of the cyst and is treated the 
surface of the posthydatid cavity with disin-
fectant solution, afterwards is excised the 
free fibrous capsule of the cyst retaining a 
portion of a length of 0.5 cm, which is su-
tured to the bottom of the cavity with the for-
mation of a tunnel through which is intro-
duced a drainage tube, then are removed the 

working instruments and are sutured the 
wounds, and after 2…3 days is removed the 
drainage tube. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод лапароскопической марсупиали-

зации постгидатидной полости печени  
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к хирургии, и может быть ис-
пользовано для марсупиализации постги-
датидной полости миниинвазивным мето-
дом после эхинококкэктомии печени.  
Сущность изобретения заключается в вы-
полнении доступа через 4 точки, а именно 
в подпупочной, эпигастральной, под пра-
вой реберной дугой и правой подвздош-
ной областях, вводят последовательно 
оптическое устройство и рабочие троака-
ры, затем изолируют гидатидную кисту 
печени, эвакуируют гидатидную жидкость 
пунктированием, вводят сколицидный 
раствор внутрь кисты с экспозицией в те-
чение 5...7 мин, затем удаляют хитиновую 
оболочку кисты и обрабатывают поверх-
ность постгидатидной полости дезинфи-
цирующим раствором, после чего удаляют 
свободную фиброзную капсулу кисты с 
сохранением части длиной 0,5 см, кото-
рую зашивают за дно полости с формиро-
ванием туннеля, через который вводят 
дренажную трубку, затем удаляют рабо-
чие инструменты и зашивают раны, а че-
рез 2...3 дня удаляют дренажную трубку. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 1154 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0145 
(22) 2016.12.08 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  ANGHELICI Gheorghe, MD 
(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă miniinvazivă de corecţie a lim-

focirculaţiei centrale în tratamentul ascitei 

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

hepatologia chirurgicală, şi poate fi aplicată 
în corecţia limfocirculaţiei centrale în trata-
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mentul sindromului ascitic la pacienţii cu ci-
roză hepatică decompensată. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se exte-
riorizează şi se mobilizează vena jugulară in-
ternă, se separă ductul toracic limfatic în re-
giunea unghiului venos stâng, se mobilizea-
ză ductul pe întreaga porţiune cervicală cu 
secţionarea tuturor ramurilor limfatice aferen-
te de la locul de ieşire din mediastinul poste-
rior până la unghiul venos stâng, se înlătură 
ganglionii limfatici prescalenici cu formarea 
unei cavităţi intermusculare, în care se intro-
duce soluţie de 5…10% de lidocaină, în can-
titate de 10…15 ml, după 5…10 min se aspi-
ră soluţia şi se introduce soluţie de 
poliglucină, în cantitate de 15...30 ml, apoi se 
suturează fascia cervicală superficială şi te-
gumentele. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Minimally invasive method for correcting 

the central lymphocirculation in the 

treatment of cirrhogenous ascites  
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to surgical hepatology, and can be used 
for correcting the central lymphocirculation in 
the treatment of ascitic syndrome in patients 
with decompensated liver cirrhosis. 
Summary of the invention consists in that is 
exteriorized and mobilized the internal jugu-
lar vein, is separated the thoracic lymphatic 
duct in the region of the left venous angle, is 
mobilized the duct along the entire thoracic 
portion with the sectioning of all the afferent 
lymphatic branches from the place of exit 
from the posterior mediastinum to the left ve-
nous angle, are removed the prescalenic 
lymphatic ganglia with the formation of an in-
termuscular cavity, into which is introduced a 
5…10% solution of lidocaine, in an amount of 
10…15 ml, after 5…10 min is aspirated the 
solution and is introduced a solution of poly-
glucin, in an amount of 15..30 ml, then is su-
tured the superficial cervical fascia and the 
skin. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 

(54) Миниинвазивный метод коррекции 

центральной лимфоциркуляции при 

лечении циррогенного асцита  

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к хирургической гепатологии, и 
может быть использовано для коррекции 
центральной лимфоциркуляции при лече-
нии асцитного синдрома у пациентов с де-
компенсированным циррозом печени. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выделяют и мобилизуют внутреннюю 
яремную вену, сепарируют грудной лим-
фатический проток в области левого ве-
нозного угла, мобилизуют проток по всей 
грудной части с секционированием всех 
афферентных лимфатических ветвей с 
места выхода из заднего средостения до 
левого венозного угла, удаляют пред-
лестничные лимфатические узлы с фор-
мированием  межмышечной полости, в ко-
торую вводят 5...10%-ый раствор лидока-
ина, в количестве 10...15 мл, через 5...10 
мин аспирируют раствор и вводят раствор 
полиглюкина, в количестве 15...30 мл, за-
тем зашивают поверхностную фасцию 
шеи и кожу. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1155 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61L 24/04 (2006.01) 
A61K 35/16 (2006.01) 
A61B 17/00 (2006.01) 

(21) s 2016 0146 
(22) 2016.12.08 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU Oleg, 
MD; PISARENCO Serghei, MD; LUPU 
Gheorghe, MD; ZUGRAVU Tatiana, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă miniinvazivă de tratament al ascit-

peritonitei spontane în ciroza hepatică 

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

hepatologie şi hepatochirurgie, şi poate fi 
aplicată pentru tratamentul ascit-peritonitei 
spontane în ciroza hepatică decompensată.  
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Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează laparoscopia sub anestezie generală, 
se aspiră lent exsudatul peritoneal, se in-
spectează organele abdominale şi se 
debridează plăcile fibrinice, apoi se efectu-
ează lavajul cu 1…2 L de ser fiziologic cu 
8…16 mg de dexametazonă, după care solu-
ţia se aspiră, apoi se introduce un amestec, 
care conţine 370…640 UC de hialuronidază 
dizolvată în 200…400 ml de ser fiziologic şi 
10…50 mg de biclorură de 1,10 decametilen-
bis(N,N-dimetil-mentoxicarbonilmetil) amoniu 
dizolvată în 500…2000 ml de ser fiziologic, 
concomitent se administrează intravenos 
ciprofloxacin, 200 mg de 2 ori pe zi, şi 
ceftriaxon, 2 g de 2 ori pe zi, totodată trata-
mentul parenteral se repetă timp de 3…5 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Minimally invasive mathod for treating 

spontaneous ascites-peritonitis in de-

compensated liver cirrhosis 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to hepatology and hepatosurgery, and can 
be used for treating spontaneous ascites-
peritonitis in decompensated liver cirrhosis. 
Summary of the invention consists in per-
forming the laparoscopy under general anes-
thesia, slowly aspirating the peritoneal exu-
date, examining the abdominal organs and 
debriding the fibrin adhesions, then perfor-
ming the lavage with 1-2 L of physiological 
solution with 8…16 mg of dexamethasone, 
after which the solution is aspirated, then a 
mixture is introduced, containing 370-…40 IU 
of hyaluronidase dissolved in 200…400 ml of 
physiological solution and 10…50 mg of 
1,10-decamethylene-bis(N,N-dimethyl-
mentoxycarbonylmethyl)ammonium dichlo-
ride dissolved in 500…2000 ml of physiologi-
cal solution, simultaneously is intravenously 
administered ciprofloxacin 200 mg, 2 times a 
day, and ceftriaxone 2 g, 2 times a day, at 
the same time the parenteral treatment is re-
peated for 3…5 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 

(54) Миниинвазивный метод лечения 

спонтанного асцит-перитонита при 

декомпенсированном циррозе печени 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к гепатологии и гепатохирургии 
и может быть использовано для лечения 
спонтанного асцит-перитонита при деком-
пенсированном циррозе печени.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют лапароскопию под общим 
наркозом, медленно аспирируют пери-
тонеальный экссудат, осматривают брю-
шные органы и удаляют фибриновые 
спайки, затем выполняют лаваж с 1…2-мя 
л физиологического раствора с 8…16 мг 
дексаметазона, после чего раствор  аспи-
рируют, затем вводят смесь, которая со-
держит 370…640 МЕ гиалуронидазы  рас-
творенной в 200…400 мл физиологиче-
ского раствора и 10…50 мг 1,10-
декаметилен-бис(N,N-диметил-ментокси-
карбонилметил) аммония дихлорида рас-
творенного в 500…2000 мл физиологиче-
ского раствора, одновременно внутривен-
но вводят ципрофлоксацин 200 мг, 2 раза 
в день, и цефтриаксон 2 г, 2 раза в день, 
при этом парентеральное лечение повто-
ряют в течение 3…5 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1156 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61M 39/02 (2006.01) 
A61M 39/04 (2006.01) 
A61B 17/00 (2006.01) 

(21) s 2016 0134 
(22) 2016.11.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  STRAJESCU Gheorghe, MD; BUJOR Petru, 
MD; STRAJESCU Dan, MD; BUJOR Sergiu, 
MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Procedeu de fluidizare şi aspiraţie a 

conţinutului chistului hidatic hepatic 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

chirurgie, şi poate fi utilizată pentru fluidiza-
rea şi aspiraţia conţinutului chistului hidatic în 
tratamentul echinococozei hepatice.  
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Esenţa invenţiei constă în efectuarea 
abordului laparoscopic cu introducerea dis-
pozitivului optic şi instalarea pneumoperito-
neului, după care se determină localizarea 
chistului hidatic, în peretele abdominal în 
proiecţia chistului se efectuează un abord 
suplimentar, prin care se introduce un tub de 
ghidare până la poziţionarea capătului  pe 
capsula chistului, în tubul menţionat se intro-
duce un alt tub cu capătul lucrativ ascuţit sub 
un unghi de 45°, se perforează chistul, apoi 
cu ajutorul unui dispozitiv de aspiraţie conec-
tat la tubul extern prin intermediul unor ra-
corduri se absoarbe lichidul hidatic. În tubul 
intern se introduce un tocător electric cu un 
ajutaj din lamele spiralate şi se fragmentează 
membranele hidatice cu viteza de 500...1000 
rot./min, timp de 3...5 min, până la omogeni-
zare, se aspiră conţinutul chistic, după care 
se prelucrează cavitatea restantă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for fluidization and aspiration of 

hepatic hydatid cyst contents 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
surgery, and can be used for fluidization and 
aspiration of hydatid cyst contents in the 
treatment of hepatic echinococcosis. 
Summary of the invention consists in per-
forming the laparoscopic approach with the 
introduction of the optical device and installa-
tion of the pneumoperitoneum, afterwards is 
determined the localization of the hydatid 
cyst, in the abdominal wall in the cyst projec-
tion is performed an additional approach, 
through which is introduced a guide tube up 
to the end contact with the cyst capsule, into 
said tube is introduced another tube with the 
working end sharpened at an angle of 45°, is 
perforated the cyst, then by means of the 
suction device, connected to the outer tube 
by means of several joints is aspirated the 
hydatid liquid. Into the inner tube is intro-
duced an electric shredder with a nozzle with 
helical lamellas and are fragmented the hy-
datid membranes at a velocity of 500…1000 
rev./min, for 3…5 min, up to homogenization, 
are aspirated the cyst contents, afterwards is 
treated the remaining cavity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 

(54) Способ флуидизации и аспирации 

содержимого гидатидной кисты печени 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к хирургии, и может быть исполь-
зовано для флуидизации и аспирации со-
держимого гидатидной кисты печени при 
лечении эхинококкоза печени. 
Сущность изобретения заключается в вы-
полнении лапароскопического доступа с 
введением оптического устройства и 
установке пневмоперитонеума, после чего 
определяют локализацию гидатидной ки-
сты, в брюшной стенке в проекции кисты 
выполняют дополнительный доступ, через 
который вводят направляющую трубку до 
соприкосновения конца с капсулой кисты, 
в указанную трубку вводят другую трубку с 
рабочим концом обостренным под углом 
45°, перфорируют кисту, затем при помо-
щи всасывающего устройства, подклю-
ченного к внешней трубке посредством 
нескольких соединений аспирируют гида-
тидную жидкость. Во внутреннюю трубку 
вводят электрический измельчитель с 
насадкой со спиралевидными пластинка-
ми и фрагментируют гидатидные мембра-
ны со скоростью 500...1000 об./мин, в те-
чение 3...5 мин, до гомогенизации и аспи-
рируют содержимое кисты, после чего об-
рабатывают оставшуюся полость. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1157 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B24B 39/02 (2006.01) 
(21) s 2016 0159 
(22) 2016.12.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

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

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

(54) Instalaţie de vibronetezire cu diamant a 

suprafeţelor interioare ale pieselor 

cilindrice 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor 

de maşini, şi anume la instalaţiile de prelu-
crare superficială prin deformare plastică şi 
prin vibronetezire cu diamant a suprafeţelor 
interioare ale pieselor cilindrice. 
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Instalaţia de vibronetezire cu diamant a su-
prafeţelor interioare ale pieselor cilindrice in-
clude un corp (10) cu o mandrină (1) pentru 
fixarea piesei (2), o portsculă (3) executată în 
formă de cilindru, la un capăt al căreia de-a 
lungul axei ei longitudinale este executat un 
orificiu în care este amplasat un şurub (8) cu 
posibilitatea reglării unor scule (9) cu dia-
mante (7), amplasate în nişte orificii exe-
cutate pe portsculă (3), perpendicular axei ei 
longitudinale. Totodată portscula (3) este 
amplasată cu posibilitatea deplasării du-te-
vino de-a lungul unor ghidaje (13), prin in-
termediul unui electromagnet (4), arc (6) şi 
miez (12), fixat de celălalt capăt al portsculei 
(3), iar ghidajele (13), electromagnetul (4) şi 
miezul (12) sunt instalate pe un suport mobil 
(5), amplasat pe nişte ghidaje (11). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Installation for vibration smoothing by 

diamond of internal surfaces of cylindri-

cal parts  

(57) The invention relates to the field of mechani-
cal engineering, namely to installations for 
surface treatment by plastic deformation and 
vibration smoothing by diamond of internal 
surfaces of cylindrical parts. 
The installation for vibration smoothing by di-
amond of internal surfaces of cylindrical parts 
includes a body (10) with a cartridge (1) for 
fixing the part (2), a holder (3) made in the 
form of a cylinder, at one end of which along 
its longitudinal axis is made a hole, in which 
is placed a screw (8) with the possibility of 
adjusting the tools (9) with diamonds (7), 
placed in the holes made on the holder (3), 
perpendicular to its longitudinal axis. At the 
same time, the holder (3) is placed with the 
possibility of back-and-forth displacement 
along guides (13), by means of an electro-
magnet (4), a spring (6) and a core (12), 
fixed to the other end of the holder (3), and 
the guides (13), the electromagnet (4) and 
the core (12) are installed on a mobile sup-
port (5), placed on guides (11). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Установка вибровыглаживания алма-

зом внутренних поверхностей цилин-

дрических деталей 
(57) Изобретение относится к области маши-

ностроения, а именно к устройствам для 
поверхностной обработки пластической 
деформацией и вибровыглаживанием ал-
мазом внутренних поверхностей цилин-
дрических деталей. 
Установка вибровыглаживания алмазом 
внутренних поверхностей цилиндрических 
деталей включает корпус (10) с патроном 
(1) для крепления детали (2), державку (3) 
выполненную в виде цилиндра, в одном 
конце которой вдоль ее продольной оси 
выполнено отверстие, в котором распо-
ложен винт (8) с возможностью регулиро-
вания инструментов (9) с алмазами (7), 
расположенных в отверстиях выполнен-
ных на державке (3), перпендикулярно ее 
продольной оси. При этом, державка (3) 
расположена с возможностью возвратно-
поступательного перемещения вдоль 
направляющих (13), посредством элек-
тромагнита (4), пружины (6) и сердечника 
(12), закрепленного к другому концу дер-
жавки (3), а направляющие (13), электро-
магнит (4) и сердечник (12) установлены 
на мобильной опоре (5), расположенной 
на направляющие (11). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(54) Procedeu de fabricare a vinului roşu 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
roşu. 
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobi-
rea şi desciorchinarea strugurilor cu obţiner-
ea partidelor de mustuială proaspătă, plas-
area acestora în vase de extragere-fermen-
tare, extragerea mustuielii cu vin tânăr în 
fermentare, separarea vinului tânăr extractiv 
de mustuiala extrasă, posfermentarea şi 
limpezirea vinului, precum şi tragerea vinului 
tânăr extractiv de pe precipitat, totodată în 
procesul sau la sfârşitul postfermentării, vinul 
tânăr extractiv se macerează suplimentar pe 
mustuiala sau boştina obţinută de la prelu-
crarea ultimelor partide de struguri roşii re-
cepţionate în sezonul de vinificare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

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

namely to a process for producing red wine. 
The process, according to the invention, 
comprises crushing and destemming of 
grapes to produce batches of fresh pomace, 
placement thereof in fermentation-extraction 
tanks, extraction of the pomace with fermen-
ting young wine, separation of the extractive 
young wine stock from the extracted po-
mace, post-fermentation and clarification of 
the wine, and removal of the extractive 
young wine from the precipitate, while in the 
process or at the end of post-fermentation, 
the young extractive wine is additionally 
macerated on the pomace or dripped-off 
pomace obtained from the processing of the 
last, in this wine-making season, batches of 
red grapes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ производства красного вина 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к способу 
производства красного вина. 
Способ, согласно изобретению, включает 
дробление и гребнеотделение винограда 
с получением партий свежей мезги, их 
размещение в бродильно-экстракционные 
резервуары, экстрагирование мезги бро-
дящим молодым виноматериалом, отде- 
 

ление экстрактивного молодого винома-
териала от проэкстрагированной мезги, 
его дображивание и осветление, а также 
снятие экстрактивного молодого винома-
териала с осадка, при этом в процессе 
или после дображивания, молодой экс-
трактивный виноматериал дополнительно 
настаивается на мезге или стекшей мезге 
полученной от переработки последних, в 
данном винодельческом сезоне, партий 
красного винограда. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1159 (13) Y 

(51) Int. Cl.: E04F 13/00 (2006.01) 
E04F 13/02 (2006.01) 
E04F 13/04 (2006.01) 

(21) s 2016 0123 
(22) 2016.11.11 
(71)(72)(73) CECAN Pavel, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Procedeu de executare a lucrărilor de 

tencuire 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

procedee de executare a lucrărilor de 
tencuire cu folosirea reperelor din mortar.  
Procedeul de executare a lucrărilor de 
tencuire include pregătirea suprafeţei înainte 
de tencuire, jalonarea suprafeţei, executarea 
reperelor din mortar şi tencuirea stratificată a 
suprafeţei după întărirea reperelor. La jalo-
narea suprafeţei la o distanţă de la peretele 
şi ungherul încăperii se instalează un fir cu 
plumb, după proiecţia firului cu plumb se in-
stalează dibluri de distanţare, în care se 
înşurubează şuruburi, totodată capetele 
şuruburilor înşurubate în dibluri din fiecare 
ungher se instalează la aceeaşi distanţă de 
la firul cu plumb. La executarea reperelor din 
mortar pe fâşiile verticale de mortar care 
acoperă capetele şuruburilor se întinde o 
panglică adezivă, pe care se instalează un 
dreptar, care se presează în fâşia de mortar 
până la refuz în capetele şuruburilor, iar mor-
tarul ieşit dincolo de limitele dreptarului se 
înlătură. După întărirea reperelor se efec-
tuează tencuirea stratificată a suprafeţei, și 
anume până la uscarea completă a stra-
turilor. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for plastering  
(57) The invention relates to construction, in par-

ticular to processes for plastering using mor-
tar screed strips. 
The process for plastering includes the prep-
aration of the surface before plastering, stak-
ing out of the surface, execution of the mor-
tar screed strips and layer-by-layer plastering 
of the surface after the hardening of the 
screed strips. At the staking out of the sur-
face at a distance from the wall and the cor-
ner of the room is installed a plumb line, by 
the projection of the plumb line are installed 
spacer dowels, into which are screwed 
screws, at the same time the heads of the 
screws screwed into the dowels of each cor-
ner are installed at the same distance from 
the plumb line. At the execution of the mortar 
screed strips on the vertical mortar strips 
covering the heads of the screws is stretched 
an adhesive tape, on which is installed a 
rule, which is pressed into the mortar strip 
until it stops in the screw heads, and the 
mortar squeezed out of the rule is removed. 
After the hardening of the screed strips is 
carried out the layer-by-layer plastering of 
the surface, namely up to the complete dry-
ing of the layers. 

 
  Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ проведения штукатурных работ 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к способам проведения штука-
турных работ с использованием маяков из 
раствора. 
Способ проведения штукатурных работ 
включает подготовку поверхности перед 
оштукатуриванием, провешивание по-
верхности, устройство растворных маяков 
и послойное оштукатуривание поверхно-
сти после затвердевания маяков. При 
провешивании поверхности на расстоянии 
от стены и угла помещения устанавлива-
ют отвес, по проекции нити отвеса уста-
навливают распорные дюбеля, в которые 
ввинчивают шурупы, при этом головки 
ввинченных в дюбели шурупов каждого 
угла устанавливают на одинаковом рас-
стоянии от отвеса. При устройстве рас-
творных маяков на вертикальные полосы 
раствора, покрывающие головки шурупов, 
натягивают липкую ленту, на которую 
устанавливают правило, которое вдавли-
вают в растворную полосу до упора в го-
ловки шурупов, а выдавленный за преде-
лы правила раствор удаляют. После за-
твердевания маяков осуществляют по-
слойное оштукатуривание поверхности, а 
именно до окончательного высыхания 
слоев. 

 
 П. формулы: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 

OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4441 C1 A61F 6/02 (2006.01) 

 

a 2015 0072 2015.08.05 11/2016 

2 DE 4442 C1 B65B 13/26 (2006.01) 

A22C 11/00 (2006.01) 

A22C 11/12 (2006.01) 

a 2012 0122 2012.12.12 11/2016 

3 FR 4443 C1 C07D 223/16 (2006.01) 

C07C 253/00 (2006.01) 

C07C 255/47 (2006.01) 

C07C 49/755 (2006.01) 

C07C 49/593 (2006.01) 

C07C 49/623 (2006.01) 

a 2014 0048 2014.05.08 11/2016 

4 NL 

 

4444 C1 C09K 3/18 (2006.01) 

E01H 10/00 (2006.01) 

C08K 13/02 (2006.01) 

C08K 13/08 (2006.01) 

C08L 89/00 (2006.01) 

a 2013 0102 2012.06.05 11/2016 

5 MD 4445 C1 C12N 1/14 (2006.01) 

C12N 1/38 (2006.01) 

C12R 1/885 (2006.01) 

C12N 9/24 (2006.01) 

C12N 9/50 (2006.01) 

C12N 9/58 (2006.01) 

a 2015 0107 2015.10.28 11/2016 

6 LU 4447 C1 G05B 19/418 (2006.01) a 2013 0061 2012.03.12 11/2016 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 

OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 1087 Z A01C 1/00 (2006.01) 

A01G 7/06 (2006.01) 

A01G 1/00 (2006.01) 

A01C 21/00 (2006.01) 

C05C 9/00 (2006.01) 

A01N 55/02 (2006.01) 

A01N 59/14 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2016 0041 2016.03.24 11/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 MD 1088 Z A01C 1/00 (2006.01) 

A01G 7/00 (2006.01) 

A01N 47/28 (2006.01) 

A01N 59/02 (2006.01) 

A01N 59/06 (2006.01) 

A01N 59/14 (2006.01) 

C05C 9/00 (2006.01) 

C07C 53/10 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2016 0052 2016.04.13 11/2016 

3 MD 1090 Z A01H 1/04 (2006.01) 

A01H 1/06 (2006.01) 

A01H 1/08 (2006.01) 

A01N 43/08 (2006.01) 

s 2016 0028 2016.02.26 11/2016 

4 MD 1091 Z A01H 4/00 (2006.01) 

A01H 5/04 (2006.01) 

s 2016 0032 2016.03.04 11/2016 

5 MD 1092 Z A01M 7/00 (2006.01) 

B05B 7/10 (2006.01) 

s 2016 0073 2016.06.03 11/2016 

6 MD 1093 Z A61B 5/01 (2006.01) 

A61B 8/06 (2006.01) 

s 2016 0085 2016.06.24 11/2016 

7 MD 1094 Z A61B 10/00 (2006.01) s 2016 0048 2016.03.31 11/2016 

8 MD 1095 Z A61B 17/00 (2006.01) 

A61L 17/04 (2006.01) 

A61K 31/24 (2006.01) 

A61K 36/88 (2006.01) 

s 2016 0040 2016.03.22 11/2016 

9 MD 1099 Z E01D 19/00 (2006.01) 

E01D 21/00 (2006.01) 

E02D 17/18 (2006.01) 

E02D 17/20 (2006.01) 

s 2016 0002 2016.01.05 11/2016 

10 MD 1100 Z F04D 1/06 (2006.01) 

F04D 29/04 (2006.01) 

s 2016 0063 2016.05.05 11/2016 

11 MD 1101 Z G01R 27/02 (2006.01) 

G01R 27/22 (2006.01) 

G01R 27/26 (2006.01) 

s 2016 0011 2016.02.03 11/2016 
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 

P 

П 



    MD - BOPI 6/2017                                                                                           PLANT VARIETIES 

 
42 

 
 
 

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2017 0007 /  

  2017.03.14 

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

 

b. IACOBUŢA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
UNGUREANU Victor, MD; 
SLUHINSCHI Aurelia, MD 

SOIA 
(Glicine max (L.) Merrill) 

 

Soybean 
(Glicine max (L.) Merrill) 

 

Соя 
(Glicine max (L.) Merrill) 

FLAMURA 2017.06.30 

2 v 2017 0008 /  

  2017.03.14 

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

 

b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD; 
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
LUNGU Alina, MD;  
STAVĂR Lidia, MD 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat 
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

CLASIC 2017.06.30 

3 v 2017 0009 /  

  2017.03.14 

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

 

b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD; 
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
VRONSCHIH Mihail, MD 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat 
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

SAVANT 2017.06.30 
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1 2 3 4 5 6 

4 v 2017 0010 /  

  2017.03.14 

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

 

b. CHIŞCA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
STAVĂR Lidia, MD;  
LUNGU Alina, MD 

ORZ 
(Hordeum vulgare L.) 

 

Barley 
(Hordeum vulgare L.) 

 

Ячмень 
(Hordeum vulgare L.) 

BUCUREL 2017.06.30 

5 v 2017 0011 /  

  2017.03.22 

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

 

b. GONCEARIUC Maria, MD; 
BALMUŞ Zinaida, MD 

LEVĂNŢICĂ 
(Lavandula angustifolia 

Mill.) 

 

Lavender 
(Lavandula angustifolia 

Mill.) 

 

Лаванда 
(Lavandula angustifolia 

Mill.) 

Aroma Unica 2017.06.30 
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FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

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

denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2014 0016 /  

  2014.02.25 

a. INSTITUTUL DE 
FITOTEHNIE "PORUMBENI", 
MD 

 

b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
MUSTEAŢA Simion, MD;  
RUSU Ghenadie, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD 

PORUMB  

(Zea mays L.) 

 

Maize  
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза  
(Zea mays L.) 

MKP 20 245 / 2017.06.30 

2 v 2014 0017 /  

  2014.02.25 

a. INSTITUTUL DE 
FITOTEHNIE "PORUMBENI", 
MD 

 

b. MUSTEAŢA Simion, MD;  
BOROZAN Pantelimon, MD;  
RUSU Ghenadie, MD 

PORUMB CORNOS  
(Zea mays var. indurata) 

 

Flint Corn  
(Zea mays var. indurata) 

 

Кукуруза твердая  
(Zea mays var. indurata) 

 

MKP 70MRf 246 / 2017.06.30 

3 v 2014 0018 /  

  2014.02.25 

a. INSTITUTUL DE 
FITOTEHNIE "PORUMBENI", 
MD 

 

b. MUSTEAŢA Simion, MD;  
BOROZAN Pantelimon, MD;  
RUSU Ghenadie, MD;  
BRUMA Serghei, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 

 

Maize  
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза  
(Zea mays L.) 

 

 

BEMO 235 247 / 2017.06.30 
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

 

 

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 040039 
(220) 2017.01.23 
(310) M 2016 05369 
(320) 2016.07.29 
(330) RO 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,  
Germania 

(540)  
 
 

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

taţii (articole de papetărie), suporturi pentru 
pahare de bere, broşuri, hârtie de scris, foi 
din hârtie pentru controlul umidităţii pentru 
ambalarea produselor alimentare, figurine 
(statuete) din mucava (papier mache), hârtie 
de filtru, ambalaje pentru sticle din carton 
sau din hârtie, felicitări, hârtie din pasta de 
lemn, cutii pentru pălării din carton, filtre de 
cafea din hârtie, tuburi din carton, prosoape 
de hârtie pentru faţă, mucava (papier 
mache), învelitori din hârtie pentru ghivece 
de flori, funde din hârtie, produse din hârtie 
de unică folosinţă, hârtie de bucătărie, pungi 
de hârtie, hârtie de calc, hârtie pergament, 
materiale de împachetat (pentru amortizare, 
pentru umplutură) din hârtie şi carton, coperţi 
pentru paşaport, recipient din hârtie pentru 
creme, cartonaşe de schimb altele decât cele 
pentru jocuri, foi absorbante din hârtie sau 
plastic pentru ambalarea produselor alimen-
tare, garnituri de sertar din hârtie, parfumate 
sau nu, suporturi pentru birou, hârtie de îm-
pachetat, carnete de notiţe; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi pentru papetărie sau pen-
tru uz casnic; materiale pentru artişti; pen-
sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pen-
tru ambalaj; caractere tipografice; matriţe; 
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, 
afişe, periodice, publicaţii imprimate, ziare şi 
reviste; felicitări; instrumente de scris; ştam-
pile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere şi 
tampoane de ungere cu cerneală; albume 
fotografice; suporturi pentru înrămare de 
tablouri, poze, fotografii, şevalete pentru pic-
tură; hârtie absorbantă de ulei pentru acope-
rire; suporturi pentru fotografii; cerneluri; 
şerveţele de buzunar din hârtie, hârtie igie-

nică, şervetele pentru demachiat din hârtie; 
prosoape din hârtie; seturi de masă şi supor-
turi de masă pentru pahare din hârtie sau 
carton; hârtie de ambalat, hârtie de împache-
tat şi materiale de ambalat din carton; 
acuarele pentru artişti; reproduceri grafice, 
portrete; litografii; pixuri şi stilouri, creioane, 
stilouri stilografice, pixuri cu bilă; peniţe; to-
curi; suporturi pentru creioane; cartuşe şi 
rezerve pentru pixuri şi instrumente de scris; 
mine pentru creioane; creioane colorate, 
creioane pastel; penare; ascuţitori de 
creioane; maşini de ascuţit creioane; agrafe 
de birou; prespapieruri; suporturi din hârtie, 
piuneze; pasteluri; adezivi pentru papetărie 
sau menaj; tăviţe pentru corespondenţă şi 
suporturi; folii de protecţie; deschizători de 
scrisori; articole de birou; bandă adezivă şi 
distribuitor de bandă adezivă; material pentru 
desen, planşe pentru desen, pixuri şi instru-
mente; truse de desen; albume pentru timbre 
poştale şi monede; săculeţe şi plicuri din 
hârtie; radiere pentru cerneală; suporturi 
laterale pentru cărţi, semne de carte; pânze 
tip canvas pentru pictură; carnete de notiţe; 
agende şi jurnale; dosare (articole de birou); 
suporturi pentru hârtie de scris; carneţele, 
hârtie pentru scris; hârtie pentru desen; tocu-
ri pentru ustensile de scris; cretă, table de 
scris, table de scris pentru afişaj; huse pentru 
paşapoarte; huse pentru carnete de cecuri; 
imagini (tipărituri); produse pentru ştergere, 
gume de şters, fluide corectoare; deschi-
zătoare electrice de scrisori; partituri; table 
de scris care pot fi şterse; ornamente din 
hârtie (decoraţiuni); hârtie pentru şerveţele; 
şerveţele de masă din hârtie; pungi din hârtie 
sau plastic pentru sandvişuri; genţi şi cutii din 
carton; cărţi de colorat; mape de raport; hâr-
tie pentru cărţi de exerciţii; carnete de bu-
zunar; pixuri cu vârf de fetru; articole de 
legătorie; seturi de creioane; seturi de 
creioane colorate; rigle; suporturi de scris; 
albume pentru autografe; capsatoare; semne 
de avertizare a pericolului; tocător (articole 
de birou); aparate şi dispozitive de laminat 
(articole de birou); aparat electric pentru apli-
carea la cald a unui înveliş de protecţie pe 
documente şi fotografii; coperte şi cutii pen-
tru carduri; decoraţiuni din hârtie pentru cutii 
de sandvişuri sau alimente; albume; pungi 
(plicuri, săculeţe) din plastic sau hârtie, pen-
tru împachetat; biblioraft; cutii din carton sau 
din hârtie; cărţi poştale; standuri şi cutii pen-
tru ştampile şi sigilii; cărţi de benzi desenate; 
compasuri pentru desen; benzi de hârtie sau 
carduri pentru înregistrarea programelor de 
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calculator; hârtie de copiere (papetărie); li-
chide de corectare (articole de birou); de-
getare (articole de birou); steaguri de hârtie; 
bandă cauciucată; carduri de indexare; pan-
glici de cerneală; dosare pentru hârtie; eti-
chete, cu excepţia celor din material textil; 
hărţi geografice; felicitări muzicale; buletine 
(papetărie); suporturi (papetărie); acuarele 
(articolele pentru uz şcolar); publicaţii tipărite; 
tocătoare de hârtie pentru uz de birou; ins-
trumente de scris cu mâna; timbre poştale; 
abţibilduri; bilete; panglici pentru maşini de 
scris; maşini de scris (electrice sau neelec-
trice); coperte; pensule de caligrafie; cretă; 
coperte (papetărie); învelitori din hârtie pen-
tru ghivecele de flori; bavete din hârtie; pungi 
pentru gătit în cuptorul cu microunde; cărţi 
(mici); modele de broderie; cuţite pentru tăiat 
hârtie (articole de birou); lenjerie de masă din 
hârtie; panouri indicatoare din hârtie sau 
carton; etichete (cu excepţia celor din mate-
rial textil) pentru cartonaşe de indexare; loturi 
de hârtie; hârtie absorbantă pentru îngrijirea 
feţei; autocolante pentru telefoane mobile; 
maşini pentru imprimarea adreselor, maşini 
de francat pentru aplicarea timbrelor poştale 
sau pentru imprimarea ştampilelor francate, 
duplicatoare, perforatoare (articole de birou), 
prese de capsat (articole de birou), materiale 
pentru artişti, şi anume materiale pentru de-
sen, pictură şi modelat; materiale de instruire 
şi materiale didactice (cu excepţia apara-
telor) sub formă de materiale tipărite, modele 
geologice, globuri pământeşti, dispozitive de 
desenat pe tabla de scris; maşini de scris şi 
articole de birou (cu excepţia mobilierului), şi 
anume dispozitive de birou neelectrice; ma-
teriale plastice pentru ambalaj, şi anume 
coperţi, pungi şi folii; cotoare pentru ins-
cripţionare, cutii pentru arhivare, alonje, foi 
separatoare, indexuri, folii, dosare şi mape, 
dosare de indexare şi mape de semnături; 
capse; benzi elastice (papetărie); bandă co-
rectoare; formulare pentru cărţi; suporturi 
pentru pixuri; laminatoare pentru documente; 
tocătoare de hârtie pentru birou (papetărie); 
cartonaşe pentru indexare, suporturi de birou 
pentru carduri; coperţi cu legare termică; cutii 
metalice pentru cărţi de vizită; cutii pentru 
sertare (articole de birou); huse pentru car-
duri de indexare (articole de birou); dis-
pozitive pentru birou (cu excepţia mobilie-
rului); bunuri din hârtie ca înlocuitor pentru 
textile, şi anume batiste, şerveţele de masă, 
şerveţele demachiante, prosoape de faţă, 
prosoape, feţe de masă, prosoape de ceai şi 
role pentru bucătărie; tablouri (poze), 

înrămate sau neînrămate; seturi de instru-
mente de scris; saci de gunoi din hârtie sau 
din materiale plastice; acuarele (picturi); tuş 
pentru ştampile; şabloane pentru tapet; 
opritori din carton sau hârtie; suporturi pentru 
scrisori; 

 

29   - carne, peşte, carne de pasăre de curte şi 
carne de vânat; extracte din carne; fructe şi 
legume conservate, îngheţate, uscate şi 
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse din lapte; grăsimi şi uleiuri comes-
tibile; crustacee (procesate), bunurile ante-
rioare de asemenea preparate; băuturi pe 
bază de mix de lapte, cu conţinut predomi-
nant de lapte; deserturi, preparate sau se-
mipreparate; produse din soia (boabe de 
soia conservate, lapte de soia); produse din 
lapte bătut, produse din iaurt, smântână şi 
produse din smântână, smântână acră, pro-
duse din kefir, produse din zer de unt, pro-
duse din zer, lapte bătut şi produse din lapte 
bătut, bunurile anterioare, de asemenea, ca 
produse mixate, cu conţinut predominant de 
lapte; unt şi preparate din unt, brânză, 
brânză proaspătă şi preparate din brânză; 
deserturi, în principal din lapte şi/sau produ-
sele din lapte sus-menţionate cu adaos de 
preparate din fructe, fructe proaspete, 
substanţe aromatizante şi agenţi şi ciocolată, 
de asemenea, în stare conservată, refrige-
rată sau îngheţată şi în forma instantă şi ca 
alimente dietetice, bunurile dietetice sus-
menţionate, cu excepţia celor de uz medical; 
produse de substituire a laptelui; deserturi 
preparate sau semipreparate; mâncăruri gata 
preparate din carne, peşte, ouă, legume, 
fructe; produse de ronţăit, în special chipsuri 
de cartofi cu conţinut redus de grăsime, 
chipsuri din fructe, legume (uscate), caviar, 
măsline (conservate), stafide, batoane de 
brânză, amestecuri de nuci pentru gustări; 
alimente dietetice şi preparate alimentare 
precum şi suplimente alimentare pe bază de 
proteine; peşte, carne de pasăre de curte, 
carne de vânat şi extracte din legume; fructe 
şi legume, şi dulci şi murate; pulpă de le-
gume şi fructe, produse de cartofi de toate 
tipurile; fructe cu coajă lemnoasă procesate, 
fructe mixate cu coajă şi fructe uscate; supe 
şi tocane, gata preparate; lapte praf pentru 
mâncare; salate pe bază de carne, peşte, 
carne de pasăre de curte, carne de vânat, 
cârnaţ, fructe de mare, legume şi fructe (pre-
lucrate); preparate, mâncăruri gata pre-
parate şi părţi de mâncăruri gata preparate, 
exclusiv sau în parte pe bază de carne, pro-
duse din carne, peşte, produse din peşte, 
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fructe de mare, carne de pasăre de curte, 
produse din carne de pasăre de curte, carne 
de vânat, produse din carne de vânat, le-
gume, fructe gătite, cartofi, leguminoase 
(preparate) şi brânză, bunurile sus-
menţionate, în măsura în care este posibil, în 
formă îngheţată, conservată, de pulbere şi 
uscată; produse tartinabile; conserve de 
carne, peşte, carne de pasăre de curte, 
carne de vânat, fructe şi legume; jeleuri din 
carne, peşte, carne de pasăre de curte, 
carne de vânat, fructe şi legume; deserturi pe 
bază de iaurt, lapte bătut, smântână, lapte şi 
fructe; fructe conservate în alcool; fructe 
îngheţate şi glazurate; ghimbir cristalizat, 
îngheţat şi glazurat; fructe şi legume mari-
nate în ulei, muştar, oţet sau sirop; nuci 
prăjite, uscate, sărate şi condimentate; ex-
tracte de plante pentru produse alimentare; 
alginaţi pentru gătit; mezeluri, conserve de 
cârnaţi, conserve din amestecuri de cârnaţi şi 
legume; conserve din carne, şi anume carne 
afumată, sărată şi murată; budincă neagră 
(sângerete); pate de ficat; şuncă, bacon, 
cârnaţi în aluat; cârnaţi; produse din carne, 
carne din păsări de curte şi vânat în formă 
afumată sau semipreparată; mâncăruri gata 
preparate şi mâncăruri semipreparate cons-
tând în principal în produse din cârnaţi; pre-
parate pentru pregătirea supei; supă bulion 
sau concentrate de supă; lichior de ouă 
nealcoolic; praf de ouă; chipsuri din cartofi; 
salate de fructe; gustări pe bază de fructe; 
salate de legume; burtă de vacă; cheag; fi-
cat; polen preparat ca produs alimentar; se-
minţe procesate, trufe conservate; lapte de 
albumină; jeleuri de fructe; pulpă de fructe; 
fructe şi legume proaspete, atât sub formă 
tăiată cât şi sub formă de salate; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi dul-
ciuri; gheaţă comestibilă; zahăr, miere, me-
lasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; prăji-
turele; praf pentru prăjituri; ornamente co-
mestibile pentru prăjituri; arome pentru prăji-
turi; vafe de orez; dulciuri şi bomboane; cio-
colată; băuturi de ciocolată cu lapte; băuturi 
de ciocolată; dulciuri ca ornamente pentru 
pomi de Crăciun; băuturi de cacao cu lapte; 
produse de cacao; băuturi pe bază de cacao; 
băuturi pe bază de cafea; arome de cafea; 
amestecuri şi preparate utilizate ca înlocuitori 
de cafea; biscuiţi; floricele de porumb; fulgi 
de porumb; îngheţată; curry; cremă de 
vanilie; chipsuri (produse de cereale); arome, 

altele decât uleiuri esenţiale; turtă dulce; 
preparate aromate pentru pre-pararea in-
fuziilor nemedicinale; ketchup; lemn dulce; 
drajeuri romboidale (cofetărie); plăcinte cu 
carne; produse pentru frăgezit carne de uz 
casnic; clătite americane; pateu (produse de 
patiserie); piper; budincă; ravioli; lăptişor de 
matcă pentru consum uman; pastă de wasa-
bi; sos de soia; paste, tăieţei şi fidea; udon 
(tăieţei japonezi); sushi; vanilie; vafe; 
îngheţată de iaurt; covrigei; produse de co-
fetărie pe bază de migdale; arome pentru 
gătit; lianţi pentru îngheţată; chifle; prăjituri; 
caramele (bomboane); gumă de mestecat, 
cu excepţia celor de uz medical; făină de 
porumb; biscuiţi crackers; gheaţă naturală 
sau artificială; marţipan, maioneză; făină de 
ovăz; boia; condimente lichide; pişcoturi; 
sare de gătit; sandwich-uri; sos de roşii; con-
dimente; şerbeturi (îngheţată); dropsuri 
(bomboane); tarte; făină de grâu; dressinguri 
pentru salată; sosurile din carne; cereale, 
musli şi produse din făină integrală; băuturi 
pe bază de cafea, ceai, cacao şi ciocolată; 
preparate din cafea sau cacao pentru pre-
gătirea băuturilor alcoolice sau nealcoolice, 
arome pentru produsele alimentare; produse 
de cofetărie (de asemenea, cu înlocuitori de 
zahăr), sosuri pentru salate; ierburi uscate de 
grădină; pizza şi produse din pizza, de ase-
menea, gata pentru servire şi congelate; felii 
de pâine umplute, chifle şi baghete; mâ-
ncăruri gata de servire şi alimente congelate, 
în special care constau exclusiv sau în prin-
cipal din produse din făină integrală, pâine, 
prăjituri şi produse de patiserie, paste şi 
orez; produse dietetice şi produse alimen-
tare, în scopuri nemedicale; agenţi de îngro-
şare pentru gătit; deserturi pe bază de cremă 
spumă (mousses-uri, cofetărie); jeleuri de 
fructe (dulciuri); rulouri de primăvară; capere; 
ceaiuri de plante, cu excepţia celor medici-
nale; mâncăruri pe bază de faină; produse 
pentru stabilizarea friştii; fructe acoperite în 
ciocolată şi zahăr; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comerţ cu amănuntul, comerţ angro şi servi-
cii comerciale cu comandă prin poştă, pre-
cum şi prin Internet şi programe de 
teleshopping în sectoarele mâncării, alimen-
telor de lux, băuturilor alcoolice, băuturilor 
nealco-olice, produselor de tutun, magazine-
lor cu articole de mâncare sănătoasă, artico-
lelor de farmacii, cosmeticelor, magazinelor 
cu articole de parfumerie, medicamentelor, 
bunu-rilor din sectorul de sănătate (în special 
preparate dietetice şi suplimente alimentare, 
preparate şi articole pentru tratament dentar, 
preparate şi articole medicale şi veterinare, 
echipamente pentru terapie fizică, pentru 
protecţie acustică, dispozitive, instrumente 
medicale şi veterinare, dispozitive medicale 
ortopedice), articolelor sanitare, preparatelor 
pentru spălare, produselor de curăţat, produ-
selor de uz casnic (în special recipiente de 
uz casnic, ustensile de menaj, ustensile pen-
tru copt, materiale şi consumabile pentru 
curăţenie, veselă altele decât cuţite, furculiţe 
şi linguri, articole de sticlărie, vase pentru 
bucătărie, recipiente pentru depozitare, us-
tensile de uz casnic, ustensile pentru coace-

re, articole pentru curăţare şi consumabile, 
tacâmuri, articole din sticlă, vase pentru gătit, 
textile de uz casnic şi produse de tapiţerie, 
ustensile şi articole pentru baie, articole de 
spălătorie şi consumabile, articole pentru 
călcat şi consumabile, produse de iluminat 
de uz casnic şi produse de încălzire, articole 
de răcire pentru uz casnic, instalaţii sanitare, 
aparate pentru spălarea rufelor, aparate pen-
tru curăţare), ustensile de bucătărie, bunuri 
din ceramică, bunuri din porţelan, articole din 
material plastic (şi anume perii de plastic, 
firme din plastic, mânere din plastic, panouri 
din plastic, forme confecţionate din materiale 
plastice pentru rame de fotografii, obiecte de 
artă realizate din material plastic, figurine 
miniaturale realizate din material plastic, fi-
tinguri pentru scări din material plastic, sculp-
turi realizate din plastic, plăci decorative rea-
lizate din material plastic, figurine şi statuete 
realizate din plastic, opritoare de uşi din plas-
tic, cârlige confecţionate din plastic (draperii), 
cutii din plastic ce pot fi stivuite, sigle din 
plastic, uşi pentru mobilă din plastic, fitinguri 
pentru uşi realizate din material plastic, 
sculpturi din plastic, cufere de depozitare din 
plastic, decoraţiuni din plastic pentru prăjituri, 
mânere de uşă din plastic, muchii de scări 
din plastic, trofee realizate din plastic, figuri-
ne de animale confecţionate din plastic (or-
namente), machete de vehicule (ornamente) 
confecţionate din plastic, machete de figurine 
(ornamente) confecţionate din plastic, ma-
chete de avioane (ornamente) confecţionate 
din plastic, figurine cu eroi de acţiune deco-
rative din plastic, imitaţii de produse alimen-
tare, din plastic, machete din plastic (orna-
mente), decoraţiuni din materiale plastice 
pentru alimente, ornamente din plastic pentru 
masă), articole de piaţă realizate prin mijloa-
ce proprii, (bricolaj), articole realizate prin 
mijloace proprii (bricolaj), articole de grădină, 
articole de construcţie, articole pentru timpul 
liber (în special adezivi, culori, lacuri, colo-
ranţi, lumânări şi fitile, foarfece, cleşti, maşini 
de filetat cu ac, materiale pentru artişti, furni-
turi pentru desen, pixuri, pixuri cu bilă, cre-
ioane, cărţi de colorat, hârtie, carton, consu-
mabile pentru birou, pensule, şevalete, porto-
folii şi dosare, lichide colorate pentru arte 
manuale pentru copii, bunuri de hârtie pentru 
scopuri artistice, albume fotografice, modele 
de broderie, gravuri, timbre poştale, şabloa-
ne, autocolante, spatule, produse de cerami-
că pentru uz casnic, aţe şi fire utilizate în 
scopuri textile, aţe şi fire elastice, textile şi 
articole textile, dantelă şi broderii, panglici şi 
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trese, nasturi, cârlige, cheotori, ace, flori arti-
ficiale, jucării, păpuşi, modele de kituri de 
construcţii), vehicule, ustensile pentru vehi-
cule, accesorii pentru vehicule, biciclete, 
articole pentru biciclete, accesorii pentru 
biciclete, calculatoare, accesorii pentru cal-
culator, programe de calculator, articole elec-
trice, produse electronice, suporturi de înre-
gistrare audio, suporturi de date, CD-uri în-
registrate, DVD-uri înregistrate, dispozitive 
multimedia, accesorii multimedia, dispozitive 
de telecomunicaţii, maşini (şi anume maşini 
pentru prelucrarea metalelor, lemnului şi a 
materialelor sintetice, maşini pentru industria 
chimică, agricultură, industria minieră, maşini 
pentru producerea materialelor textile, maşini 
pentru prepararea băuturilor (industriale), 
utilaje pentru construcţii, maşini de ambalare 
şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia mo-
toarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
transmisii pentru maşini (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre), unelte agricole 
altele decât cele acţionate manual, incuba-
toare pentru ouă, maşini automate de vânza-
re, aparate electrice şi aparate de bucătărie, 
maşini de curăţat cu aburi, maşini de bucătă-
rie electrice, mixere electrice de uz casnic, 
cuţite electrice, aparate de bucătărie electri-
ce pentru tocare, măcinare, presare sau 
deschidere, deschizător de conserve electric, 
storcătoare electrice de suc, râşnite de ca-
fea, altele decât cele acţionate manual, mori 
de uz casnic, altele decât cele acţionate ma-
nual, maşini de frământare, aparate electrice 
pentru sigilarea materialelor plastice (amba-
lare), teluri electrice de uz casnic, maşini de 
tăiat, maşini pentru fabricarea pastelor, ma-
şini pentru tăierea pâinii, maşini de tocat 
carne, bătător de ouă electric, maşini de cer-
nut, răzătoare pentru legume, maşini de eti-
chetare, maşini pentru fabricarea băuturilor 
gazoase (electrice), maşini şi aparate pentru 
lustruit (electrice), prese cu aburi rotative 
portabile pentru ţesături, maşini de stors rufe, 
maşini de spălat vase, aspirator, maşini de 
spălat, uscătoare centrifugale (maşini), ma-
şini şi aparate electrice de şlefuit, maşini de 
călcat, maşini de cusut, acţionare cu pedală 
pentru maşini de cusut, maşini de spălat sub 
presiune, maşină de tuns iarba, ferăstraie 
maşini, concasoare de gunoi, maşini indus-
triale de curăţat (prin şamponare) pentru 
covoare, mobilă şi mochete, ferăstraie elec-
trice, aparate de sudură, maşini-unelte pe 
bază de gaz, maşini de găurit electrice, ma-
şini de găurit reîncărcabile, şurubelniţe cu 
acumulator, părţi de maşini pentru prelucra-

rea metalului, lemnului şi sinteticelor, pistoale 
de lipit electrice, distribuitoare de bandă ade-
zivă (maşini), maşini de broşat, dinamuri, 
pistoale de vopsit prin pulverizare, burdufuri 
(piese de maşini), generatoare de curent, 
aparate de ridicare, maşini şi aparate pentru 
lustruit (electrice), cu excepţia celor de uz 
casnic, dispozitive electrice de lustruire a 
încălţămintei, foarfece acţionate electric, 
ambutisate, electrice (maşini, prese), maşini 
de rectificat, maşini de tăiat industriale, ma-
şini de ştanţat, aparate de lipit electrice, ma-
şini de strivire, maşini şi instrumente agricole 
şi horticole, pompe pentru oxigenarea acvari-
ilor, aparate de comandă pentru lifturi), scule, 
articole din metal (şi anume metale comune 
şi aliajele lor, materiale de construcţii metali-
ce, construcţii metalice transportabile, mate-
riale metalice pentru şine de cale ferată, ca-
bluri şi fire metalice (în scopuri neelectrice), 
articole de fierărie şi mici articole de fierărie, 
ţevi metalice, seifuri, bunuri fabricate din 
metal, minereuri, legături metalice, cleme 
metalice pentru cabluri şi tuburi, stâlpi de 
delimitare din metal, neiluminaţi şi nemeca-
nici, foi şi plăci metalice, foi şi plăci din oţel, 
şuruburi metalice, sârme din aliaje de metale 
comune (cu excepţia celor fuzibile), role de 
întindere pentru fire metalice (legături de 
tensiune) pentru obiecte mici de articole de 
fierărie, ţesături metalice, cablu de oţel, nee-
lectric, parâme metalice, armături metalice 
pentru conducte de aer comprimat, conducte 
metalice de refulare, ştifturi metalice, duze 
metalice, articole de fierărie, role de întindere 
pentru benzi de fier (legături de tensiune), 
sârme din oţel, flanşe metalice (coliere), re-
cipiente metalice pentru gaze sub presiune 
sau aer lichid, mânere de scule metalice, 
virole pentru mânere, legături din metal pen-
tru manipularea sarcinilor, cârlige (articole de 
fierărie), cârlige pentru tăbliţe de ardezie, 
curele suspensoare din metal pentru manipu-
larea greutăţilor, cabluri metalice, neelectri-
ce, cleme de metal pentru cabluri, racorduri 
metalice pentru cabluri, cutii din metale co-
mune, cutii de metal, cutii metalice pentru 
truse de scule (goale), lanţuri metalice, ra-
corduri metalice pentru lanţuri, crampoane 
metalice, palete metalice de încărcare, su-
porturi metalice pentru butoaie, metal antifric-
ţiune, şipci metalice, inele metalice, manşoa-
ne (articole de fierărie), piuliţe metalice, nituri 
metalice, palete metalice pentru transport, 
stâlpi de metal, sigilii de plumb, cercuri de 
metal pentru butoaie, broaşte metalice pen-
tru uşi, zăvoare metalice pentru uşi, inele 
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metalice, tuburi metalice, tuburi de oţel, ţevi 
de oţel, ţevi de metal, conducte metalice de 
refulare, colectoare metalice pentru canaliza-
re, manşoane metalice pentru ţevi, coliere 
metalice de îmbinare pentru ţevi, racorduri 
metalice pentru ţevi, închizători metalice pen-
tru saci, balamale metalice, şarniere metali-
ce, şaibe de metal, valve metalice (altele 
decât părţi de maşini), bobine metalice ne-
mecanice pentru furtunuri, broaşte metalice 
(altele decât electrice), broaşte metalice pen-
tru vehicule, lacăte, chei (chei de uşă), cata-
rame din metale obişnuite (articole de fieră-
rie), broască cu închidere automată, scripeţi 
metalici (cu excepţia celor pentru maşini), 
legături de tensiune, role de întindere pentru 
fire metalice (legături de tensiune), dulapuri 
de metal, benzi de fier, tije metalice, ţăruşi 
(articole de fierărie), ţinte (dibluri) din metal, 
manşoane metalice pentru bastoane şi beţe 
pentru mers, montanţi metalici, butoaie meta-
lice, pereţi despărţitori din metal, lamele de 
etanşare, racorduri pentru lanţuri, dispozitive 
metalice de închidere pentru recipiente, mâ-
nere metalice de scule, cutii metalice pentru 
truse de scule goale, articole de papetărie în 
special ambalaje ermetice din hârtie, amba-
laje ermetice din carton, pungi de ambalat 
din hârtie, hârtie, hârtie mată, hârtie plastifia-
tă, hârtie absorbantă, hârtie la vrac, hârtie de 
calculator, hârtie pentru tipar (hârtie pentru 
sapirograf), hârtie fină, hârtie pergaminată, 
hârtie tip fagure, hârtie cerată, hârtie de filtru, 
hârtie ofset, hârtie de împachetat, hârtie la-
minată, hârtie de ambalaj, hârtie semiprelu-
crată, hârtie pentru fotocopiere, hârtie cali-
grafică, hârtie sintetică, hârtie de desen, hâr-
tie impermeabilă, hârtie luminiscentă, role de 
bucătărie (hârtie), hârtie de probe, hârtie de 
orez, hârtie japoneză, hârtie pergament, hâr-
tie reciclată, hârtie de fax, hârtie de ziar, hâr-
tie calandrată, hârtie rezistentă la grăsimi, 
hârtie xerografică, hârtie fluorescentă, hârtie 
pentru şerveţele, hârtie de calc, hârtie ondu-
lată, hârtie creponată, hârtie de transfer, figu-
rine confecţionate din hârtie, placarde din 
hârtie, hârtie pentru cărţi de adrese, hârtie de 
transfer termic, meleuri din hârtie, prosoape 
de hârtie, hârtie de imprimat, etichete de 
hârtie, embleme de hârtie, bavete de hârtie, 
hârtie milimetrică, hârtie cretată, hârtie cu 
mică, hârtie pentru carnete de notiţe, cutii de 
hârtie, hârtie pentru rafturi, hârtie mulci (hâr-
tie care se aşează la baza plantelor pentru a 
le proteja, utilizată în agricultură), hârtie pen-
tru plicuri, hârtie imitaţie de piele, hârtie ade-
zivă, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie 

din pastă de lemn, hârtie pentru electrocardi-
ografe, hârtie autocopiativa fără carbon, fun-
de de hârtie, suporturi pentru pahare din 
hârtie, hârtie pentru radiograme, hârtie de 
pliat pentru origami, hârtie pentru reviste, 
articole de papetărie din hârtie pentru birou, 
hârtie de scrisori, hârtie pentru etichete, hâr-
tie pentru căptuşeală, hârtie decorativă pen-
tru ambalare, hârtie pentru ambalare şi îm-
pachetare, hârtie de copiat (articole de pape-
tărie), bannere de hârtie, steaguri din hârtie, 
hârtie de scris, hârtie şi carton, hârtie milime-
trică (produs finit), hârtie pentru imprimare cu 
laser, hârtie termosensibilă, suporturi de ma-
să din hârtie, hârtie de căptuşit pentru împa-
chetat, hârtie rezistentă la mucegai, suporturi 
de hârtie pentru pahare de cocktail, cutii de 
carton pentru împachetat, hârtie striată (me-
diu ondulată), hârtie gumată, hârtie cu antet, 
hârtie japoneză pentru lucrări de artizanat, 
materiale de ambalat din hârtie, materiale 
pentru filtrare din hârtie, semne publicitare de 
hârtie, hârtie maro pentru împachetare, am-
balaje pentru alimente, panouri publicitare 
din hârtie, panglici din hârtie creponată, su-
luri de hârtie pentru imprimante, hârtie japo-
neză (torinoko-gami), hârtie de carbon (indi-
go), hârtie pentru maşini de înregistrare, pli-
curi cu burduf din hârtie, hârtie rezistentă la 
acid, hârtie pentru maşini de scris, postere 
din hârtie, hârtie pentru vederi, şerveţele de 
buzunar din hârtie, cutii pliabile din hârtie, 
hârtie pentru imprimare digitală, pungi de 
hârtie pentru cumpărături, hârtie şi carton 
industriale, prosoape de hârtie pentru faţă, 
paspartuuri din hârtie pentru fotografii, mate-
riale din hârtie pentru lucru manual, prosoa-
pe de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâ-
ini, hârtie pentru ambalarea prafului de puş-
că, hârtie pentru scrisori (produse finite), 
hârtie de mătase folosită ca hârtie de calc 
(ganpishi), blocnotesuri pentru notiţe, recipi-
ente pentru ambalare din hârtie pentru uz 
industrial, pungi de gunoi din hârtie, suporturi 
pentru foi de scris, hârtie groasă japoneză 
(hosho-gami), şerveţele din hârtie pentru 
faţă, şerveţele de masă din hârtie, panouri 
indicatoare din hârtie sau carton, pungi de 
hârtie pentru cadouri, suporturi de pahare din 
hârtie, suporturi din hârtie pentru masă, hâr-
tie pentru ambalarea cărţilor, hârtie pentru 
cărţi de vizită (semifinisată), hârtie liniată 
(produse finisate), recipiente din hârtie pen-
tru creme, bannere de afişaj realizate din 
hârtie, decoraţiuni de masă din hârtie, benzi 
de hârtie fantezie (tanzaku), panouri publici-
tare tipărite din hârtie, cutii din carton sau 
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hârtie, hârtie metalizată de împachetat cado-
uri, hârtie de ambalat cadouri, hârtie pentru 
pungi şi saci, coperţi din hârtie pentru cărţi, 
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori, 
panouri publicitare din hârtie sau din carton, 
foi de hârtie pentru luarea notiţelor, materiale 
de ambalare tipărite de hârtie, hârtie confec-
ţionată din dud japonez (tengujosi), hârtie de 
tipărire ofset pentru broşuri, recipiente de 
depozitare fabricate din hârtie, umplutură de 
hârtie sau carton, produse din hârtie de unică 
folosinţă, pungi şi articole pentru ambalare, 
împachetare şi depozitare de hârtie, postere, 
afişe publicitare, pancarte de carton, panouri 
pentru afişe, pancarte din hârtie sau din car-
ton, coli de hârtie (articole de papetărie), 
articole de papetărie de hârtie, articole de 
papetărie de birou, articole de papetărie pen-
tru cadouri, articole de papetărie pentru scris, 
etichete de papetărie întărite, cutii pentru 
papetărie, etichete de preţ, etichete pentru 
cadouri, etichete printate din hârtie, etichete 
pentru fişe de indexare, etichete pentru ex-
pedierea mărfurilor, etichete imprimate pen-
tru bagaje, etichete imprimate adezive, eti-
chete pentru bagaje din hârtie, etichete pen-
tru bagaje din carton, calendare, calendare 
de perete, calendare tipărite, calendare ad-
vent, calendare de birou, planificatoare anua-
le, calendare cu foi detaşabile, cataloage, 
cataloage referitoare la programe de calcula-
tor, cataloage pentru comandă prin poştă, 
cărţi de vizită, plăcuţe pentru maşinile de 
tipărit adrese, pliante), articole de papetărie, 
produse de imprimerie, articole de birou, 
materiale pentru hobby-uri (şi anume culori 
pentru hobby şi pentru artişti, instrumente 
pentru pictură, lacuri, lumânări, fitiluri, cabluri 
din metal pentru creaţii florale şi obiecte arti-
zanale sub formă de bijuterii, foarfeci, cuter 
utilizat în realizarea obiectelor artizanale, 
spatule pentru vopsea, cleşti, manşoane, 
pânze de traforaj, vârfuri de burghiu, ciocan, 
cuţit pentru sculptură în lemn, dălţi, bijuterii şi 
bijuterii fantezie, închizători, cheutori, mărge-
le vrac din sticlă, plastic şi lemn, hârtie, car-
ton, cuburi, cutii de artizanat, bile de vată 
utilizate în scopuri artizanale, cutii pentru 
vopsele, lipiciuri, materiale profesionale pen-
tru artişti, materiale pentru modelare, paleţi, 
şevalete, pânze canvas, rame, pensule, cre-
ioane, cauciuc, gutapercă, placaj, cherestea, 
lemn semiprelucrat, produse din lemn, papu-
ră, răchită, plastic, boluri din lemn, articole 
din sticlă, porţelan, gresie, ghivece de flori, 
figurine din teracotă, fire de tricotat, aţe de 
cusut, fire de croşetat, aţe şi fire de uz textil, 

material ţesături, textile şi îmbrăcăminte ţe-
sute, ace, ace de cusut, ace de croşetat, ace 
de tricotat, bolduri, ace de siguranţă, flori 
artificiale, panglici şi şnururi, panglici pentru 
decorare, galoane, dantele, paiete, perle), 
articole de decor (şi anume corpuri de ilumi-
nat decorative, prinzător de vis, clopoţei de 
vânt, carusele, porţelanuri, flori uscate, per-
dele din mărgele, figurine decorative, sculp-
turi decorative, plante uscate, ornamente, 
statuete, figurine şi opere de artă precum şi 
articole decorative din materiale precum 
lemnul, ceară, ghips sau plastic), articole de 
sezon (articole decorative, şi anume pentru 
primăvară, vară, toamnă, iarnă, precum şi 
decoraţiuni pentru Crăciun, Revelion, Paşte 
şi Halloween), articole pentru sărbători (şi 
anume articole decorative pentru nunţi, zile 
de naştere, aniversări), articole de petrecere, 
decoraţiuni tematice, articole şcolare, came-
re video, articole foto, accesorii foto, bijuterii, 
ceasuri şi ceasornice, instrumente muzicale, 
articole de marochinărie, articole de şelărie, 
mobilier, bunuri de mobilier, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rucsacuri, accesorii (şi anume 
accesorii pentru îmbrăcăminte, bunuri cusute 
şi produse textile decorative) ochelari, um-
brele, umbrele de soare, produse textile, 
produse textile de uz casnic, articole de mer-
cerie, corturi, prelate, articole de voiaj, jucării, 
articole de sport, aparate de sport, aparate 
de fitness, articole pentru petrecerea timpului 
liber (în special jocuri, jucării, echipamente 
sportive, mingi pentru hochei, mingi de sport, 
mingi pentru sporturi, articole de gimnastică 
şi echipamente pentru antrenarea corpului, 
cărţi de joc), articole pentru camping, articole 
pentru animale (în special produse alimenta-
re şi hrană pentru animale, zgărzi, lese, ha-
muri, culcuşuri pentru animale, îmbrăcăminte 
pentru animale, jucării pentru animale, bijute-
rii pentru animale, boluri pentru hrană, pro-
duse de îngrijire pentru animale, hrană pen-
tru animale de companie, consumabile pen-
tru călătorie şi transport, idei de cadouri pen-
tru animale), lumânări, combustibili pentru 
iluminat, combustibili; compilarea bunurilor 
sus-menţionate referitoare la comercializarea 
(vânzarea) către persoanele terţe; compila-
rea bunurilor în scopul prezentării către per-
soanele terţe; prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul; operarea unei agenţii 
de import-export; organizarea expoziţiilor şi 
târgurilor comerciale în scopuri comerciale şi 
de promovare; organizarea şi realizarea târ-
gurilor şi/sau expoziţiilor în scopuri comercia-
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le şi publicitare; servicii oferite de agenţii de 
publicitate; planificarea acţiunilor de publici-
tate; prezentarea companiilor pe Internet sau 
pe alte suporturi; publicarea materialelor 
tipărite, inclusiv în format electronic de uz 
publicitar; marketing direct; publicitate direc-
tă; întocmirea de reclame; întocmirea de 
reclame pentru persoanele terţe; publicitate 
radio şi de televiziune; publicarea textelor 
publicitare; servicii de layout în scopuri publi-
citare; marketing; relaţii publice; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; afişaje (pu-
blicitate); difuzarea anunţurilor publicitare 
pentru terţi; difuzarea materialelor publicitare; 
difuzarea materialelor publicitare pentru terţi 
prin intermediul Internetului; redactarea tex-
telor publicitare; promovarea vânzărilor pen-
tru terţi; distribuirea materialelor publicitare 
(pliante, prospecte, materiale tipărite, mos-
tre); prezentarea produselor în scopuri pro-
moţionale; prezentarea bunurilor şi serviciilor 
în scopuri publicitare; studii de piaţă; organi-
zarea şi realizarea evenimentelor publicitare; 
căutare de sponsorizare; sponsorizarea prin 
publicitate; centralizarea datelor de contact 
în scopuri publicitare; publicitate pentru terţi 
pe Internet; închirierea spaţiilor publicitare şi 
prin Internet; consultanţă profesională în 
afaceri; consultanţă în materie de afaceri 
comerciale şi management; consultanţă pri-
vind organizarea afacerilor comerciale; con-
sultanţă organizaţională; planificarea şi moni-
torizarea dezvoltării afacerilor sub aspectele 
organizatorice; dezvoltarea conceptelor de 
utilizare pentru imobiliare sub aspectele de 
management al afacerii comerciale (de ges-
tionare a instalaţiei); agenţii de plasare a 
forţei de muncă; recrutare de personal; con-
sultanţă în materie de personal; administrare 
de personal; consultanţă în gestiune de per-
sonal; teste psihologice pentru selectarea 
personalului; participarea personalului în 
probleme de funcţionare legate de manage-
mentul personalului; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pen-
tru alte întreprinderi); vânzare prin licitaţie şi 
prin Internet; organizarea şi încheierea tran-
zacţiilor comerciale pentru terţi şi prin inter-
mediul comerţului electronic; intermedierea 
contractelor pentru terţi cu privire la cumpă-
rarea, vânzarea bunurilor şi prestarea servi-
ciilor, în special intermedierea contractelor 
de telecomunicaţii, a contractelor privind 
furnizarea tonurilor de apel pentru telefoane, 
contractelor privind executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii, contractelor privind 
livrarea de flori şi plante, contractelor privind 

aprovizionarea cu energie electrică; interme-
dierea contractelor pentru terţi cu privire la 
servicii de instruire; intermedierea abona-
mentelor pentru terţi la publicaţii, în special la 
ziare; intermedierea abonamentelor pentru 
terţi la servicii de telecomunicaţii; organiza-
rea contactelor comerciale şi industriale, de 
asemenea pe Internet; organizarea contacte-
lor de afaceri; analiza preţului de cost; servi-
cii de comparare a preţurilor; compilarea, 
sistematizarea, întreţinerea şi actualizarea 
datelor în baze de date computerizate; gesti-
onarea fişierelor computerizate; informaţii 
comerciale şi consiliere pentru consumatori 
(magazin de consiliere a consumatorilor); 
servicii de revista presei; compilarea informa-
ţiilor în baze de date computerizate; prelucra-
rea administrativă a ordinelor de achiziţie; 
compilarea preţurilor şi informaţiilor statistice 
de comerţ şi tranzacţionare; furnizarea in-
formaţiilor cu privire la chestiuni organizatori-
ce şi de management al afacerilor legate de 
comerţ cu amănuntul; furnizarea informaţiilor 
privind pieţele de publicitate; magazin de 
consiliere a consumatorilor; servicii de foto-
copiere; decorarea vitrinelor; închirierea ma-
şinilor şi aparatelor de birou; închirierea ma-
şinilor de fotocopiere; închirierea automatelor 
de vânzare; închirierea chioşcurilor de vân-
zare; conceperea, organizarea şi desfăşura-
rea măsurilor de atragere şi de menţinere a 
clienţilor, în special prin intermediul scrisori-
lor, discounturilor, voucherelor şi/sau a pro-
gramelor de acordare a bonusurilor; organi-
zarea jocurilor cu premii şi concursurilor ca 
măsuri publicitare; organizarea programelor 
de acordare a bonusurilor şi de loialitate ca 
măsuri de menţinere a clienţilor în scopuri de 
marketing; promovarea produselor şi servicii-
lor către clienţi prin poştă; servicii de asisten-
ţă prin telefon, în special servicii de asistenţă 
prin intermediul liniilor de asistenţă telefonică 
în cadrul prelucrării administrative a comen-
zilor, recepţionării cererilor clienţilor şi a 
plângerilor prin telefon; asistenţa prin telefon 
cu privire la consiliere organizaţională; ope-
rarea unui centru de apeluri, în special servi-
cii de asistenţă prin intermediul liniilor de 
asistenţă telefonică în cadrul prelucrării ad-
ministrative a comenzilor, recepţionării cere-
rilor clienţilor şi a plângerilor prin telefon; 
închiriere şi leasing (cu excepţia celor finan-
ţate pentru achiziţia în rate sau prin închirie-
re) de echipamente de magazin şi accesorii, 
şi anume maşini şi echipamente de birou, 
maşini de fotocopiere, automate de vânzare, 
case de marcat, mese pentru case de mar-
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cat, chioşcuri de vânzare, spaţiu publicitar; 
servicii de secretariat; pregătirea contractelor 
privind depozitarea şi ambalarea mărfurilor; 
eliberarea cardurilor de client, fără plată sau 
funcţia de reducere pentru alţii precum şi 
eliberarea cardurilor de client ca identificarea 
cumpărăturilor, ambele potrivite atât pentru 
programele de recompensare cât şi pentru 
cele de oferire de bonusuri. 
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(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, kaki. 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie, carton, dosare (articole de birou), invi-

taţii (articole de papetărie), suporturi pentru 
pahare de bere, broşuri, hârtie de scris, foi 
din hârtie pentru controlul umidităţii pentru 
ambalarea produselor alimentare, figurine 
(statuete) din mucava (papier mache), hârtie 
de filtru, ambalaje pentru sticle din carton 
sau din hârtie, felicitări, hârtie din pasta de 
lemn, cutii pentru pălării din carton, filtre de 
cafea din hârtie, tuburi din carton, prosoape 
de hârtie pentru faţă, mucava (papier ma-
che), învelitori din hârtie pentru ghivece de 
flori, funde din hârtie, produse din hârtie de 
unică folosinţă, hârtie de bucătărie, pungi de 
hârtie, hârtie de calc, hârtie pergament, ma-
teriale de împachetat (pentru amortizare, 
pentru umplutură) din hârtie şi carton, coperţi 

pentru paşaport, recipient din hârtie pentru 
creme, cartonaşe de schimb altele decât cele 
pentru jocuri, foi absorbante din hârtie sau 
plastic pentru ambalarea produselor alimen-
tare, garnituri de sertar din hârtie, parfumate 
sau nu, suporturi pentru birou, hârtie de îm-
pachetat, carnete de notiţe; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi pentru papetărie sau pen-
tru uz casnic; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pen-
tru ambalaj; caractere tipografice; matri-ţe; 
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, 
afişe, periodice, publicaţii imprimate, ziare şi 
reviste; felicitări; instrumente de scris; ştam-
pile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere şi 
tampoane de ungere cu cerneală; albume 
fotografice; suporturi pentru înrămare de 
tablouri, poze, fotografii, şevalete pentru pic-
tură; hârtie absorbantă de ulei pentru acope-
rire; suporturi pentru fotografii; cerneluri; şer-
veţele de buzunar din hârtie, hârtie igienică, 
şervetele pentru demachiat din hârtie; pro-
soape din hârtie; seturi de masă şi suporturi 
de masă pentru pahare din hârtie sau carton; 
hârtie de ambalat, hârtie de împachetat şi 
materiale de ambalat din carton; acuarele 
pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; 
litografii; pixuri şi stilouri, creioane, stilouri 
stilografice, pixuri cu bilă; peniţe; tocuri; su-
porturi pentru creioane; cartuşe şi rezerve 
pentru pixuri şi instrumente de scris; mine 
pentru creioane; creioane colorate, creioane 
pastel; penare; ascuţitori de creioane; maşini 
de ascuţit creioane; agrafe de birou; prespa-
pieruri; suporturi din hârtie, piuneze; paste-
luri; adezivi pentru papetărie sau menaj; tăvi-
ţe pentru corespondenţă şi suporturi; folii de 
protecţie; deschizători de scrisori; articole de 
birou; bandă adezivă şi distribuitor de bandă 
adezivă; material pentru desen, planşe pen-
tru desen, pixuri şi instrumente; truse de de-
sen; albume pentru timbre poştale şi mone-
de; săculeţe şi plicuri din hârtie; radiere pen-
tru cerneală; suporturi laterale pentru cărţi, 
semne de carte; pânze tip canvas pentru 
pictură; carnete de notiţe; agende şi jurnale; 
dosare (articole de birou); suporturi pentru 
hârtie de scris; carneţele, hârtie pentru scris; 
hârtie pentru desen; tocuri pentru ustensile 
de scris; cretă, table de scris, table de scris 
pentru afişaj; huse pentru paşapoarte; huse 
pentru carnete de cecuri; imagini (tipărituri); 
produse pentru ştergere, gume de şters, 
fluide corectoare; deschizătoare electrice de 
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scrisori; partituri; table de scris care pot fi 
şterse; ornamente din hârtie (decoraţiuni); 
hârtie pentru şerveţele; şerveţele de masă 
din hârtie; pungi din hârtie sau plastic pentru 
sandvişuri; genţi şi cutii din carton; cărţi de 
colorat; mape de raport; hârtie pentru cărţi de 
exerciţii; carnete de buzunar; pixuri cu vârf 
de fetru; articole de legătorie; seturi de cre-
ioane; seturi de creioane colorate; rigle; su-
porturi de scris; albume pentru autografe; 
capsatoare; semne de avertizare a pericolu-
lui; tocător (articole de birou); aparate şi dis-
pozitive de laminat (articole de birou); aparat 
electric pentru aplicarea la cald a unui înveliş 
de protecţie pe documente şi fotografii; co-
perte şi cutii pentru carduri; decoraţiuni din 
hârtie pentru cutii de sandvişuri sau alimente; 
albume; pungi (plicuri, săculeţe) din plastic 
sau hârtie, pentru împachetat; biblioraft; cutii 
din carton sau din hârtie; cărţi poştale; stan-
duri şi cutii pentru ştampile şi sigilii; cărţi de 
benzi desenate; compasuri pentru desen; 
benzi de hârtie sau carduri pentru înregistra-
rea programelor de calculator; hârtie de co-
piere (papetărie); lichide de corectare (artico-
le de birou); degetare (articole de birou); 
steaguri de hârtie; bandă cauciucată; carduri 
de indexare; panglici de cerneală; dosare 
pentru hârtie; etichete, cu excepţia celor din 
material textil; hărţi geografice; felicitări mu-
zicale; buletine (papetărie); suporturi (pape-
tărie); acuarele (articolele pentru uz şcolar); 
publicaţii tipărite; tocătoare de hârtie pentru 
uz de birou; instrumente de scris cu mâna; 
timbre poştale; abţibilduri; bilete; panglici 
pentru maşini de scris; maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); coperte; pensule de 
caligrafie; cretă; coperte (papetărie); învelitori 
din hârtie pentru ghivecele de flori; bavete 
din hârtie; pungi pentru gătit în cuptorul cu 
microunde; cărţi (mici); modele de broderie; 
cuţite pentru tăiat hârtie (articole de birou); 
lenjerie de masă din hârtie; panouri indica-
toare din hârtie sau carton; etichete (cu ex-
cepţia celor din material textil) pentru carto-
naşe de indexare; loturi de hârtie; hârtie ab-
sorbantă pentru îngrijirea feţei; autocolante 
pentru telefoane mobile; maşini pentru im-
primarea adreselor, maşini de francat pentru 
aplicarea timbrelor poştale sau pentru impri-
marea ştampilelor francate, duplicatoare, 
perforatoare (articole de birou), prese de 
capsat (articole de birou), materiale pentru 
artişti, şi anume materiale pentru desen, pic-
tură şi modelat; materiale de instruire şi ma-
teriale didactice (cu excepţia aparatelor) sub 
formă de materiale tipărite, modele geologi-

ce, globuri pământeşti, dispozitive de dese-
nat pe tabla de scris; maşini de scris şi arti-
cole de birou (cu excepţia mobilierului), şi 
anume dispozitive de birou neelectrice; ma-
teriale plastice pentru ambalaj, şi anume 
coperţi, pungi şi folii; cotoare pentru inscripţi-
onare, cutii pentru arhivare, alonje, foi sepa-
ratoare, indexuri, folii, dosare şi mape, dosa-
re de indexare şi mape de semnături; capse; 
benzi elastice (papetărie); bandă corectoare; 
formulare pentru cărţi; suporturi pentru pixuri; 
laminatoare pentru documente; tocătoare de 
hârtie pentru birou (papetărie); cartonaşe 
pentru indexare, suporturi de birou pentru 
carduri; coperţi cu legare termică; cutii meta-
lice pentru cărţi de vizită; cutii pentru sertare 
(articole de birou); huse pentru carduri de 
indexare (articole de birou); dispozitive pen-
tru birou (cu excepţia mobilierului); bunuri din 
hârtie ca înlocuitor pentru textile, şi anume 
batiste, şerveţele de masă, şerveţele dema-
chiante, prosoape de faţă, prosoape, feţe de 
masă, prosoape de ceai şi role pentru bucă-
tărie; tablouri (poze), înrămate sau neînră-
mate; seturi de instrumente de scris; saci de 
gunoi din hârtie sau din materiale plastice; 
acuarele (picturi); tuş pentru ştampile; şa-
bloane pentru tapet; opritori din carton sau 
hârtie; suporturi pentru scrisori; 

 

29   - carne, peşte, carne de pasăre de curte şi 
carne de vânat; extracte din carne; fructe şi 
legume conservate, îngheţate, uscate şi găti-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse din lapte; grăsimi şi uleiuri comesti-
bile; crustacee (procesate), bunurile ante-
rioare de asemenea preparate; băuturi pe 
bază de mix de lapte, cu conţinut predomi-
nant de lapte; deserturi, preparate sau semi-
preparate; produse din soia (boabe de soia 
conservate, lapte de soia); produse din lapte 
bătut, produse din iaurt, smântână şi produse 
din smântână, smântână acră, produse din 
kefir, produse din zer de unt, produse din 
zer, lapte bătut şi produse din lapte bătut, 
bunurile anterioare, de asemenea, ca produ-
se mixate, cu conţinut predominant de lapte; 
unt şi preparate din unt, brânză, brânză 
proaspătă şi preparate din brânză; deserturi, 
în principal din lapte şi/sau produsele din 
lapte sus-menţionate cu adaos de preparate 
din fructe, fructe proaspete, substanţe 
aromatizante şi agenţi şi ciocolată, de ase-
menea, în stare conservată, refrigerată sau 
îngheţată şi în forma instantă şi ca alimente 
dietetice, bunurile dietetice sus-menţionate, 
cu excepţia celor de uz medical; produse de 
substituire a laptelui; deserturi preparate sau 
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semipreparate; mâncăruri gata preparate din 
carne, peşte, ouă, legume, fructe; produse 
de ronţăit, în special chipsuri de cartofi cu 
conţinut redus de grăsime, chipsuri din fruc-
te, legume (uscate), caviar, măsline (conser-
vate), stafide, batoane de brânză, amestecuri 
de nuci pentru gustări; alimente dietetice şi 
preparate alimentare precum şi suplimente 
alimentare pe bază de proteine; peşte, carne 
de pasăre de curte, carne de vânat şi extrac-
te din legume; fructe şi legume, şi dulci şi 
murate; pulpă de legume şi fructe, produse 
de cartofi de toate tipurile; fructe cu coajă 
lemnoasă procesate, fructe mixate cu coajă 
şi fructe uscate; supe şi tocane, gata prepa-
rate; lapte praf pentru mâncare; salate pe 
bază de carne, peşte, carne de pasăre de 
curte, carne de vânat, cârnaţ, fructe de mare, 
legume şi fructe (prelucrate); preparate, 
mâncăruri gata preparate şi părţi de mâncă-
ruri gata preparate, exclusiv sau în parte pe 
bază de carne, produse din carne, peşte, 
produse din peşte, fructe de mare, carne de 
pasăre de curte, produse din carne de pasă-
re de curte, carne de vânat, produse din car-
ne de vânat, legume, fructe gătite, cartofi, 
leguminoase (preparate) şi brânză, bunurile 
sus-menţionate, în măsura în care este posi-
bil, în formă îngheţată, conservată, de pulbe-
re şi uscată; produse tartinabile; conserve de 
carne, peşte, carne de pasăre de curte, car-
ne de vânat, fructe şi legume; jeleuri din car-
ne, peşte, carne de pasăre de curte, carne 
de vânat, fructe şi legume; deserturi pe bază 
de iaurt, lapte bătut, smântână, lapte şi fruc-
te; fructe conservate în alcool; fructe îngheţa-
te şi glazurate; ghimbir cristalizat, îngheţat şi 
glazurat; fructe şi legume marinate în ulei, 
muştar, oţet sau sirop; nuci prăjite, uscate, 
sărate şi condimentate; extracte de plante 
pentru produse alimentare; alginaţi pentru 
gătit; mezeluri, conserve de cârnaţi, conser-
ve din amestecuri de cârnaţi şi legume; con-
serve din carne, şi anume carne afumată, 
sărată şi murată; budincă neagră (sângere-
te); pate de ficat; şuncă, bacon, cârnaţi în 
aluat; cârnaţi; produse din carne, carne din 
păsări de curte şi vânat în formă afumată sau 
semipreparată; mâncăruri gata preparate şi 
mâncăruri semipreparate constând în princi-
pal în produse din cârnaţi; preparate pentru 
pregătirea supei; supă bulion sau concentra-
te de supă; lichior de ouă nealcoolic; praf de 
ouă; chipsuri din cartofi; salate de fructe; 
gustări pe bază de fructe; salate de legume; 
burtă de vacă; cheag; ficat; polen preparat ca 
produs alimentar; seminţe procesate, trufe 

conservate; lapte de albumină; jeleuri de 
fructe; pulpă de fructe; fructe şi legume 
proaspete, atât sub formă tăiată cât şi sub 
formă de salate; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comerţ cu amănuntul, comerţ angro şi servi-
cii comerciale cu comandă prin poştă, pre-
cum şi prin Internet şi programe de tele-
shopping în sectoarele mâncării, alimentelor 
de lux, băuturilor alcoolice, băuturilor nealco-

olice, produselor de tutun, magazinelor cu 
articole de mâncare sănătoasă, articolelor de 
farmacii, cosmeticelor, magazinelor cu artico-
le de parfumerie, medicamentelor, bunurilor 
din sectorul de sănătate (în special preparate 
dietetice şi suplimente alimentare, preparate 
şi articole pentru tratament dentar, preparate 
şi articole medicale şi veterinare, echipamen-
te pentru terapie fizică, pentru protecţie acus-
tică, dispozitive, instrumente medicale şi 
veterinare, dispozitive medicale ortopedice), 
articolelor sanitare, preparatelor pentru spă-
lare, produselor de curăţat, produselor de uz 
casnic (în special recipiente de uz casnic, 
ustensile de menaj, ustensile pentru copt, 
materiale şi consumabile pentru curăţenie, 
veselă altele decât cuţite, furculiţe şi linguri, 
articole de sticlărie, vase pentru bucătărie, 
recipiente pentru depozitare, ustensile de uz 
casnic, ustensile pentru coacere, articole 
pentru curăţare şi consumabile, tacâmuri, 
articole din sticlă, vase pentru gătit, textile de 
uz casnic şi produse de tapiţerie, ustensile şi 
articole pentru baie, articole de spălătorie şi 
consumabile, articole pentru călcat şi con-
sumabile, produse de iluminat de uz casnic 
şi produse de încălzire, articole de răcire 
pentru uz casnic, instalaţii sanitare, aparate 
pentru spălarea rufelor, aparate pentru cură-
ţare), ustensile de bucătărie, bunuri din ce-
ramică, bunuri din porţelan, articole din mate-
rial plastic (şi anume perii de plastic, firme 
din plastic, mânere din plastic, panouri din 
plastic, forme confecţionate din materiale 
plastice pentru rame de fotografii, obiecte de 
artă realizate din material plastic, figurine 
miniaturale realizate din material plastic, fi-
tinguri pentru scări din material plastic, sculp-
turi realizate din plastic, plăci decorative rea-
lizate din material plastic, figurine şi statuete 
realizate din plastic, opritoare de uşi din plas-
tic, cârlige confecţionate din plastic (draperii), 
cutii din plastic ce pot fi stivuite, sigle din 
plastic, uşi pentru mobilă din plastic, fitinguri 
pentru uşi realizate din material plastic, 
sculpturi din plastic, cufere de depozitare din 
plastic, decoraţiuni din plastic pentru prăjituri, 
mânere de uşă din plastic, muchii de scări 
din plastic, trofee realizate din plastic, figuri-
ne de animale confecţionate din plastic (or-
namente), machete de vehicule (ornamente) 
confecţionate din plastic, machete de figurine 
(ornamente) confecţionate din plastic, ma-
chete de avioane (ornamente) confecţionate 
din plastic, figurine cu eroi de acţiune deco-
rative din plastic, imitaţii de produse alimen-
tare, din plastic, machete din plastic (orna-
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mente), decoraţiuni din materiale plastice 
pentru alimente, ornamente din plastic pentru 
masă), articole de piaţă realizate prin mijloa-
ce proprii, (bricolaj), articole realizate prin 
mijloace proprii (bricolaj), articole de grădină, 
articole de construcţie, articole pentru timpul 
liber (în special adezivi, culori, lacuri, colo-
ranţi, lumânări şi fitiluri, foarfece, cleşti, ma-
şini de filetat cu ac, materiale pentru artişti, 
furnituri pentru desen, pixuri, pixuri cu bilă, 
creioane, cărţi de colorat, hârtie, carton, con-
sumabile pentru birou, pensule, şevalete, 
portofolii şi dosare, lichide colorate pentru 
arte manuale pentru copii, bunuri de hârtie 
pentru scopuri artistice, albume fotografice, 
modele de broderie, gravuri, timbre poştale, 
şabloane, autocolante, spatule, produse de 
ceramică pentru uz casnic, aţe şi fire utilizate 
în scopuri textile, aţe şi fire elastice, textile şi 
articole textile, dantelă şi broderii, panglici şi 
trese, nasturi, cârlige, cheutori, ace, flori arti-
ficiale, jucării, păpuşi, modele de kituri de 
construcţii), vehicule, ustensile pentru vehi-
cule, accesorii pentru vehicule, biciclete, 
articole pentru biciclete, accesorii pentru 
biciclete, calculatoare, accesorii pentru cal-
culator, programe de calculator, articole elec-
trice, produse electronice, suporturi de înre-
gistrare audio, suporturi de date, CD-uri în-
registrate, DVD-uri înregistrate, dispozitive 
multimedia, accesorii multimedia, dispozitive 
de telecomunicaţii, maşini (şi anume maşini 
pentru prelucrarea metalelor, lemnului şi a 
materialelor sintetice, maşini pentru industria 
chimică, agricultură, industria minieră, maşini 
pentru producerea materialelor textile, maşini 
pentru prepararea băuturilor (industriale), 
utilaje pentru construcţii, maşini de ambalare 
şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia mo-
toarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
transmisii pentru maşini (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre), unelte agricole 
altele decât cele acţionate manual, incuba-
toare pentru ouă, maşini automate de vânza-
re, aparate electrice şi aparate de bucătărie, 
maşini de curăţat cu aburi, maşini de bucătă-
rie electrice, mixere electrice de uz casnic, 
cuţite electrice, aparate de bucătărie electri-
ce pentru tocare, măcinare, presare sau 
deschidere, deschizător de conserve electric, 
storcătoare electrice de suc, râşnite de ca-
fea, altele decât cele acţionate manual, mori 
de uz casnic, altele decât cele acţionate ma-
nual, maşini de frământare, aparate electrice 
pentru sigilarea materialelor plastice (amba-
lare), teluri electrice de uz casnic, maşini de 
tăiat, maşini pentru fabricarea pastelor, ma-

şini pentru tăierea pâinii, maşini de tocat 
carne, bătător de ouă electric, maşini de cer-
nut, răzătoare pentru legume, maşini de eti-
chetare, maşini pentru fabricarea băuturilor 
gazoase (electrice), maşini şi aparate pentru 
lustruit (electrice), prese cu aburi rotative 
portabile pentru ţesături, maşini de stors rufe, 
maşini de spălat vase, aspirator, maşini de 
spălat, uscătoare centrifugale (maşini), ma-
şini şi aparate electrice de şlefuit, maşini de 
călcat, maşini de cusut, acţionare cu pedală 
pentru maşini de cusut, maşini de spălat sub 
presiune, maşină de tuns iarba, ferăstraie 
maşini, concasoare de gunoi, maşini indus-
triale de curăţat (prin şamponare) pentru 
covoare, mobilă şi mochete, ferăstraie elec-
trice, aparate de sudură, maşini-unelte pe 
bază de gaz, maşini de găurit electrice, ma-
şini de găurit reîncărcabile, şurubelniţe cu 
acumulator, părţi de maşini pentru prelucra-
rea metalului, lemnului şi sinteticelor, pistoale 
de lipit electrice, distribuitoare de bandă ade-
zivă (maşini), maşini de broşat, dinamuri, 
pistoale de vopsit prin pulverizare, burdufuri 
(piese de maşini), generatoare de curent, 
aparate de ridicare, maşini şi aparate pentru 
lustruit (electrice), cu excepţia celor de uz 
casnic, dispozitive electrice de lustruire a 
încălţămintei, foarfece acţionate electric, 
ambutisate, electrice (maşini, prese), maşini 
de rectificat, maşini de tăiat industriale, ma-
şini de ştanţat, aparate de lipit electrice, ma-
şini de strivire, maşini şi instrumente agricole 
şi horticole, pompe pentru oxigenarea acvari-
ilor, aparate de comandă pentru lifturi), scule, 
articole din metal (şi anume metale comune 
şi aliajele lor, materiale de construcţii metali-
ce, construcţii metalice transportabile, mate-
riale metalice pentru şine de cale ferată, ca-
bluri şi fire metalice (în scopuri neelectrice), 
articole de fierărie şi mici articole de fierărie, 
ţevi metalice, seifuri, bunuri fabricate din 
metal, minereuri, legături metalice, cleme 
metalice pentru cabluri şi tuburi, stâlpi de 
delimitare din metal, neiluminaţi şi nemeca-
nici, foi şi plăci metalice, foi şi plăci din oţel, 
şuruburi metalice, sârme din aliaje de metale 
comune (cu excepţia celor fuzibile), role de 
întindere pentru fire metalice (legături de 
tensiune) pentru obiecte mici de articole de 
fierărie, ţesături metalice, cablu de oţel, nee-
lectric, parâme metalice, armături metalice 
pentru conducte de aer comprimat, conducte 
metalice de refulare, ştifturi metalice, duze 
metalice, articole de fierărie, role de întindere 
pentru benzi de fier (legături de tensiune), 
sârme din oţel, flanşe metalice (coliere), re-
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cipiente metalice pentru gaze sub presiune 
sau aer lichid, mânere de scule metalice, 
virole pentru mânere, legături din metal pen-
tru manipularea sarcinilor, cârlige (articole de 
fierărie), cârlige pentru tăbliţe de ardezie, 
curele suspensoare din metal pentru manipu-
larea greutăţilor, cabluri metalice, neelectri-
ce, cleme de metal pentru cabluri, racorduri 
metalice pentru cabluri, cutii din metale co-
mune, cutii de metal, cutii metalice pentru 
truse de scule (goale), lanţuri metalice, ra-
corduri metalice pentru lanţuri, crampoane 
metalice, palete metalice de încărcare, su-
porturi metalice pentru butoaie, metal antifric-
ţiune, şipci metalice, inele metalice, manşoa-
ne (articole de fierărie), piuliţe metalice, nituri 
metalice, palete metalice pentru transport, 
stâlpi de metal, sigilii de plumb, cercuri de 
metal pentru butoaie, broaşte metalice pen-
tru uşi, zăvoare metalice pentru uşi, inele 
metalice, tuburi metalice, tuburi de oţel, ţevi 
de oţel, ţevi de metal, conducte metalice de 
refulare, colectoare metalice pentru canaliza-
re, manşoane metalice pentru ţevi, coliere 
metalice de îmbinare pentru ţevi, racorduri 
metalice pentru ţevi, închizători metalice pen-
tru saci, balamale metalice, şarniere metali-
ce, şaibe de metal, valve metalice (altele 
decât părţi de maşini), bobine metalice ne-
mecanice pentru furtunuri, broaşte metalice 
(altele decât electrice), broaşte metalice pen-
tru vehicule, lacăte, chei (chei de uşă), cata-
rame din metale obişnuite (articole de fieră-
rie), broască cu închidere automată, scripeţi 
metalici (cu excepţia celor pentru maşini), 
legături de tensiune, role de întindere pentru 
fire metalice (legături de tensiune), dulapuri 
de metal, benzi de fier, tije metalice, ţăruşi 
(articole de fierărie), ţinte (dibluri) din metal, 
manşoane metalice pentru bastoane şi beţe 
pentru mers, montanţi metalici, butoaie meta-
lice, pereţi despărţitori din metal, lamele de 
etanşare, racorduri pentru lanţuri, dispozitive 
metalice de închidere pentru recipiente, mâ-
nere metalice de scule, cutii metalice pentru 
truse de scule goale, articole de papetărie în 
special ambalaje ermetice din hârtie, amba-
laje ermetice din carton, pungi de ambalat 
din hârtie, hârtie, hârtie mată, hârtie plastifia-
tă, hârtie absorbantă, hârtie la vrac, hârtie de 
calculator, hârtie pentru tipar (hârtie pentru 
sapirograf), hârtie fină, hârtie pergaminată, 
hârtie tip fagure, hârtie cerată, hârtie de filtru, 
hârtie ofset, hârtie de împachetat, hârtie la-
minată, hârtie de ambalaj, hârtie semiprelu-
crată, hârtie pentru fotocopiere, hârtie cali-
grafică, hârtie sintetică, hârtie de desen, hâr-

tie impermeabilă, hârtie luminiscentă, role de 
bucătărie (hârtie), hârtie de probe, hârtie de 
orez, hârtie japoneză, hârtie pergament, hâr-
tie reciclată, hârtie de fax, hârtie de ziar, hâr-
tie calandrată, hârtie rezistentă la grăsimi, 
hârtie xerografică, hârtie fluorescentă, hârtie 
pentru şerveţele, hârtie de calc, hârtie ondu-
lată, hârtie creponată, hârtie de transfer, figu-
rine confecţionate din hârtie, placarde din 
hârtie, hârtie pentru cărţi de adrese, hârtie de 
transfer termic, meleuri din hârtie, prosoape 
de hârtie, hârtie de imprimat, etichete de 
hârtie, embleme de hârtie, bavete de hârtie, 
hârtie milimetrică, hârtie cretată, hârtie cu 
mică, hârtie pentru carnete de notiţe, cutii de 
hârtie, hârtie pentru rafturi, hârtie mulci (hâr-
tie care se aşează la baza plantelor pentru a 
le proteja, utilizată în agricultură), hârtie pen-
tru plicuri, hârtie imitaţie de piele, hârtie ade-
zivă, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie 
din pastă de lemn, hârtie pentru electrocardi-
ografe, hârtie autocopiativa fără carbon, fun-
de de hârtie, suporturi pentru pahare din 
hârtie, hârtie pentru radiograme, hârtie de 
pliat pentru origami, hârtie pentru reviste, 
articole de papetărie din hârtie pentru birou, 
hârtie de scrisori, hârtie pentru etichete, hâr-
tie pentru căptuşeală, hârtie decorativă pen-
tru ambalare, hârtie pentru ambalare şi îm-
pachetare, hârtie de copiat (articole de pape-
tărie), bannere de hârtie, steaguri din hârtie, 
hârtie de scris, hârtie şi carton, hârtie milime-
trică (produs finit), hârtie pentru imprimare cu 
laser, hârtie termosensibilă, suporturi de ma-
să din hârtie, hârtie de căptuşit pentru împa-
chetat, hârtie rezistentă la mucegai, suporturi 
de hârtie pentru pahare de cocktail, cutii de 
carton pentru împachetat, hârtie striată (me-
diu ondulată), hârtie gumată, hârtie cu antet, 
hârtie japoneză pentru lucrări de artizanat, 
materiale de ambalat din hârtie, materiale 
pentru filtrare din hârtie, semne publicitare de 
hârtie, hârtie maro pentru împachetare, am-
balaje pentru alimente, panouri publicitare 
din hârtie, panglici din hârtie creponată, su-
luri de hârtie pentru imprimante, hârtie japo-
neză (torinoko-gami), hârtie de carbon (indi-
go), hârtie pentru maşini de înregistrare, pli-
curi cu burduf din hârtie, hârtie rezistentă la 
acid, hârtie pentru maşini de scris, postere 
din hârtie, hârtie pentru vederi, şerveţele de 
buzunar din hârtie, cutii pliabile din hârtie, 
hârtie pentru imprimare digitală, pungi de 
hârtie pentru cumpărături, hârtie şi carton 
industriale, prosoape de hârtie pentru faţă, 
paspartuuri din hârtie pentru fotografii, mate-
riale din hârtie pentru lucru manual, prosoa-
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pe de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâ-
ini, hârtie pentru ambalarea prafului de puş-
că, hârtie pentru scrisori (produse finite), 
hârtie de mătase folosită ca hârtie de calc 
(ganpishi), blocnotesuri pentru notiţe, recipi-
ente pentru ambalare din hârtie pentru uz 
industrial, pungi de gunoi din hârtie, suporturi 
pentru foi de scris, hârtie groasă japoneză 
(hosho-gami), şerveţele din hârtie pentru 
faţă, şerveţele de masă din hârtie, panouri 
indicatoare din hârtie sau carton, pungi de 
hârtie pentru cadouri, suporturi de pahare din 
hârtie, suporturi din hârtie pentru masă, hâr-
tie pentru ambalarea cărţilor, hârtie pentru 
cărţi de vizită (semifinisată), hârtie liniată 
(produse finisate), recipiente din hârtie pen-
tru creme, bannere de afişaj realizate din 
hârtie, decoraţiuni de masă din hârtie, benzi 
de hârtie fantezie (tanzaku), panouri publici-
tare tipărite din hârtie, cutii din carton sau 
hârtie, hârtie metalizată de împachetat cado-
uri, hârtie de ambalat cadouri, hârtie pentru 
pungi şi saci, coperţi din hârtie pentru cărţi, 
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori, 
panouri publicitare din hârtie sau din carton, 
foi de hârtie pentru luarea notiţelor, materiale 
de ambalare tipărite de hârtie, hârtie confec-
ţionată din dud japonez (tengujosi), hârtie de 
tipărire ofset pentru broşuri, recipiente de 
depozitare fabricate din hârtie, umplutură de 
hârtie sau carton, produse din hârtie de unică 
folosinţă, pungi şi articole pentru ambalare, 
împachetare şi depozitare de hârtie, postere, 
afişe publicitare, pancarte de carton, panouri 
pentru afişe, pancarte din hârtie sau din car-
ton, coli de hârtie (articole de papetărie), 
articole de papetărie de hârtie, articole de 
papetărie de birou, articole de papetărie pen-
tru cadouri, articole de papetărie pentru scris, 
etichete de papetărie întărite, cutii pentru 
papetărie, etichete de preţ, etichete pentru 
cadouri, etichete printate din hârtie, etichete 
pentru fişe de indexare, etichete pentru ex-
pedierea mărfurilor, etichete imprimate pen-
tru bagaje, etichete imprimate adezive, eti-
chete pentru bagaje din hârtie, etichete pen-
tru bagaje din carton, calendare, calendare 
de perete, calendare tipărite, calendare ad-
vent, calendare de birou, planificatoare anua-
le, calendare cu foi detaşabile, cataloage, 
cataloage referitoare la programe de calcula-
tor, cataloage pentru comandă prin poştă, 
cărţi de vizită, plăcuţe pentru maşinile de 
tipărit adrese, pliante), articole de papetărie, 
produse de imprimerie, articole de birou, 
materiale pentru hobby-uri (şi anume culori 
pentru hobby şi pentru artişti, instrumente 

pentru pictură, lacuri, lumânări, fitiluri, cabluri 
din metal pentru creaţii florale şi obiecte arti-
zanale sub formă de bijuterii, foarfeci, cuter 
utilizat în realizarea obiectelor artizanale, 
spatule pentru vopsea, cleşti, manşoane, 
pânze de traforaj, vârfuri de burghiu, ciocan, 
cuţit pentru sculptură în lemn, dălţi, bijuterii şi 
bijuterii fantezie, închizători, cheutori, mărge-
le vrac din sticlă, plastic şi lemn, hârtie, car-
ton, cuburi, cutii de artizanat, bile de vată 
utilizate în scopuri artizanale, cutii pentru 
vopsele, lipiciuri, materiale profesionale pen-
tru artişti, materiale pentru modelare, paleţi, 
şevalete, pânze canvas, rame, pensule, cre-
ioane, cauciuc, gutapercă, placaj, cherestea, 
lemn semiprelucrat, produse din lemn, papu-
ră, răchită, plastic, boluri din lemn, articole 
din sticlă, porţelan, gresie, ghivece de flori, 
figurine din teracotă, fire de tricotat, aţe de 
cusut, fire de croşetat, aţe şi fire de uz textil, 
material ţesături, textile şi îmbrăcăminte ţe-
sute, ace, ace de cusut, ace de croşetat, ace 
de tricotat, bolduri, ace de siguranţă, flori 
artificiale, panglici şi şnururi, panglici pentru 
decorare, galoane, dantele, paiete, perle), 
articole de decor (şi anume corpuri de ilumi-
nat decorative, prinzător de vis, clopoţei de 
vânt, carusele, porţelanuri, flori uscate, per-
dele din mărgele, figurine decorative, sculp-
turi decorative, plante uscate, ornamente, 
statuete, figurine şi opere de artă precum şi 
articole decorative din materiale precum 
lemnul, ceară, ghips sau plastic), articole de 
sezon (articole decorative, şi anume pentru 
primăvară, vară, toamnă, iarnă, precum şi 
decoraţiuni pentru Crăciun, Revelion, Paşte 
şi Halloween), articole pentru sărbători (şi 
anume articole decorative pentru nunţi, zile 
de naştere, aniversări), articole de petrecere, 
decoraţiuni tematice, articole şcolare, came-
re video, articole foto, accesorii foto, bijuterii, 
ceasuri şi ceasornice, instrumente muzicale, 
articole de marochinărie, articole de şelărie, 
mobilier, bunuri de mobilier, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rucsacuri, accesorii (şi anume 
accesorii pentru îmbrăcăminte, bunuri cusute 
şi produse textile decorative) ochelari, um-
brele, umbrele de soare, produse textile, 
produse textile de uz casnic, articole de mer-
cerie, corturi, prelate, articole de voiaj, jucării, 
articole de sport, aparate de sport, aparate 
de fitness, articole pentru petrecerea timpului 
liber (în special jocuri, jucării, echipamente 
sportive, mingi pentru hochei, mingi de sport, 
mingi pentru sporturi, articole de gimnastică 
şi echipamente pentru antrenarea corpului, 
cărţi de joc), articole pentru camping, articole 



 
MD - BOPI 6/2017        TRADEMARKS 

 64

pentru animale (în special produse alimenta-
re şi hrană pentru animale, zgărzi, lese, ha-
muri, culcuşuri pentru animale, îmbrăcăminte 
pentru animale, jucării pentru animale, bijute-
rii pentru animale, boluri pentru hrană, pro-
duse de îngrijire pentru animale, hrană pen-
tru animale de companie, consumabile pen-
tru călătorie şi transport, idei de cadouri pen-
tru animale), lumânări, combustibili pentru 
iluminat, combustibili; compilarea bunurilor 
sus-menţionate referitoare la comercializarea 
(vânzarea) către persoanele terţe; compila-
rea bunurilor în scopul prezentării către per-
soanele terţe; prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul; operarea unei agenţii 
de import-export; organizarea expoziţiilor şi 
târgurilor comerciale în scopuri comerciale şi 
de promovare; organizarea şi realizarea târ-
gurilor şi/sau expoziţiilor în scopuri comercia-
le şi publicitare; servicii oferite de agenţii de 
publicitate; planificarea acţiunilor de publici-
tate; prezentarea companiilor pe Internet sau 
pe alte suporturi; publicarea materialelor 
tipărite, inclusiv în format electronic de uz 
publicitar; marketing direct; publicitate direc-
tă; întocmirea de reclame; întocmirea de 
reclame pentru persoanele terţe; publicitate 
radio şi de televiziune; publicarea textelor 
publicitare; servicii de layout în scopuri publi-
citare; marketing; relaţii publice; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; afişaje (pu-
blicitate); difuzarea anunţurilor publicitare 
pentru terţi; difuzarea materialelor publicitare; 
difuzarea materialelor publicitare pentru terţi 
prin intermediul Internetului; redactarea tex-
telor publicitare; promovarea vânzărilor pen-
tru terţi; distribuirea materialelor publicitare 
(pliante, prospecte, materiale tipărite, mos-
tre); prezentarea produselor în scopuri pro-
moţionale; prezentarea bunurilor şi serviciilor 
în scopuri publicitare; studii de piaţă; organi-
zarea şi realizarea evenimentelor publicitare; 
căutare de sponsorizare; sponsorizarea prin 
publicitate; centralizarea datelor de contact 
în scopuri publicitare; publicitate pentru terţi 
pe Internet; închirierea spaţiilor publicitare şi 
prin Internet; consultanţă profesională în 
afaceri; consultanţă în materie de afaceri 
comerciale şi management; consultanţă pri-
vind organizarea afacerilor comerciale; con-
sultanţă organizaţională; planificarea şi moni-
torizarea dezvoltării afacerilor sub aspectele 
organizatorice; dezvoltarea conceptelor de 
utilizare pentru imobiliare sub aspectele de 
management al afacerii comerciale (de ges-
tionare a instalaţiei); agenţii de plasare a 

forţei de muncă; recrutare de personal; con-
sultanţă în materie de personal; administrare 
de personal; consultanţă în gestiune de per-
sonal; teste psihologice pentru selectarea 
personalului; participarea personalului în 
probleme de funcţionare legate de manage-
mentul personalului; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pen-
tru alte întreprinderi); vânzare prin licitaţie şi 
prin Internet; organizarea şi încheierea tran-
zacţiilor comerciale pentru terţi şi prin inter-
mediul comerţului electronic; intermedierea 
contractelor pentru terţi cu privire la cumpă-
rarea, vânzarea bunurilor şi prestarea servi-
ciilor, în special intermedierea contractelor 
de telecomunicaţii, a contractelor privind 
furnizarea tonurilor de apel pentru telefoane, 
contractelor privind executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii, contractelor privind 
livrarea de flori şi plante, contractelor privind 
aprovizionarea cu energie electrică; interme-
dierea contractelor pentru terţi cu privire la 
servicii de instruire; intermedierea abona-
mentelor pentru terţi la publicaţii, în special la 
ziare; intermedierea abonamentelor pentru 
terţi la servicii de telecomunicaţii; organiza-
rea contactelor comerciale şi industriale, de 
asemenea pe Internet; organizarea contacte-
lor de afaceri; analiza preţului de cost; servi-
cii de comparare a preţurilor; compilarea, 
sistematizarea, întreţinerea şi actualizarea 
datelor în baze de date computerizate; gesti-
onarea fişierelor computerizate; informaţii 
comerciale şi consiliere pentru consumatori 
(magazin de consiliere a consumatorilor); 
servicii de revista presei; compilarea informa-
ţiilor în baze de date computerizate; prelucra-
rea administrativă a ordinelor de achiziţie; 
compilarea preţurilor şi informaţiilor statistice 
de comerţ şi tranzacţionare; furnizarea in-
formaţiilor cu privire la chestiuni organizatori-
ce şi de management al afacerilor legate de 
comerţ cu amănuntul; furnizarea informaţiilor 
privind pieţele de publicitate; magazin de 
consiliere a consumatorilor; servicii de foto-
copiere; decorarea vitrinelor; închirierea ma-
şinilor şi aparatelor de birou; închirierea ma-
şinilor de fotocopiere; închirierea automatelor 
de vânzare; închirierea chioşcurilor de vân-
zare; conceperea, organizarea şi desfăşura-
rea măsurilor de atragere şi de menţinere a 
clienţilor, în special prin intermediul scrisori-
lor, discounturilor, voucherelor şi/sau a pro-
gramelor de acordare a bonusurilor; organi-
zarea jocurilor cu premii şi concursurilor ca 
măsuri publicitare; organizarea programelor 
de acordare a bonusurilor şi de loialitate ca 
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măsuri de menţinere a clienţilor în scopuri de 
marketing; promovarea produselor şi servicii-
lor către clienţi prin poştă; servicii de asisten-
ţă prin telefon, în special servicii de asistenţă 
prin intermediul liniilor de asistenţă telefonică 
în cadrul prelucrării administrative a comen-
zilor, recepţionării cererilor clienţilor şi a 
plângerilor prin telefon; asistenţa prin telefon 
cu privire la consiliere organizaţională; ope-
rarea unui centru de apeluri, în special servi-
cii de asistenţă prin intermediul liniilor de 
asistenţă telefonică în cadrul prelucrării ad-
ministrative a comenzilor, recepţionării cere-
rilor clienţilor şi a plângerilor prin telefon; 
închiriere şi leasing (cu excepţia celor finan-
ţate pentru achiziţia în rate sau prin închirie-
re) de echipamente de magazin şi accesorii, 
şi anume maşini şi echipamente de birou, 
maşini de fotocopiere, automate de vânzare, 
case de marcat, mese pentru case de mar-
cat, chioşcuri de vânzare, spaţiu publicitar; 
servicii de secretariat; pregătirea contractelor 
privind depozitarea şi ambalarea mărfurilor; 
eliberarea cardurilor de client, fără plată sau 
funcţia de reducere pentru alţii precum şi 
eliberarea cardurilor de client ca identificarea 
cumpărăturilor, ambele potrivite atât pentru 
programele de recompensare cât şi pentru 
cele de oferire de bonusuri. 

 

(531) CFE(5) 19.08.07; 24.03.07; 24.03.18; 25.01.13; 
26.01.20; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 040057 
(220) 2017.01.24 
(730) WHITE-MARK S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 59,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(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; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 
27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 040102 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, 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; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 040103 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, 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, cosmetice 
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru 
păr; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040104 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, 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) 040105 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 040106 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040107 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1, 
MD-2072, 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; 

 

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

 

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

 
 
 
(210) 040176 
(220) 2017.02.20 
(730) TRECI COMPANY S.R.L., MD 

Str. Schinoasei nr. 8/3, MD-2091, 
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 

casnic; draperii textile sau din material plastic. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.15. 
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(210) 040181 
(220) 2017.02.17 
(730) Gullane (Thomas) Limited, GB 

Maple House, 149 Tottenham Court Road, 
London, W1T 7NF, Regatul Unit 

(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; toate produsele cuprinse în 
clasa 03, inclusiv săpunuri; produse cosmeti-
ce; loţiuni pentru păr; produse pentru îngriji-
rea dinţilor; paste de dinţi; apă de colonie; 
loţiuni de corp; loţiuni pentru bronzare; spra-
yuri pentru corp; gel pentru păr; detergenţi, 
şervetele umede; spumant de baie, perle de 
baie; pudră de corp; deodorante; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 05, inclusiv bandaje adezive; vitamine; 
produse pentru odorizarea aerului; spray 
antiinsecte; deodorante pentru automobile; 
tampoane din bumbac; produse de împros-
pătare pentru camere; alimente pentru bebe-
luşi, sirop de tuse, truse portabile de medi-
camente, amestec nutritiv pentru sugari, pro-
duse pentru lustruirea dinţilor, medicamente 
pentru acnee, alifii medicinale multifuncţiona-
le; benzi adezive pentru uz medical; bile de 
bumbac; produse repulsive pentru câini; gu-
mă de mestecat, inclusă în clasa 05; vitami-
ne masticabile pentru copii; casete portabile 
de medicamente; plasturi; scutece de unică 
folosinţă; chiloţi de unică folosinţă; absorban-
te igienice; 

 

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

clasa 08, inclusiv cleşti pentru unghii; apara-
te de tuns părul; brişte; unelte de mână şi 
instrumente acţionate manual; cuţite pentru 
scufundări, suporturi pentru cuţite de scafan-
dru, cazmale; truse de bărbierit, truse de 
pedichiură, cleşti pentru întors genele, truse 
de manichiură; lopeţi (unelte manuale); vese-
lă; foarfece; pensete; 

 

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-
mente pentru prelucrarea informaţiei, calcu-
latoare; software de calculatoare; extinctoa-
re; toate produsele cuprinse în clasa 09, in-
clusiv căşti; programe pentru jocuri de calcu-
lator (software de calculatoare); radiouri; 
computere; casete video; DVD-uri; CDS-uri; 
ochelari de soare; magneţi; ochelari de pro-
tecţie; telefoane; etuiuri pentru telefoane; 
carduri magnetice; jocuri electronice; moni-
toare pentru supraveghere; software; aplicaţii 
software (aplicaţii) reîncărcabile; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; toate produsele cuprinse în cla-
sa 10, inclusiv recipiente pentru biberoane; 
tetine de biberon; dispozitive pentru monito-
rizarea umezirii patului; suzete pentru bebe-
luşi; dopuri de urechi (pentru protecţia ure-
chii); pompe de sân; seringi medicinale; aspi-
ratoare nazale; scaune-oală; termometre; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 11, inclusiv lămpi de iluminat; lumini 
pentru noapte; lanterne pentru iluminat; umi-
dificatoare; aeroterme; vaporizatoare; abaju- 
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ruri; purificatoare de aer de uz casnic; încăl-
zitoare electrice de biberoane; lanterne de 
biciclete; aparate de sterilizare pentru bibe-
roane; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; toate produsele cuprinse în 
clasa 12, inclusiv biciclete; accesorii pentru 
automobile; vagoane; cărucioare pentru co-
pii; scaune de automobile; scutere; tricicluri; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; toate produsele cuprinse în clasa 
14, inclusiv ceasuri; pendule (ceasornicărie); 

 

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; toate produsele cuprinse în clasa 
16, inclusiv articole de papetărie; calendare; 
jurnale; autocolante (articole de papetărie); 
albume fotografice; lut; timbre poştale; sigilii, 
carduri; hârtie de ambalaj; pungi pentru ca-
douri; penare; creioane; pixuri şi stilouri; 
markere; creioane pastel; mape; decoraţiuni 
din hârtie pentru petreceri; şervete; şerveţe-
le; bannere; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-
gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; toate produsele cuprinse în 
clasa 18, inclusiv umbrele; poşete mici (genţi 
de mână); articole de voiaj; portmonee; por-
tofele; rucsacuri; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 20, inclusiv piese de mobilier; oglinzi 
(sticlă argintată); cadre (rame); inele de plas-
tic pentru chei; articole pentru bebeluşi şi 
sugari sunt incluse în clasa 20; perne; perne 
decorative; balansoare pentru bebeluşi şi 
sugari; leagăne pentru bebeluşi şi sugari; 
balansoare pentru copii care învaţă să mear-
gă; saltele; scaune de susţinere; scaune 
înalte pentru bebeluşi; taburete cu trepte; 
cutii pentru jucării (mobilier); pupitre; birouri 
(mobilier); leagăne; ţarcuri pentru bebeluşi; 

 
 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; toate produsele 
cuprinse în clasa 21, inclusiv perii; periuţe de 
dinţi; articole de sticlărie neincluse în alte 
clase; sufertaşe; figurine din porţelan; farfurii; 
ceşti; chiuvete; căni; coşuri pentru harţii; pa-
ie; căzi de baie pentru copii mici; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plas-
tic; toate produsele cuprinse în clasa 24, 
inclusiv lenjerie de pat; feţe de masă (cu 
excepţia celei din hârtie); draperii; prosoape; 
prosoape de toaletă; fanioane textile; bannere 
(cu excepţia celei din hârtie); saci de dormit; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; toate produse-
le cuprinse în clasa 25, inclusiv costume de 
bal mascat; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artifici-
al; toate produsele cuprinse în clasa 26, in-
clusiv accesorii pentru păr; ace cu gămălie 
decorative; 

 

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

 

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 produsele cuprinse 
în clasa 29, inclusiv gemuri, jeleuri comestibi-
le, fructe uscate, cărnuri, brânzeturi; gustări 
de fructe; fructe congelate; fructe conservate; 
fructe în conservă; legume în conservă; gră-
simi comestibile; salate de fructe; nuci prepa-
rate; tofu; lapte aromat; băuturi pe bază de 
produse lactate, iaurt; piure de mere; com-
pot; sosuri de fructe; gustări pe bază de fruc-
te; cârnaţi; unt de arahide; unt; uleiuri de uz 
alimentar; legume preparate; 

 

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 produsele cuprinse în clasa 30, inclusiv 
bomboane; dulciuri; gumă; floricele de po-
rumb; ciocolată; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse 
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line; 
organizarea reprezentaţiilor în direct; furniza-
rea jocurilor on-line; apariţia personală a unui 
personaj costumat. 
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(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; toate produsele cuprinse în 
clasa 03, inclusiv săpunuri; produse cosmeti-
ce; loţiuni pentru păr; produse pentru îngriji-
rea dinţilor; paste de dinţi; apă de colonie; 
loţiuni de corp; loţiuni pentru bronzare; spra-
yuri pentru corp; gel pentru păr; detergenţi, 
şervetele umede; spumant de baie, perle de 
baie; pudră de corp; deodorante; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 05, inclusiv bandaje adezive; vitamine; 
produse pentru odorizarea aerului; spray 
antiinsecte; deodorante pentru automobile; 
tampoane din bumbac; produse de împros-
pătare pentru camere; alimente pentru bebe-
luşi, sirop de tuse, truse portabile de medi-

camente, amestec nutritiv pentru sugari, pro-
duse pentru lustruirea dinţilor, medicamente 
pentru acnee, alifii medicinale multifuncţiona-
le; benzi adezive pentru uz medical; bile de 
bumbac; produse repulsive pentru câini; gu-
mă de mestecat, inclusă în clasa 05; vitami-
ne masticabile pentru copii; casete portabile 
de medicamente; plasturi; scutece de unică 
folosinţă; chiloţi de unică folosinţă; absorban-
te igienice; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; toate produsele cuprinse în 
clasa 08, inclusiv cleşti pentru unghii; apara-
te de tuns părul; brişte; unelte de mână şi 
instrumente acţionate manual; cuţite pentru 
scufundări, suporturi pentru cuţite de scafan-
dru, cazmale; truse de bărbierit, truse de 
pedichiură, cleşti pentru întors genele, truse 
de manichiură; lopeţi (unelte manuale); vese-
lă; foarfece; pensete; 

 

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-
mente pentru prelucrarea informaţiei, calcu-
latoare; software de calculatoare; extinctoa-
re; toate produsele cuprinse în clasa 09, in-
clusiv căşti; programe pentru jocuri de calcu-
lator (software de calculatoare); radiouri; 
computere; casete video; DVD-uri; CDS-uri; 
ochelari de soare; magneţi; ochelari de pro-
tecţie; telefoane; etuiuri pentru telefoane; 
carduri magnetice; jocuri electronice; moni-
toare pentru supraveghere; software; aplicaţii 
software (aplicaţii) reîncărcabile; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; toate produsele cuprinse în cla-
sa 10, inclusiv recipiente pentru biberoane; 
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tetine de biberon; dispozitive pentru monito-
rizarea umezirii patului; suzete pentru bebe-
luşi; dopuri de urechi (pentru protecţia ure-
chii); pompe de sân; seringi medicinale; aspi-
ratoare nazale; scaune-oală; termometre; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; toate produsele cuprinse în clasa 11, 
inclusiv lămpi de iluminat; lumini pentru noap-
te; lanterne pentru iluminat; umidificatoare; 
aeroterme; vaporizatoare; abajururi; purifica-
toare de aer de uz casnic; încălzitoare electri-
ce de biberoane; lanterne de biciclete; aparate 
de sterilizare pentru biberoane; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; toate produsele cuprinse în 
clasa 12, inclusiv biciclete; accesorii pentru 
automobile; vagoane; cărucioare pentru co-
pii; scaune de automobile; scutere; tricicluri; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; toate produsele cuprinse în clasa 
14, inclusiv ceasuri; pendule (ceasornicărie); 

 

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; toate produsele cuprinse în clasa 
16, inclusiv articole de papetărie; calendare; 
jurnale; autocolante (articole de papetărie); 
albume fotografice; lut; timbre poştale; sigilii, 
carduri; hârtie de ambalaj; pungi pentru ca-
douri; penare; creioane; pixuri şi stilouri; 
markere; creioane pastel; mape; decoraţiuni 
din hârtie pentru petreceri; şervete; şerveţe-
le; bannere; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-
gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; toate produsele cuprinse în 
clasa 18, inclusiv umbrele; poşete mici (genţi 
de mână); articole de voiaj; portmonee; por-
tofele; rucsacuri; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 20, inclusiv piese de mobilier; oglinzi 
(sticlă argintată); cadre (rame); inele de plas-
tic pentru chei; articole pentru bebeluşi şi 
sugari sunt incluse în clasa 20; perne; perne 
decorative; balansoare pentru bebeluşi şi 
sugari; leagăne pentru bebeluşi şi sugari; 
balansoare pentru copii care învaţă să mear-
gă; saltele; scaune de susţinere; scaune 
înalte pentru bebeluşi; taburete cu trepte; 
cutii pentru jucării (mobilier); pupitre; birouri 
(mobilier); leagăne; ţarcuri pentru bebeluşi; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; toate produsele 
cuprinse în clasa 21, inclusiv perii; periuţe de 
dinţi; articole de sticlărie neincluse în alte 
clase; sufertaşe; figurine din porţelan; farfurii; 
ceşti; chiuvete; căni; coşuri pentru harţii; pa-
ie; căzi de baie pentru copii mici; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plas-
tic; toate produsele cuprinse în clasa 24, 
inclusiv lenjerie de pat; feţe de masă (cu 
excepţia celei din hârtie); draperii; prosoape; 
prosoape de toaletă; fanioane textile; bannere 
(cu excepţia celei din hârtie); saci de dormit; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; toate produse-
le cuprinse în clasa 25, inclusiv costume de 
bal mascat; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artifici-
al; toate produsele cuprinse în clasa 26, in-
clusiv accesorii pentru păr; ace cu gămălie 
decorative; 

 

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

 

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 produsele cuprinse 
în clasa 29, inclusiv gemuri, jeleuri comestibi-
le, fructe uscate, cărnuri, brânzeturi; gustări 
de fructe; fructe congelate; fructe conservate; 
fructe în conservă; legume în conservă; gră-
simi comestibile; salate de fructe; nuci prepa- 
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rate; tofu; lapte aromat; băuturi pe bază de 
produse lactate, iaurt; piure de mere; com-
pot; sosuri de fructe; gustări pe bază de fruc-
te; cârnaţi; unt de arahide; unt; uleiuri de uz 
alimentar; legume preparate; 

 

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 produsele cuprinse în clasa 30, inclusiv 
bomboane; dulciuri; gumă; floricele de po-
rumb; ciocolată; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse 
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line; 
organizarea reprezentaţilor în direct; furniza-
rea jocurilor on-line; apariţia personală a unui 
personaj costumat. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 25.01.06; 26.13.25; 27.01.13. 
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(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; toate produsele cuprinse în 
clasa 03, inclusiv săpunuri; produse cosmeti-
ce; loţiuni pentru păr; produse pentru îngriji-
rea dinţilor; paste de dinţi; apă de colonie; 
loţiuni de corp; loţiuni pentru bronzare; spra-
yuri pentru corp; gel pentru păr; detergenţi, 
şervetele umede; spumant de baie, perle de 
baie; pudră de corp; deodorante; 

 
 
 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 05, inclusiv bandaje adezive; vitamine; 
produse pentru odorizarea aerului; spray 
antiinsecte; deodorante pentru automobile; 
tampoane din bumbac; produse de împros-
pătare pentru camere; alimente pentru bebe-
luşi, sirop de tuse, truse portabile de medi-
camente, amestec nutritiv pentru sugari, pro-
duse pentru lustruirea dinţilor, medicamente 
pentru acnee, alifii medicinale multifuncţiona-
le; benzi adezive pentru uz medical; bile de 
bumbac; produse repulsive pentru câini; gu-
mă de mestecat, inclusă în clasa 05; vitami-
ne masticabile pentru copii; casete portabile 
de medicamente; plasturi; scutece de unică 
folosinţă; chiloţi de unică folosinţă; absorban-
te igienice; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; arme albe; toate produsele cuprinse în 
clasa 08, inclusiv cleşti pentru unghii; apara-
te de tuns părul; cuţite, furculiţe şi linguri; 
aparate de ras; brişti; unelte de mână şi in-
strumente acţionate manual; cuţite pentru 
scufundări, suporturi pentru cuţite de scafan-
dru, cazmale; truse de bărbierit, truse de 
pedichiură, cleşti pentru întors genele, truse 
de manichiură; lopeţi (unelte manuale); vese-
lă, şi anume cuţite, furculiţe şi linguri; foarfe-
ce; pensete; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipamente 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; toate 
produsele cuprinse în clasa 09, inclusiv căşti; 
programe pentru jocuri de calculator (softwa-
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re de calculatoare); radiouri; computere; ca-
sete video; DVD-uri; CDS-uri; ochelari de 
soare; magneţi; ochelari de protecţie; tele-
foane; etuiuri pentru telefoane; carduri mag-
netice; jocuri electronice; monitoare pentru 
supraveghere; software; aplicaţii software 
(aplicaţii) reîncărcabile; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; toate produsele cuprinse în cla-
sa 10, inclusiv recipiente pentru biberoane; 
tetine de biberon; dispozitive pentru monito-
rizarea umezirii patului; suzete pentru bebe-
luşi; dopuri de urechi (pentru protecţia ure-
chii); pompe de sân; seringi medicinale; aspi-
ratoare nazale; scaune-oală; termometre; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; toate produsele cuprinse în clasa 11, 
inclusiv lămpi de iluminat; lumini pentru noap-
te; lanterne pentru iluminat; umidificatoare; 
aeroterme; vaporizatoare; abajururi; purifica-
toare de aer de uz casnic; încălzitoare electri-
ce de biberoane; lanterne de biciclete; aparate 
de sterilizare pentru biberoane; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; toate produsele cuprinse în 
clasa 12, inclusiv biciclete; accesorii pentru 
automobile; vagoane; cărucioare pentru co-
pii; scaune de automobile; scutere; tricicluri; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; toate produsele cuprinse în clasa 
14, inclusiv ceasuri; pendule (ceasornicărie); 

 

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; toate produsele cuprinse în clasa 
16, inclusiv articole de papetărie; calendare; 
jurnale; autocolante (articole de papetărie); 
albume fotografice; lut; timbre poştale; sigilii, 
carduri; hârtie de ambalaj; pungi pentru ca-
douri; penare; creioane; pixuri şi stilouri; 

markere; creioane pastel; mape; decoraţiuni 
din hârtie pentru petreceri; şervete; şerveţe-
le; bannere; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-
gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; toate produsele cuprinse în 
clasa 18, inclusiv umbrele; poşete mici (genţi 
de mână); articole de voiaj; portmonee; por-
tofele; rucsacuri; 

 

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; toate produsele cuprinse în 
clasa 20, inclusiv piese de mobilier; oglinzi 
(sticlă argintată); cadre (rame); inele de plas-
tic pentru chei; articole pentru bebeluşi şi 
sugari sunt incluse în clasa 20; perne; perne 
decorative; balansoare pentru bebeluşi şi 
sugari; leagăne pentru bebeluşi şi sugari; 
balansoare pentru copii care învaţă să mear-
gă; saltele; scaune de susţinere; scaune 
înalte pentru bebeluşi; taburete cu trepte; 
cutii pentru jucării (mobilier); pupitre; birouri 
(mobilier); leagăne; ţarcuri pentru bebeluşi; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; toate produsele 
cuprinse în clasa 21, inclusiv perii; periuţe de 
dinţi; articole de sticlărie neincluse în alte 
clase; sufertaşe; figurine din porţelan; farfurii; 
ceşti; chiuvete; căni; coşuri pentru harţii; pa-
ie; căzi de baie pentru copii mic; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 
toate produsele cuprinse în clasa 24, inclusiv 
lenjerie de pat; feţe de masă (cu excepţia ce-
lei din hârtie); draperii; prosoape; prosoape de 
toaletă; fanioane textile; bannere (cu excepţia 
celei din hârtie), saci de dormit; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; toate produse-
le cuprinse în clasa 25, inclusiv costume de 
bal mascat; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artifici-
al; toate produsele cuprinse în clasa 26, in-
clusiv accesorii pentru păr; ace cu gămălie 
decorative; 
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28   - jocuri; aparate pentru jocuri video; articole de 
gimnastică şi de sport; decoraţiuni (ornamen-
te) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - came, peşte, pasări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; uleiuri şi grăsimi comestibile; toate pro-
dusele cuprinse în clasa 29, inclusiv gemuri, 
jeleuri comestibile, fructe uscate, lapte şi 
produse lactate, cărnuri; brânzeturi; gustări 
de fructe; fructe congelate; fructe conservate; 
fructe în conservă; legume în conservă; ouă; 
grăsimi comestibile; salate de fructe; nuci 
preparate; tofu; lapte aromat; băuturi pe bază 
de produse lactate, iaurt; piure de mere; 
compot; sosuri de fructe; gustări pe bază de 
fructe; cârnaţi; unt de arahide; unt; uleiuri de 
uz alimentar; legume preparate; 

 

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 produsele cuprinse în clasa 30, inclusiv 
bomboane; dulciuri; gumă; floricele de po-
rumb; ciocolată; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse 
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line; 
organizarea reprezentaţiilor în direct; furniza-
rea jocurilor on-line; apariţia personală a unui 
personaj costumat. 

 

(531) CFE(5) 07.03.20; 27.05.01; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040201 
(220) 2017.02.20 
(730) L-FITNESS GRUP S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(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 de produse şi servicii printr-
o reţea de calculatoare, furnizarea 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 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 040234 
(220) 2017.02.24 
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice şi 
răşini semiprelucrate; materiale de călăfătui-
re, 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. 

 

 

 
 
(210) 040241 
(220) 2017.02.24 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - programe de calculatoare; software de calcu-

latoare; software de operare pentru VPN 
(reţele private virtuale); software de operare 
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software 
de operare pentru LAN (reţea locală de cal-
culatoare); software de operare pentru USB; 
software de calculator furnizat de pe Internet; 
software de calculatoare pentru sincroniza-
rea datelor între calculatoare, procesoare, 
aparate de înregistrare, monitoare, dispoziti-
ve electronice şi calculatoare-gazdă; softwa-
re computerizat Cloud; programe pentru sis-
teme de operare a reţelelor; programe pentru 
sisteme de operare a calculatoarelor; softwa-
re de calculatoare pentru asigurarea accesu-
lui securizat de la distanţă la reţele de calcu-
latoare şi de comunicaţii; software de securi-
tate pentru calculatoare; software firewall 

pentru calculatoare; software pentru asigura-
rea securităţii poştei electronice; software de 
calculatoare utilizate în monitorizarea de la 
distanţă; software de calculatoare pentru 
serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi 
videofon; software de calculatoare pentru 
căutarea şi extragerea datelor; software de 
calculatoare pentru accesarea bazelor de 
date, serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor 
de calculator şi avizierelor electronice; soft-
ware pentru jocuri de calculator; programe 
pentru jocuri de calculator multimedia inte-
ractive; software pentru jocuri de realitate 
virtuală; software de calculatoare şi aparate 
de telecomunicaţii (inclusiv modemuri) care 
permit conectarea la baze de date, reţele 
locale şi Internet; aplicaţii mobile; software 
de calculatoare folosite ca interfaţă de pro-
gramare a aplicaţiei (API); 

 

35   - publicitate; servicii de marketing; promovarea 
comercială; gestionarea afacerilor; adminis-
trarea afacerilor; organizarea şi gestionarea 
programelor de stimulare şi fidelizare comer-
cială; servicii de informaţii în domeniul aface-
rilor; servicii de consultanţă referitoare la 
gestionarea centrelor de apel telefonic; ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi; servicii de 
consultanţă referitoare la achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor; intermedierea contrac-
telor pentru procurarea şi vânzarea produse-
lor şi serviciilor pentru terţi; servicii de exter-
nalizare (asistenţă în afaceri); servicii de 
consultanţă în afaceri referitoare la planifica-
rea şi redresarea în caz de dezastru; mento-
rat în afaceri; servicii de incubatoare de afa-
ceri; servicii de consultanţă şi consiliere refe-
ritoare la administrarea afacerilor, dezvolta-
rea afacerilor şi dezvoltarea produselor; pre-
lucrarea şi organizarea administrativă a co-
menzilor prin poştă; organizarea întâlnirilor 
de afaceri; cercetare şi studii în domeniul 
afacerilor; servicii de previziuni în domeniul 
afacerilor; cercetare şi studii de piaţă în do-
meniul protecţiei mediului, energiilor noi, 
conservării resurselor naturale şi dezvoltării 
durabile; furnizarea serviciilor comerciale, de 
secretariat şi birou; servicii de revistă a pre-
sei şi servicii informative; cercetarea pieţei; 
analiza pieţei; colectarea şi analiza datelor 
privind cercetarea pieţei; cercetarea pieţei şi 
studii de marketing; organizarea şi coordona-
rea expoziţiilor în scop comercial; regruparea 
pentru terţi, a unei game variate de produse 
electronice şi electrice de telecomunicaţii, de 
calcul, piese, componente şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate, cartele de date, 
dispozitive şi echipamente de securitate, 
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îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperirea capului, accesorii de modă, mate-
riale textile, articole textile de uz casnic, vali-
ze şi genţi; regruparea pentru terţi, a unei 
game variate de materiale de imprimerie şi 
papetărie, jucării, echipamente pentru jocuri 
şi sport, bijuterii, instrumente de ceasornică-
rie, produse electrice de iluminat şi ustensile 
de uz casnic, mobilă şi mobilier, cosmetice şi 
produse de îngrijire personală, produse far-
maceutice generale, produse de curăţare, 
produse de îngrijire a sănătăţii, alimente pen-
tru oameni, condimente şi ingrediente pentru 
gătit, băuturi, care permit consumatorilor să 
vizualizeze şi să procure comod aceste pro-
duse; vânzări prin licitaţii disponibile pe In-
ternet; servicii referitoare la administrarea 
afacerilor pentru procesarea vânzărilor efec-
tuate prin Internet; servicii de publicitate pen-
tru promovarea comerţului electronic; furni-
zarea informaţiilor comerciale, promoţionale 
şi de consultanţă cu privire la livrarea şi pro-
movarea mărfurilor, selectarea şi expunerea 
produselor; furnizarea informaţiilor comercia-
le, profesionale şi de consultanţă a cumpără-
torilor potenţiali de mărfuri şi produse; compi-
larea şi transcrierea datelor; compilarea 
anunţurilor publicitare pentru utilizarea în 
calitate de pagini web pe Internet; producţie 
de filme publicitare; compilarea repertoriilor 
pentru publicare pe Internet; furnizarea spa-
ţiilor pe pagini web pentru promovarea pro-
duselor şi serviciilor; servicii de gestionare a 
bazelor de date; servicii de procesare a date-
lor; servicii de telemarketing; servicii de răs-
puns telefonic şi de prelucrare a mesajelor; 
gestionarea centrelor de apel telefonic pentru 
terţi; gestionarea centrelor de monitorizare 
de la distanţă pentru terţi; servicii de gestio-
nare a datelor şi de inventariere electronică; 
servicii de verificare a procesării datelor şi de 
autentificare în domeniul transportării, înre-
gistrării în aeroporturi, rezervării călătoriilor, 
emiterii de bilete pentru călătorie şi emiterii 
de bilete pentru evenimente sportive şi cultu-
rale; servicii de verificare pentru bilete, cu-
poane, tichete, reduceri, programe de fideli-
zare, carduri cadou şi certificate cadou; ad-
ministrarea programelor de fidelitate cu re-
duceri sau stimulente; servicii de consiliere, 
informare şi consultanţă referitoare la toate 
serviciile sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi 
transmitere de mesaje, radiopaging, redirec-
ţionare a apelurilor, mesagerie vocală, de 

informaţii şi poştă electronică; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiilor; servicii de 
livrare a mesajelor electronice; servicii de 
informare on-line cu privire la telecomunicaţii; 
servicii de schimb reciproc a datelor; transfer 
de date prin telecomunicaţii; transmiterea 
fişierelor digitale; servicii de comunicare prin 
satelit; servicii de difuzare; difuzarea sau 
transmiterea programelor radio sau de tele-
viziune, filme şi jocuri interactive; servicii de 
videotext, teletext şi viewdata; difuzarea, 
transmiterea şi livrarea conţinuturilor multi-
media şi jocurilor electronice prin reţele elec-
tronice de comunicaţii; servicii de mesaje 
video; servicii de videoconferinţe; servicii de 
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii 
(inclusiv pagini web), de programe de calcu-
latoare şi de oricare alte date; închiriere de 
timp de acces la un server de baze de date; 
furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii 
pentru linii telefonice de asistenţă în cazuri 
de urgenţă (hotline) şi pentru call centre; 
servicii de comunicaţii telefonice oferite pen-
tru linii telefonice de asistenţă în cazuri de 
urgenţă (hotline) şi pentru call centre; asigu-
rarea accesului utilizatorilor la Internet; furni-
zarea conexiunilor de telecomunicaţii sau 
linkurilor la Internet sau la baze de date; fur-
nizarea accesului utilizatorilor la Internet 
(furnizori de servicii); asigurarea şi gestiona-
rea conferinţelor electronice, grupurilor de 
discuţie şi chat room-urilor; asigurarea acce-
sului la pagini web cu muzică digitală de pe 
Internet; furnizarea accesului la pagini web 
MP3 pe Internet; furnizare de muzică digitală 
prin telecomunicaţii; furnizarea accesului la 
infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii pen-
tru alţi operatori şi terţi; închiriere de infras-
tructuri şi reţele de telecomunicaţii altor ope-
ratori şi terţi; exploatarea şi furnizarea mo-
toarelor de căutare; servicii de accesare a 
telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi 
imaginilor asistate de calculator; comunica-
rea prin intermediul calculatorului; transmite-
rea şi distribuirea datelor sau imaginilor au-
diovizuale prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare sau Internet; furnizarea ac-
cesului temporar la Internet pentru terţi; asi-
gurarea transmiterii electronice a datelor de 
plăţi electronice prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; servicii prestate de 
agenţii de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiilor cu privire la afacerile curente; servicii 
de închiriere, leasing sau arendă a aparate-
lor, instrumentelor, instalaţiilor sau compo-
nentelor utilizate la prestarea serviciilor sus-
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menţionate; servicii de consiliere, informare 
şi consultanţă referitoare la toate serviciile 
sus-menţionate; 

 

41   - servicii de educaţie şi instruire; servicii de 
divertisment; activităţi sportive şi culturale; 
informaţii referitoare la evenimentele de edu-
caţie, divertisment, sportive şi culturale furni-
zate on-line dintr-o bază de date computeri-
zată sau Internet sau furnizate prin alte mij-
loace; servicii de jocuri electronice furnizate 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
intermediul Internetului; servicii de închiriere 
a jocurilor video, audio şi de calculatoare; 
servicii de divertisment radiofonic şi televizat; 
publicare şi producţie de lucrări muzicale, 
filme (cu excepţia filmelor publicitare), pro-
grame radiofonice şi televizate, programe de 
teleshopping şi webshopping; organizarea 
jocurilor şi competiţiilor; furnizarea publicaţii-
lor electronice on-line; furnizarea programe-
lor pentru jocuri video de larg consum şi apa-
rate de jocuri portabile prin comunicarea fără 
fir (nedescărcabile); publicarea cărţilor elec-
tronice şi jurnalelor on-line; furnizarea filme-
lor, divertismentului televizat şi a clipurilor 
muzicale prin intermediul unei pagini web 
interactive; publicarea textelor în format elec-
tronic sau în alt mod; servicii de publicare şi 
producţie pentru mijloacele de comunicare 
audio şi/sau vizuale; servicii de expoziţii; 
furnizarea accesului on-line la expoziţii şi 
servicii de expoziţii; organizarea, producţia şi 
prezentarea concertelor muzicale, spectaco-
lelor, festivalurilor, turneelor muzicale, teatra-
le şi video şi altor spectacole, evenimente şi 
activităţi muzicale şi culturale; organizarea, 
administrarea sau gestionarea evenimentelor 
de jocuri video; servicii de editare în procesul 
de post-producţie a muzicii, materialelor vi-
deo şi a filmelor; servicii de programare a 
ştirilor pentru transmiterea prin Internet; or-
ganizarea şi coordonarea conferinţelor, se-
minarelor, simpozioanelor, lucrărilor practice, 
atelierelor de lucru, cursurilor, convenţiilor şi 
expoziţiilor; cursuri şi sesiuni de studiere sau 
de instruire, interactive şi la distanţă, furniza-
te on-line prin intermediului unui link de tele-
comunicaţii sau unei reţele de calculatoare 
sau furnizate prin alte mijloace; servicii de 
traducere; servicii de galerii de artă furnizate 
on-line prin intermediului unui link de teleco-
municaţii; servicii de jocuri de noroc; servicii 
de cluburi; servicii de rezervare a biletelor 
pentru evenimente sportive, culturale şi de 
divertisment; servicii ale bibliotecilor electro-
nice pentru furnizarea informaţiilor electroni-
ce (inclusiv informaţiilor arhivate) sub formă 

de texte electronice, informaţii şi date audio 
şi/sau video, jocuri şi divertisment; furnizarea 
şi gestionarea conferinţelor electronice, gru-
purilor de discuţii şi chat room-urilor; furniza-
rea muzicii digitale (nedescărcabile) de pe 
Internet; furnizarea fotografiilor, imaginilor, 
reprezentărilor grafice, clipurilor audio, filme-
lor, înregistrărilor video şi programelor audio-
vizuale (nedescărcabile) on-line sau din ba-
zele de date computerizate de pe Internet 
sau de pe pagini web din Internet; servicii de 
fotografiere; furnizarea informaţiilor şi de 
consultanţă cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvolta-
re; cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea 
produselor; cercetare tehnică; servicii de 
cercetare, proiectare şi dezvoltare referitoare 
la calculatoare, programe de calculatoare, 
sisteme informatice, soluţii de aplicaţii sof-
tware de calculatoare, jocuri de calculator, 
software de realitate virtuală, sisteme de 
procesare a datelor, managementul de date, 
sisteme de procesare a informaţiilor compu-
terizate, servicii de comunicaţii, soluţii de 
comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii, sisteme 
de comunicaţii şi interfeţe de reţea, furniza-
rea consultanţei, informaţiilor şi consilierii 
tehnice referitoare la cele sus-menţionate; 
proiectarea şi dezvoltarea de software de 
operare pentru reţele de calculatoare şi ser-
vere; proiectarea şi dezvoltarea de software 
de operare pentru reţele de cloud computing; 
proiectarea şi planificarea tehnică a reţelelor 
de telecomunicaţii; proiectarea şi dezvoltarea 
programelor de securitate pe Internet; proiec-
tarea şi dezvoltarea sistemelor de securitate 
a datelor electronice; testare tehnică; testare 
industrială; elaborarea rapoartelor şi studiilor 
tehnice; servicii de calculatoare; servicii de 
cloud computing; actualizarea şi proiectarea 
de hardware de calculatoare; întreţinerea, 
actualizarea şi proiectarea de firmware de 
calculatoare, software de calculatoare şi pro-
gramelor de calculatoare; programare pentru 
calculatoare; pregătirea şi furnizarea infor-
maţiilor referitoare la calculatoare şi echipa-
mente de reţele de calculatoare; servicii de 
consultanţă şi consiliere tehnică în domeniul 
tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţii-
lor; consultanţă în domeniul reţelelor şi servi-
ciilor de cloud computing; consultanţă tehni-
că pentru aplicarea şi utilizarea de software 
de calculatoare; servicii de consultanţă şi 
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informare în domeniul integrării sistemelor 
informatice, tehnologiei informaţionale, arhi-
tecturii şi infrastructurii tehnologiei informaţi-
onale; consultanţă în materie de securitate 
informatică; proiectarea şi dezvoltarea siste-
melor informatice, sistemelor şi echipamen-
telor de telecomunicaţii; servicii de adminis-
trare a calculatoarelor; servicii de suport ope-
raţional pentru reţele de calculatoare, reţele 
de telecomunicaţii şi reţele de transmisie a 
datelor; servicii informatice on-line; servicii 
de programare prestate on-line; programarea 
programelor de securitate pe Internet; furni-
zarea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru recuperarea informaţiilor; închirierea 
calculatoarelor; proiectare, desen şi redacta-
re la comandă, toate pentru compilarea pa-
ginilor web pe Internet; servicii de creare a 
imaginilor virtuale şi interactive; crearea, 
operarea şi întreţinerea bazelor de date, 
intraneturilor şi site-urilor web; crearea, între-
ţinerea şi găzduirea site-urilor web pentru 
terţi; găzduirea bazelor de date, blogurilor 
web, portalurilor web; găzduirea platformelor 
pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de software 
de calculatoare pentru terţi; găzduirea spaţiu-
lui de memorie pe Internet; găzduirea şi în-
chirierea spaţiului de memorie pentru site-uri 
web; găzduirea platformelor de comerţ elec-
tronic pe Internet; găzduirea aplicaţiilor mul-
timedia şi interactive; găzduirea de software 
destinate utilizării la gestionarea bibliotecilor; 
găzduirea facilităţilor on-line pentru efectua-
rea de discuţii interactive; găzduirea facilităţi-
lor web on-line pentru terţi; găzduirea date-
lor, fişierelor, aplicaţiilor şi informaţiilor com-
puterizate; găzduirea serverelor; instalarea şi 
întreţinerea de software de calculatoare; 
închiriere de timp de acces la o bază de date 
computerizată; închiriere de timp de acces la 
buletine informative şi mesaje computerizate 
şi la reţele de calculatoare; furnizarea acce-
sului temporar la aplicaţii on-line, unelte de 
software şi software de operare nedescărca-
bile on-line pentru reţele de calculatoare şi 
servere; închirierea de software de operare 
pentru accesarea şi utilizarea unei reţele de 
cloud computing; închirierea de software de 
operare pentru reţele de calculatoare şi ser-
vere; închirierea de servere web; închirierea 
de software de jocuri de calculator; furniza-
rea accesului temporar la software de opera-
re nedescărcabil on-line pentru accesarea şi 
utilizarea unei reţele de cloud computing; 
furnizarea accesului temporar la programe 
de securitate pe Internet; închirierea spaţiului 
de memorie pe servere pentru găzduirea 

buletinelor informative electronice; servicii de 
furnizare de Internet; compilarea, crearea şi 
întreţinerea unui registru cu nume de dome-
nii; crearea, operarea şi întreţinerea site-
urilor web, paginilor web şi portalurilor pentru 
logare de text, imagini şi muzică furnizate 
prin intermediul calculatoarelor sau telefoa-
nelor mobile; prestarea serviciilor de informa-
re şi de consiliere on-line dintr-o bază de 
date computerizată sau prin Internet; monito-
rizarea sistemelor computerizate prin acces 
de la distanţă; servicii de securitate a calcu-
latoarelor pentru protecţia contra accesului 
ilegal în reţele; administrarea proiectelor IT; 
configurarea reţelelor de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 
informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea servelor; 
prognoză meteorologică; servicii de informaţii 
meteorologice; servicii de design interior; 
servicii de informare şi consiliere referitoare 
la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040242 
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(320) 2016.10.19 
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(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi 
instrumente electrice de control, de testare 
(alta decât testarea in-vivo), de semnalizare, 
de verificare (supraveghere) şi de instruire; 
aparate şi instrumente optice şi electrooptice; 
servere de comunicaţii; servere de calcula-
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toare; hardware de operare pentru VPN (re-
ţele private virtuale); hardware de operare 
pentru WAN (reţea zonă extinsă); hardware 
de operare pentru LAN (reţea locală de cal-
culatoare); hardware pentru calculatoare; 
hardware pentru reţele de calculatoare; har-
dware pentru calculatoare în vederea asigu-
rării accesului securizat de la distanţă la reţe-
le de calculatoare şi de comunicaţii; hardwa-
re ethernet; aparate, instrumente şi echipa-
mente de prelucrare a imaginilor; camere de 
filmat; aparate, instrumente şi echipamente 
de fotografiat; videoproiectoare; proiectoare 
multimedia; scanere şi cititoare de coduri de 
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi 
radio; transmiţătoare şi receptoare de tele-
comunicaţie, de difuzare radio şi televiziune; 
aparate pentru acces la programe difuzate 
sau transmise; holograme; calculatoare; 
echipamente periferice pentru calculatoare; 
circuite electronice care conţin date progra-
mate; discuri, benzi şi fire, toate fiind purtă-
toare magnetice de date; plăci cu circuite 
imprimate; carduri magnetice neînregistrate 
şi preînregistrate; carduri de memorie; 
carduri inteligente; carduri care conţin micro-
procesoare; carduri de circuite integrate; 
carduri electronice de identificare; cartele 
telefonice; carduri de credit telefonice; 
carduri de credit; carduri de debit; carduri 
pentru jocuri electronice create pentru a fi 
utilizate cu telefoanele; CD ROM-uri; purtă-
toare de date magnetice, digitale şi optice; 
suporturi magnetice, digitale şi optice de 
înregistrare şi stocare a datelor (neînregistra-
te şi preînregistrate); CD-uri preînregistrate; 
memorii USB; dispozitive pentru redarea 
fişierelor cu muzică descărcabile; playere 
multimedia portabile; transmiţătoare şi recep-
toare prin satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi 
de difuzare; balize radiotelefonice şi stâlpi de 
telefonie; fire şi cabluri electrice; cabluri opti-
ce; cabluri cu fibră optică; fire de rezistenţă; 
electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomuni-
caţii; terminale pentru reţele telefonice; co-
mutatoare telefonice; aparate de telecomuni-
caţii, de stocare, conversie şi de procesare a 
semnalului de intrare; echipamente telefoni-
ce; echipamente pentru telefoane fixe, tran-
sportabile, mobile, cu sistem ”mâini libere” 
sau activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru afişarea şi co-
mandarea produselor şi serviciilor; terminale 
securizate pentru tranzacţii electronice, in-
clusiv plăţi electronice; aparate pentru proce-
sarea plăţilor electronice; aparate şi instru-
mente de paging, radiopaging şi radiotelefon; 

telefoane, telefoane mobile şi receptoare 
telefonice; faxuri; asistenţi personali digitali 
(PDA-uri); notepad-uri electronice; notebook-
uri electronice; tablete electronice; unităţi 
electronice portabile pentru recepţionarea, 
păstrarea şi/sau transmiterea fără fir a mesa-
jelor de date şi a plăţilor electronice; dispozi-
tive electronice mobile ce permit utilizatorului 
să urmărească sau să gestioneze informaţii 
personale; aparate de monitorizare a con-
sumului casnic sau industrial de energie 
electrică, gaz, agent termic şi apă; aparate şi 
instrumente electrice şi electronice pentru 
utilizare la/sau în legătură cu generarea sau 
distribuţia de energie, gaz, apă sau electrici-
tate sau telecomunicaţii; aparate pentru utili-
zare în controlul de la distanţă a aprovizionă-
rii cu electricitate, gaz, agent termic, apă şi 
energie; aparate, instrumente şi sisteme de 
navigare prin satelit; accesorii pentru tele-
foane şi microtelefoane; adaptoare pentru 
telefoane; încărcătoare de baterii pentru tele-
foane; unităţi cu difuzor care permit utilizarea 
în mod ”mâini libere” a receptoarelor telefo-
nice montate în birou sau automobile; supor-
turi de receptoare telefonice pentru autovehi-
cule; căşti; dispozitive cu sistem ”mâini libe-
re” pentru receptoare telefonice şi alte dispo-
zitive electronice mobile; huse şi cutii adapta-
te special pentru păstrarea sau transportarea 
telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi 
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru 
telefoane mobile; agende personale compu-
terizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecra-
ne de afişare; sisteme electronice de poziţio-
nare globală; aparate şi instrumente electro-
nice de navigare, localizare şi de poziţionare; 
aparate şi instrumente de monitorizare (alta 
decât monitorizarea in-vivo); aparate şi in-
strumente radio; filme video; aparate şi echi-
pamente audiovizuale; accesorii electrice şi 
electronice şi echipamente periferice destina-
te şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoa-
re şi cu aparate audiovizuale; cartuşe pentru 
jocuri de calculator; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; programe 
de calculator; software de calculatoare; sof-
tware de operare pentru VPN (reţele private 
virtuale); software de operare pentru WAN 
(reţea zonă extinsă); software de operare 
pentru LAN (reţea locală de calculatoare); 
software de operare pentru USB; software de 
calculatoare furnizat de pe Internet; software 
de calculatoare pentru sincronizarea datelor 
între calculatoare, procesoare, aparate de 
înregistrare, monitoare, dispozitivele electro-
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nice şi calculatoarele-gazdă; software com-
puterizat Cloud; programe pentru sisteme de 
operare a reţelelor; programe pentru sisteme 
de operare a calculatoarelor; software de 
calculatoare pentru asigurarea accesului 
securizat de la distanţă la reţele de calcula-
toare şi de comunicaţii; software de securita-
te pentru calculatoare; software firewall pen-
tru calculatoare; software pentru asigurarea 
securităţii poştei electronice; tonuri de apel 
descărcabile pentru telefoane mobile; publi-
caţii electronice (descărcabile) furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de 
pe Internet; software de calculatoare şi apa-
rate de telecomunicaţii (inclusiv modeme) 
care permit conectarea la baze de date, reţe-
le locale şi Internet; software de calculatoare 
pentru serviciile de teleconferinţă, videocon-
ferinţă şi videofon; software de calculatoare 
pentru căutarea şi extragerea datelor; soft-
ware de calculatoare pentru accesarea baze-
lor de date, serviciilor de telecomunicaţii, 
reţelelor de calculator şi avizierelor electroni-
ce; software de calculatoare destinate utiliză-
rii la/sau în legătură cu generarea energiei 
sau electricităţii, furnizarea şi distribuţia ga-
zelor şi apei; software pentru jocuri de calcu-
lator; programe pentru jocuri de calculator 
multimedia interactive; software pentru jocuri 
de realitate virtuală; fişiere cu muzică des-
cărcabile; fotografii, imagini, reprezentări 
grafice, fişiere cu imagini, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (descărcabi-
le) furnizate on-line sau din baze de date 
computerizate, de pe Internet sau de pe pa-
gini web din Internet; software de calculatoa-
re utilizate în monitorizarea de la distanţă; 
software pentru navigarea prin sisteme de 
poziţionare globală (GPS); ceasuri de mână 
inteligente; dispozitive mobile portabile; cal-
culatoare portabile; emiţătoare şi receptoare 
de date electronice portabile; brăţări care 
transmit date la asistenţi digitali personali, 
telefoane inteligente, calculatoare tabletă, 
PDA, şi calculatoare personale prin interme-
diul site-urilor web din Internet şi altor reţele 
de calculatoare şi de comunicare electronică; 
telefoane şi telefoane inteligente sub formă 
de ceas de mână; telefoane şi telefoane inte-
ligente sub formă de brăţară; telefoane şi 
telefoane inteligente sub formă de pandantiv, 
colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; 
calculatoare sub formă de ceas de mână; 
calculatoare sub formă de brăţară; calcula-
toare sub formă de pandantiv, colier, inel, 
cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; dispozitiv 
de monitorizare a antrenamentelor personale 

de fitness sub formă de ceas de mână sau 
brăţară; dispozitiv de monitorizare a antre-
namentelor personale de fitness sub formă 
de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau alte 
tipuri de bijuterii; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi 
transmitere de mesaje, radiopaging, redirec-
ţionare a apelurilor, mesagerie vocală, infor-
maţii şi poştă electronică; transmiterea, livra-
rea şi recepţionarea sunetelor, datelor, ima-
ginilor, muzicii şi informaţiilor; servicii de li-
vrare a mesajelor electronice; servicii de 
informare on-line cu privire la telecomunicaţii; 
servicii de schimb reciproc de date; transfer 
de date prin telecomunicaţii; transmitere de 
fişiere digitale; servicii de comunicare prin 
satelit; servicii de difuzare; difuzare sau trans-
mitere de programe radio sau de televiziune, 
filme şi jocuri interactive; servicii de video-
text, teletext şi viewdata; difuzare, transmite-
re şi livrare de conţinuturi multimedia şi jocuri 
electronice prin reţele electronice de comuni-
caţii; servicii de mesaje video; servicii de 
videoconferinţe; servicii de videotelefonie; 
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi de oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice 
de asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; servicii de comunicaţii 
telefonice oferite pentru linii telefonice de 
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; asigurarea accesului utili-
zatorilor la Internet; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii sau link-urilor la Internet 
sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
asigurarea accesului la o reţea electronică 
on-line pentru recuperarea informaţiilor; în-
chirierea timpului de acces la o bază de date 
computerizată; închirierea timpului de acces 
la buletine informative şi panouri de mesaje 
computerizate şi la reţele computerizate; 
servicii de furnizare de Internet; asigurarea şi 
gestionarea conferinţelor electronice, grupu-
rilor de discuţie şi chat room-urilor; furnizarea 
accesului on-line la expoziţii şi servicii de 
expoziţii; furnizarea accesului la pagini web 
cu muzică digitală de pe Internet; furnizarea 
accesului la pagini web MP3 de pe Internet; 
furnizarea muzicii digitale prin telecomunica-
ţii; furnizarea accesului la infrastructuri şi 
reţele de telecomunicaţii pentru alţi operatori 
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şi terţi; închiriere de infrastructuri şi reţele de 
telecomunicaţii altor operatori şi terţi; servicii 
de accesare a telecomunicaţiilor; transmite-
rea mesajelor şi imaginilor asistate de calcu-
lator; comunicare prin intermediul calculato-
rului; transmiterea şi distribuirea datelor sau 
imaginilor audiovizuale prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau Internet; 
furnizarea accesului temporar la Internet 
pentru terţi; asigurarea transmiterii electroni-
ce a datelor de plăţi electronice prin interme-
diul unei reţele globale de calculatoare; ser-
vicii de agenţii de presă; transmiterea ştirilor 
şi informaţiilor privind afacerile curente; ser-
vicii de închiriere, leasing sau arendă a apa-
ratelor, instrumentelor, instalaţiilor sau com-
ponentelor utilizate la prestarea serviciilor 
sus-menţionate; servicii de consiliere, infor-
mare şi consultanţă referitoare la toate servi-
ciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvolta-
re; cercetare, proiectare şi dezvoltare a pro-
duselor; cercetare tehnică; servicii de cerce-
tare, proiectare şi dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculatoare, sis-
teme informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul datelor, sisteme de 
procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii, interfeţe de reţea şi furnizarea consul-
tanţei, informaţiilor şi consilierii tehnice referi-
toare la cele sus-menţionate; proiectare şi 
dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-
rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii de 
calculatoare; servicii de cloud computing; 
stocarea electronică a datelor; proiectare de 
hardware de calculatoare; proiectare de 
firmware de calculatoare, software de calcu-
latoare şi programe de calculator; programa-
re pentru calculatoare; pregătire şi furnizare 
de informaţii referitoare la calculatoare şi 
echipamente de reţele de calculatoare; ser-
vicii de consultanţă şi consiliere tehnică în 

domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiilor; consultanţă în domeniul reţe-
lelor şi serviciilor de cloud computing; consul-
tanţă tehnică pentru aplicarea şi utilizarea 
software de calculatoare; servicii de consul-
tanţă şi informare în domeniul integrării sis-
temelor informatice, tehnologiei informaţiona-
le, arhitecturii şi infrastructurii tehnologiei 
informaţionale; consultanţă în materie de 
securitate informatică; proiectare şi dezvolta-
re de sisteme informatice şi sisteme, echi-
pamente de telecomunicaţii; servicii de ad-
ministrare a calculatoarelor; servicii de suport 
operaţional pentru reţele de calculatoare, 
reţele de telecomunicaţii şi reţele de transmi-
sie a datelor; servicii informatice on-line; ser-
vicii de programare prestate on-line; progra-
mare de programe de securitate pe Internet; 
închiriere de calculatoare; proiectare, desen 
şi redactare la comandă, toate pentru compi-
larea paginilor web pe Internet; servicii de 
creare a imaginilor virtuale şi interactive; 
crearea, operarea şi întreţinerea bazelor de 
date şi intraneturi; crearea şi întreţinerea 
paginilor web; crearea, întreţinerea şi găzdui-
rea paginilor web pentru terţi; găzduire de 
baze de date, bloguri web, portaluri web; 
găzduire de platforme pe Internet; găzduire 
de aplicaţii de software de calculatoare pen-
tru terţi; găzduire de spaţiu de memorie pe 
Internet; găzduire şi închiriere de spaţiu de 
memorie pentru site-uri web; găzduire de 
platforme de comerţ electronic pe Internet; 
găzduire de aplicaţii multimedia şi interactive; 
găzduire de software destinat utilizării la ges-
tionarea bibliotecilor; găzduire de facilităţi on-
line pentru efectuarea de discuţii interactive; 
găzduire de facilităţi web on-line pentru terţi; 
găzduire de date, fişiere, aplicaţii şi informaţii 
computerizate; găzduire de servere; exploa-
tare şi furnizare de motoare de căutare; in-
stalare şi întreţinere de software de calcula-
toare; furnizare de acces temporar la aplicaţii 
on-line, unelte de software şi software de 
operare nedescărcabil on-line pentru reţele 
de calculatoare şi servere; închiriere de soft-
ware de operare pentru accesarea şi utiliza-
rea unei reţele de cloud computing; închiriere 
de software de operare pentru reţele de cal-
culatoare şi servere; închiriere de servere 
web; închiriere de software de jocuri de cal-
culator; furnizare de acces temporar la soft-
ware de operare nedescărcabil on-line pen-
tru accesarea şi utilizarea unei reţele de 
cloud computing; furnizare de acces tempo-
rar la programe de securitate pe Internet; 
închiriere de spaţiu de memorie pe servere 
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pentru găzduirea buletinelor informative elec-
tronice; monitorizarea sistemelor computeri-
zate prin acces de la distanţă; servicii de 
securitate a calculatoarelor pentru protecţia 
contra accesului ilegal în reţele; administrare 
de proiecte IT; configurare de reţele de cal-
culatoare folosind software; servicii de inte-
grare a sistemelor informatice; managemen-
tul proiectelor informatice în domeniul proce-
sării electronice a datelor (EDP); administra-
rea servelor; consultanţă în domeniul con-
sumului de energie, electricitate, gaz şi apă; 
servicii de eficienţă energetică, conservare a 
energiei şi gestionare a energiei; realizarea 
studiilor de cercetare şi evaluare cu privire la 
conservarea mediului, resurselor naturale şi 
producţiei energiei durabile; servicii tehnice 
pentru colectarea informaţiilor despre con-
sumul de energie de la calculatoare aflate la 
distanţă; consultanţă şi informaţii cu privire la 
consumul de energie electrică, gaz, energie, 
agent termic şi apă; prognoză meteorologică; 
servicii de informaţii meteorologice; servicii 
de design interior; servicii de informare şi 
consiliere referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 
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(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-

rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi 
instrumente electrice de control, de testare 
(alta decât testarea in-vivo), de semnalizare, 
de verificare (supraveghere) şi de instruire; 
aparate şi instrumente optice şi electrooptice; 
servere de comunicaţii; servere de calcula-
toare; hardware de operare pentru VPN (re-
ţele private virtuale); hardware de operare 
pentru WAN (reţea zonă extinsă); hardware 
de operare pentru LAN (reţea locală de cal-
culatoare); hardware pentru calculatoare; 
hardware pentru reţele de calculatoare; har-
dware pentru calculatoare în vederea asigu-
rării accesului securizat de la distanţă la reţe-
le de calculatoare şi de comunicaţii; hardwa-
re ethernet; aparate, instrumente şi echipa-
mente de prelucrare a imaginilor; camere de 
filmat; aparate, instrumente şi echipamente 
de fotografiat; videoproiectoare; proiectoare 
multimedia; scanere şi cititoare de coduri de 
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi 
radio; transmiţătoare şi receptoare de tele-
comunicaţie, de difuzare radio şi televiziune; 
aparate pentru acces la programe difuzate 
sau transmise; holograme; calculatoare; 
echipamente periferice pentru calculatoare; 
circuite electronice care conţin date progra-
mate; discuri, benzi şi fire, toate fiind purtă-
toare magnetice de date; plăci cu circuite 
imprimate; carduri magnetice neînregistrate 
şi preînregistrate; carduri de date; carduri de 
memorie; carduri inteligente; carduri care 
conţin microprocesoare; carduri de circuite 
integrate; carduri electronice de identificare; 
cartele telefonice; carduri de credit telefoni-
ce; carduri de credit; carduri de debit; carduri 
pentru jocuri electronice create pentru a fi 
utilizate cu telefoanele; CD ROM-uri; purtă-
toare de date magnetice, digitale şi optice; 
suporturi magnetice, digitale şi optice de 
înregistrare şi stocare a datelor (neînregistra-
te şi preînregistrate); CD-uri preînregistrate; 
memorii USB; dispozitive pentru redarea 
fişierelor cu muzică descărcabile; playere 
multimedia portabile; transmiţătoare şi recep-
toare prin satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi 
de difuzare; balize radiotelefonice şi stâlpi de 
telefonie; fire şi cabluri electrice; cabluri opti-
ce; cabluri cu fibră optică; fire de rezistenţă; 
electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomuni-
caţii; terminale pentru reţele telefonice; co-
mutatoare telefonice; aparate de telecomuni-
caţii, de stocare, conversie şi de procesare a 
semnalului de intrare; echipamente telefoni-
ce; echipamente pentru telefoane fixe, trans-
portabile, mobile, cu sistem ”mâini libere” sau 
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activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru afişarea şi co-
mandarea produselor şi serviciilor; terminale 
securizate pentru tranzacţii electronice, in-
clusiv plăţi electronice; aparate pentru proce-
sarea plăţilor electronice; aparate şi instru-
mente de paging, radiopaging şi radiotelefon; 
telefoane, telefoane mobile şi receptoare 
telefonice; faxuri; asistenţi personali digitali 
(PDA-uri); notepad-uri electronice; notebook-
uri electronice; tablete electronice; unităţi 
electronice portabile pentru recepţionarea, 
păstrarea şi/sau transmiterea fără fir a mesa-
jelor de date şi a plăţilor electronice; dispozi-
tive electronice mobile ce permit utilizatorului 
să urmărească sau să gestioneze informaţii 
personale; aparate de monitorizare a con-
sumului casnic sau industrial de energie 
electrică, gaz, agent termic şi apă; aparate şi 
instrumente electrice şi electronice pentru 
utilizare la/sau în legătură cu generarea sau 
distribuţia de energie, gaz, apă sau electrici-
tate sau telecomunicaţii; aparate pentru utili-
zare în controlul de la distanţă a aprovizionă-
rii cu electricitate, gaz, agent termic, apă şi 
energie; aparate, instrumente şi sisteme de 
navigare prin satelit; accesorii pentru tele-
foane şi microtelefoane; adaptoare pentru 
telefoane; încărcătoare de baterii pentru tele-
foane; unităţi cu difuzor care permit utilizarea 
în mod ”mâini libere” a receptoarelor telefo-
nice montate în birou sau automobile; supor-
turi de receptoare telefonice pentru autovehi-
cule; căşti; dispozitive cu sistem ”mâini libe-
re” pentru receptoare telefonice şi alte dispo-
zitive electronice mobile; huse şi cutii adapta-
te special pentru păstrarea sau transportarea 
telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi 
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru 
telefoane mobile; agende personale compu-
terizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecra-
ne de afişare; sisteme electronice de poziţio-
nare globală; aparate şi instrumente electro-
nice de navigare, localizare şi de poziţionare; 
aparate şi instrumente de monitorizare (alta 
decât monitorizarea in-vivo); aparate şi in-
strumente radio; filme video; aparate şi echi-
pamente audiovizuale; accesorii electrice şi 
electronice şi echipamente periferice destina-
te şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoa-
re şi cu aparate audiovizuale; cartuşe pentru 
jocuri de calculator; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; programe 
de calculator; software de calculatoare; sof-
tware de operare pentru VPN (reţele private 
virtuale); software de operare pentru WAN 

(reţea zonă extinsă); software de operare 
pentru LAN (reţea locală de calculatoare); 
software de operare pentru USB; software de 
calculatoare furnizat de pe Internet; software 
de calculatoare pentru sincronizarea datelor 
între calculatoare, procesoare, aparate de 
înregistrare, monitoare, dispozitivele electro-
nice şi calculatoarele-gazdă; software com-
puterizat Cloud; programe pentru sisteme de 
operare a reţelelor; programe pentru sisteme 
de operare a calculatoarelor; software de 
calculatoare pentru asigurarea accesului 
securizat de la distanţă la reţele de calcula-
toare şi de comunicaţii; software de securita-
te pentru calculatoare; software firewall pen-
tru calculatoare; software pentru asigurarea 
securităţii poştei electronice; tonuri de apel 
descărcabile pentru telefoane mobile; publi-
caţii electronice (descărcabile) furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de 
pe Internet; software de calculatoare şi apa-
rate de telecomunicaţii (inclusiv modeme) 
care permit conectarea la baze de date, reţe-
le locale şi Internet; software de calculatoare 
pentru serviciile de teleconferinţă, videocon-
ferinţă şi videofon; software de calculatoare 
pentru căutarea şi extragerea datelor; sof-
tware de calculatoare pentru accesarea ba-
zelor de date, serviciilor de telecomunicaţii, 
reţelelor de calculator şi avizierelor electroni-
ce; software de calculatoare destinate utiliză-
rii la/sau în legătură cu generarea energiei 
sau electricităţii, furnizarea şi distribuţia ga-
zelor şi apei; software pentru jocuri de calcu-
lator; programe pentru jocuri de calculator 
multimedia interactive; software pentru jocuri 
de realitate virtuală; fişiere cu muzică des-
cărcabile; fotografii, imagini, reprezentări 
grafice, fişiere cu imagini, clipuri audio, filme, 
înregistrări video şi programe audiovizuale 
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze 
de date computerizate, de pe Internet sau de 
pe pagini web din Internet; software de cal-
culatoare utilizate în monitorizarea de la dis-
tanţă; software pentru navigarea prin sisteme 
de poziţionare globală (GPS); ceasuri de 
mână inteligente; dispozitive mobile portabi-
le; calculatoare portabile; emiţătoare şi re-
ceptoare de date electronice portabile; bră-
ţări care transmit date la asistenţi digitali per-
sonali, telefoane inteligente, calculatoare 
tabletă, PDA, şi calculatoare personale prin 
intermediul site-urilor web din Internet şi altor 
reţele de calculatoare şi de comunicare elec-
tronică; telefoane şi telefoane inteligente sub 
formă de ceas de mână; telefoane şi telefoa-
ne inteligente sub formă de brăţară; telefoa-
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ne şi telefoane inteligente sub formă de pan-
dantiv, colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de 
bijuterii; calculatoare sub formă de ceas de 
mână; calculatoare sub formă de brăţară; 
calculatoare sub formă de pandantiv, colier, 
inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; dis-
pozitiv de monitorizare a antrenamentelor 
personale de fitness sub formă de ceas de 
mână sau brăţară; dispozitiv de monitorizare 
a antrenamentelor personale de fitness sub 
formă de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau 
alte tipuri de bijuterii; piese şi accesorii pen-
tru toate produsele sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi 
transmitere de mesaje, radiopaging, redirec-
ţionare a apelurilor, mesagerie vocală, infor-
maţii şi poştă electronică; transmiterea, livra-
rea şi recepţionarea sunetelor, datelor, ima-
ginilor, muzicii şi informaţiilor; servicii de li-
vrare a mesajelor electronice; servicii de 
informare on-line cu privire la telecomunicaţii; 
servicii de schimb reciproc de date; transfer 
de date prin telecomunicaţii; transmitere de 
fişiere digitale; servicii de comunicare prin 
satelit; servicii de difuzare; difuzare sau trans-
mitere de programe radio sau de televiziune, 
filme şi jocuri interactive; servicii de video-
text, teletext şi viewdata; difuzare, transmite-
re şi livrare de conţinuturi multimedia şi jocuri 
electronice prin reţele electronice de comuni-
caţii; servicii de mesaje video; servicii de 
videoconferinţe; servicii de videotelefonie; 
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi de oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice 
de asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; servicii de comunicaţii 
telefonice oferite pentru linii telefonice de 
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi 
pentru call centre; asigurarea accesului utili-
zatorilor la Internet; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii sau link-urilor la Internet 
sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
asigurarea accesului la o reţea electronică 
on-line pentru recuperarea informaţiilor; în-
chirierea timpului de acces la o bază de date 
computerizată; închirierea timpului de acces 
la buletine informative şi panouri de mesaje 
computerizate şi la reţele computerizate; 
servicii de furnizare de Internet; asigurarea şi 
gestionarea conferinţelor electronice, grupu-
rilor de discuţie şi chat room-urilor; furnizarea 

accesului on-line la expoziţii şi servicii de 
expoziţii; furnizarea accesului la pagini web 
cu muzică digitală de pe Internet; furnizarea 
accesului la pagini web MP3 de pe Internet; 
furnizarea muzicii digitale prin telecomunica-
ţii; furnizarea accesului la infrastructuri şi 
reţele de telecomunicaţii pentru alţi operatori 
şi terţi; închiriere de infrastructuri şi reţele de 
telecomunicaţii altor operatori şi terţi; servicii 
de accesare a telecomunicaţiilor; transmite-
rea mesajelor şi imaginilor asistate de calcu-
lator; comunicare prin intermediul calculato-
rului; transmiterea şi distribuirea datelor sau 
imaginilor audiovizuale prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau Internet; 
furnizarea accesului temporar la Internet 
pentru terţi; asigurarea transmiterii electroni-
ce a datelor de plăţi electronice prin interme-
diul unei reţele globale de calculatoare; ser-
vicii de agenţii de presă; transmiterea ştirilor 
şi informaţiilor privind afacerile curente; ser-
vicii de închiriere, leasing sau arendă a apa-
ratelor, instrumentelor, instalaţiilor sau com-
ponentelor utilizate la prestarea serviciilor 
sus-menţionate; servicii de consiliere, infor-
mare şi consultanţă referitoare la toate servi-
ciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvolta-
re; cercetare, proiectare şi dezvoltare a pro-
duselor; cercetare tehnică; servicii de cerce-
tare, proiectare şi dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculatoare, sis-
teme informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul datelor, sisteme de 
procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii, interfeţe de reţea şi furnizarea consul-
tanţei, informaţiilor şi consilierii tehnice referi-
toare la cele sus-menţionate; proiectare şi 
dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-
rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii de 
calculatoare; servicii de cloud computing; 
stocarea electronică a datelor; proiectare de 
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hardware de calculatoare; proiectare de 
firmware de calculator, software de calcula-
toare şi programe de calculator; programare 
pentru calculatoare; pregătire şi furnizare de 
informaţii referitoare la calculatoare şi echi-
pamente de reţele de calculatoare; servicii 
de consultanţă şi consiliere tehnică în dome-
niul tehnologiei informaţionale şi telecomuni-
caţiilor; consultanţă în domeniul reţelelor şi 
serviciilor de cloud computing; consultanţă 
tehnică pentru aplicarea şi utilizarea software 
de calculatoare; servicii de consultanţă şi 
informare în domeniul integrării sistemelor 
informatice, tehnologiei informaţionale, arhi-
tecturii şi infrastructurii tehnologiei informaţi-
onale; consultanţă în materie de securitate 
informatică; proiectare şi dezvoltare de sis-
teme informatice şi sisteme, echipamente de 
telecomunicaţii; servicii de administrare a 
calculatoarelor; servicii de suport operaţional 
pentru reţele de calculatoare, reţele de tele-
comunicaţii şi reţele de transmisie a datelor; 
servicii informatice on-line; servicii de pro-
gramare prestate on-line; programare de 
programe de securitate pe Internet; închiriere 
de calculatoare; proiectare, desen şi redacta-
re la comandă, toate pentru compilarea pa-
ginilor web pe Internet; servicii de creare a 
imaginilor virtuale şi interactive; crearea, 
operarea şi întreţinerea bazelor de date şi 
intraneturi; crearea şi întreţinerea paginilor 
web; crearea, întreţinerea şi găzduirea pagi-
nilor web pentru terţi; găzduire de baze de 
date, bloguri web, portaluri web; găzduire de 
platforme pe Internet; găzduire de aplicaţii de 
software de calculatoare pentru terţi; găzdui-
re de spaţiu de memorie pe Internet; găzdui-
re şi închiriere de spaţiu de memorie pentru 
site-uri web; găzduire de platforme de comerţ 
electronic pe Internet; găzduire de aplicaţii 
multimedia şi interactive; găzduire de softwa-
re destinat utilizării la gestionarea biblioteci-
lor; găzduire de facilităţi on-line pentru efec-
tuarea de discuţii interactive; găzduire de 
facilităţi web on-line pentru terţi; găzduire de 
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computeri-
zate; găzduire de servere; exploatare şi fur-
nizare de motoare de căutare; instalare şi 
întreţinere de software de calculatoare; furni-
zare de acces temporar la aplicaţii on-line, 
unelte de software şi software de operare 
nedescărcabil on-line pentru reţele de calcu-
latoare şi servere; închiriere de software de 
operare pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; închiriere de sof-
tware de operare pentru reţele de calculatoa-
re şi servere; închiriere de servere web; în-

chiriere de software de jocuri de calculator; 
furnizare de acces temporar la software de 
operare nedescărcabil on-line pentru accesa-
rea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; furnizare de acces temporar la 
programe de securitate pe Internet; închiriere 
de spaţiu de memorie pe servere pentru 
găzduirea buletinelor informative electronice; 
monitorizarea sistemelor computerizate prin 
acces de la distanţă; servicii de securitate a 
calculatoarelor pentru protecţia contra acce-
sului ilegal în reţele; administrare de proiecte 
IT; configurare de reţele de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 
informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea servelor; con-
sultanţă în domeniul consumului de energie, 
electricitate, gaz şi apă; servicii de eficienţă 
energetică, conservare a energiei şi gestio-
nare a energiei; realizarea studiilor de cerce-
tare şi evaluare cu privire la conservarea 
mediului, resurselor naturale şi producţiei 
energiei durabile; servicii tehnice pentru co-
lectarea informaţiilor despre consumul de 
energie de la calculatoare aflate la distanţă; 
consultanţă şi informaţii cu privire la consu-
mul de energie electrică, gaz, energie, agent 
termic şi apă; prognoză meteorologică; ser-
vicii de informaţii meteorologice; servicii de 
design interior; servicii de informare şi consi-
liere referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.01.02; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040278 
(220) 2017.03.02 
(730) WABCO IP Holdings LLC, US 

2770 Research Drive, Rochester Hills,  
Michigan 48309, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
04   - grăsimi pentru lubrifierea pieselor glisante 

ale supapelor de frână şi cilindrilor de lucru; 
lubrifianţi, incluse în clasa 04; 

 

07   - cilindri de frână; compresoare ca piese ale 
vehiculelor terestre; 

 

09   - sisteme de diagnosticare şi componente ale 
acestora pentru vehicule terestre; dispozitive 
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de măsurare şi control pentru sisteme elec-
trice sau acţionate cu presiune şi componen-
te ale acestora pentru vehicule terestre; sen-
zori pentru măsurarea semnalelor legate de 
vehicule; aparate şi unităţi electronice de 
control pentru prelucrarea şi evaluarea sem-
nalelor care au fost generate de senzorii 
pentru măsurarea semnalelor legate de vehi-
cule terestre; comutatoare acţionate cu pre-
siune; ventile electromagnetice şi componen-
te ale acestora, incluse în clasa 09; 

 

11   - aparate şi sisteme de control, componente 
ale acestora pentru încălzire, ventilare şi 
climatizare în vehiculele terestre, incluse în 
clasa 11; 

 

12   - sisteme de frânare acţionate cu presiune 
pentru vehicule terestre, inclusiv, dar fără a 
se limita la compresoare, pompe, uscătoare 
de aer, aparate de protecţie la ger, antigel, 
rezervoare pentru medii sub presiune, con-
ducte pentru medii sub presiune, armături, 
supape de frână, descărcătoare combinate, 
regulatoare de presiune, supape de protecţie 
a circuitului, supape de releu, supape sole-
noid, supape de cale, supape de control, 
cilindri de frână, cilindri de acţionare, capete 
de cuplare, dispozitive de reglare a jocului, 
fitinguri pentru ţevi, aparate electronice de 
control, inclusiv software, senzori, sisteme 
antiderapante (ABS) şi piese pentru acestea, 
sisteme de control al tracţiunii (ASR) şi piese 
pentru acestea, unităţi servo pentru frâne; 
frâne pentru roţi pentru vehicule terestre, 
inclusiv, dar fără a se limita la frâne cu tam-
buri, frâne cu disc şi componente ale acesto-
ra, inclusiv, dar fără a se limita la senzori 
pentru măsurarea uzurii saboţilor de frână; 
sisteme de control pentru angrenaj acţionate 
cu presiune şi componente ale acestora pen-
tru vehicule terestre, inclusiv, dar fără a se 
limita la cilindri de lucru, supape, senzori de 
măsurare a poziţiei, unităţi electronice de 
control şi software; aparate de frânare pentru 
vehicule terestre, inclusiv, dar fără a se limita 
la aparate de încetinire cu unităţi electronice 
de control şi software; aparate cu suspensii 
pneumatice şi dispozitive de control al nivelu-
lui şi componente ale acestora pentru vehi-
cule terestre, inclusiv, dar fără a se limita la 
arcuri pneumatice, senzori de înălţime, uni-
tăţi electronice de control şi software, supa-
pe, aparate de control de la distanţă, perne 
de aer; aparate de control şi supape pentru 
amortizoarea vehiculelor terestre, inclusiv, 
dar fără a se limita la unităţi electronice de 
control şi software; sisteme acţionate pneu-

matic sau electric pentru închiderea şi des-
chiderea uşilor pentru vehicule terestre, in-
clusiv, dar fără a se limita la supape pentru 
uşi, cilindri de acţionare, senzori de poziţie, 
unităţi electronice de control şi software, co-
mutatoare de inversare; sisteme de control şi 
componente ale acestora pentru motoarele 
vehiculelor terestre; sisteme şi componente 
de control pentru măsurarea şi/sau controlul 
presiunii în pneurile vehiculelor terestre; sis-
teme de frâne de direcţie şi componente ale 
acestora pentru vehicule terestre, inclusiv, 
dar fără a se limita la unităţi electronice de 
control şi software; sisteme de control pentru 
ambreiaje acţionate cu presiune şi compo-
nente ale acestora pentru vehicule terestre, 
inclusiv, dar fără a se limita la supape, unităţi 
electronice de control şi software; sisteme şi 
componente ale acestora pentru controlul 
stabilităţii mişcării pentru vehicule terestre, 
inclusiv, dar fără a se limita la senzori pentru 
semnalele vehiculelor, unităţi electronice de 
control şi software, incluse în clasa 12; 

 

37   - servicii de întreţinere şi reparaţii pentru vehi-
cule terestre şi pentru piese ale acestora. 

 

 

 
 
(210) 040302 
(220) 2017.03.09 
(730) Constructor Group Norway AS, NO 

Kinoveien 3 A, 1338 SANDVIKA, Norvegia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
06   - aparate şi instalaţii de depozitare; rafturi, 

suporturi, etajere; unităţi de secţiune pentru 
rafturi şi etajere, bare şi şine pentru produse-
le sus-menţionate; monturi de structură şi 
suporturi de structură; rame pentru rafturi şi 
suporturi pentru rame; rame utilizate la con-
strucţia rafturilor de depozitare; punţi pentru 
mezanine şi pasarele; lăzi metalice; panouri 
de metal; suporturi pentru scule; containere; 
pereţi despărţitori; sisteme de ridicare; con-
traşine; trepte şi scări; palete; rotile, sisteme 
de construcţie; pasarele; colţare şi rame cu 
fante utilizate în construcţia produselor sus-
menţionate, toate din metale comune; părţi şi 
accesorii pentru produsele sus-menţionate, 
incluse în clasa 06. 
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(210) 040303 
(220) 2017.03.09 
(730) Constructor Group Norway AS, NO 

Kinoveien 3 A, 1338 SANDVIKA, Norvegia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
06   - aparate şi instalaţii de depozitare; rafturi, 

suporturi, etajere; unităţi de secţiune pentru 
rafturi şi etajere, bare şi şine pentru produse-
le sus-menţionate; monturi de structură şi 
suporturi de structură; rame pentru rafturi şi 
suporturi pentru rame; rame utilizate la con-
strucţia rafturilor de depozitare; punţi pentru 
mezanine şi pasarele; lăzi metalice; panouri 
de metal; suporturi pentru scule; containere; 
pereţi despărţitori; sisteme de ridicare; con-
traşine; trepte şi scări; palete; rotile, sisteme 
de construcţie; pasarele; colţare şi rame cu 
fante utilizate în construcţia produselor sus-
menţionate, toate din metale comune; părţi şi 
accesorii pentru produsele sus-menţionate, 
incluse în clasa 06. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.01.16; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040310 
(220) 2017.03.10 
(730) LAZARI Vitalie, MD 

Str. 27 August, bloc 14, ap. 1,  
MD-5403, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 
27.05.11. 

 

(210) 040312 
(220) 2017.03.10 
(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Delaware 

Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
Missouri, 63167, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040321 
(220) 2017.03.13 
(730) BALAN Dan, MD 

Str. Pavel Boţu nr. 1, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.04; 02.03.11; 05.13.04; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 040330 
(220) 2017.03.15 
(730) SHIMANO INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor Japoniei,  
Producători şi Comercianţi, JP 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japonia 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
09   - calculatoare pentru biciclete; dispozitive de 

afişare pentru furnizarea informaţiilor pentru 
biciclişti; dispozitive de afişare pentru poziţiile 
de viteze, de angrenaj şi/sau repaus a bate-
riei pentru biciclete; dispozitive de afişare 
digitale (electronice) pentru biciclete; indica-
tori numerici pentru bicicletă; aparate de în-
registrare a timpului pentru biciclete; aparate 
pentru sisteme de poziţionare globală (GPS) 
pentru biciclete; aparate de măsurare pentru 
biciclete; receptoare numerice pentru bicicle-
te; indicatoare de viteză pentru biciclete; 
manometre pentru biciclete; tahometre pen-
tru biciclete; contoare de energie (putere) 
pentru biciclete; odometre pentru biciclete; 
emiţătoare de date fără fir pentru biciclete; 
cabluri electrice pentru biciclete; baterii; bate-
rii pentru biciclete; încărcătoare pentru bate-
rii; încărcătoare de baterii pentru biciclete; 
programe de calculator; camere video digita-
le; camere video digitale pentru biciclete; 
camere video digitale pentru pescuit; căşti de 
protecţie pentru sport; căşti de protecţie pen-
tru biciclişti; ochelari de vedere; ochelari de 
soare; ochelari de protecţie; huse pentru 
ochelari. 

 

 
 
(210) 040331 
(220) 2017.03.17 
(730) LAPUŞCHIN Oleg, MD 

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 7,  
MD-2068, 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; 

 

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

 

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

 

(210) 040332 
(220) 2017.03.17 
(730) LAPUŞCHIN Oleg, MD 

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040341 
(220) 2017.03.21 
(730) COJOCARU Iaroslav, MD 

Str. Decebal nr. 12, ap. 41,  
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 

articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.17; 07.01.24; 07.03.11; 21.03.19; 
24.07.15; 27.05.07. 

 

 
 
(210) 040343 
(220) 2017.03.22 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - scutece de înot de unică folosinţă şi scutece 

de unică folosinţă confecţionate din hârtie 
şi/sau celuloză. 

 

 

 
 
(210) 040346 
(220) 2017.03.22 
(730) GENEVA LABORATORIES LIMITED,  

a British Virgin Islands company, VG 
Palm Grove House, Box 438, Road Town 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: oranj. 
(511) NCL(11-2017) 
03   - săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 
29.01.01. 

 

 
 
(210) 040347 
(220) 2017.03.22 
(730) GENEVA LABORATORIES LIMITED,  

a British Virgin Islands company, VG 
Palm Grove House, Box 438, Road Town 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice. 
 

 

 
 
(210) 040348 
(220) 2017.03.23 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040350 
(220) 2017.03.23 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice de uz uman, şi anu-

me preparate cardiovasculare. 
 

 

 
 
(210) 040355 
(220) 2017.03.23 
(730) AXENTII Cristina, MD 

Str. Doina nr. 104/2, ap. 17,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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) 03.07.08; 03.07.21; 03.07.24; 27.05.09. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 040382 
(220) 2017.03.29 
(730) MORUZ Nicolina, MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 73, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

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) 24.17.05; 24.17.07; 26.05.18; 26.05.24; 
27.05.24. 
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(210) 040389 
(220) 2017.03.23 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, 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; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, 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; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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, evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum 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) 040391 
(220) 2017.03.23 
(730) Sulphur Mills Limited, IN 

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

(540)  
 
 

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

algicide, ovicide, bactericide, substanţe anti 
căpuşe, moluscocide, nematocide, rodentici-
de, germicide şi orice alte pesticide cuprinse 
în clasa 05. 

 

 

 
 
(210) 040392 
(220) 2017.03.23 
(730) DZERNOVICI Anatolie, MD 

Str. Sverdlov nr. 76, ap. 10,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: maro. 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 04.03.01; 27.05.01; 
29.01.07. 

 

 
 
(210) 040393 
(220) 2017.03.24 
(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) 040394 
(220) 2017.03.24 
(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) 040395 
(220) 2017.03.24 
(730) The Coca-Cola Company, corporaţia sta-

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

(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. 

 

 

 
 
(210) 040396 
(220) 2017.03.24 
(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  

a Delaware Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
Missouri, 63167, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040399 
(220) 2017.03.25 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, 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; 

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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, evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum 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) 040400 
(220) 2017.03.27 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

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

 

 

 
 
(210) 040401 
(220) 2017.03.27 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
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; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum 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) 040404 
(220) 2017.03.22 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040416 
(220) 2017.03.30 
(730) MIGDAL-P S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 10.03.01; 10.03.04; 25.07.25; 
26.04.13; 26.04.18; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040417 
(220) 2017.03.30 
(730) VOLCU Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 040421 
(220) 2017.03.31 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice pentru prevenirea, 

tratarea bolilor şi afecţiunilor sistemului respi-
rator. 

 

 

 
 
(210) 040424 
(220) 2017.03.31 
(730) CHIRTOCA Iurie, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 139, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
CULAI Alexandru, MD 
Str. Maiacovschii nr. 22, MD-6501, 
Maximovca, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor din clasa 30. 

 

(531) CFE(5) 25.03.03; 25.03.13; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 040427 
(220) 2017.03.31 
(730) ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "CABERNET", "SAUVIGNON", 
"ROSÉ", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
închis, albastru-deschis, gri, violet, roz. 

(511) NCL(11-2017) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 06.07.01; 06.07.04; 06.07.25; 18.01.07; 
18.01.09; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040429 
(220) 2017.03.24 
(730) ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
închis, albastru-deschis, gri, violet. 

(511) NCL(11-2017) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 06.07.01; 06.07.04; 06.07.25; 18.01.07; 
18.01.09; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040430 
(220) 2017.03.24 
(730) ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
închis, albastru-deschis, gri, violet, roşu. 

(511) NCL(11-2017) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 06.07.01; 06.07.04; 06.07.25; 18.01.07; 
18.01.09; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040463 
(220) 2017.04.11 
(730) Ruby Light (Dongning) Food Co., Ltd, CN 

Dongning city, Dongning town, South nursing 
home (Dongning economic development  
zone, organic food processing park), China 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 24.01.15; 24.01.19; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 040472 
(220) 2017.04.11 
(730) GLACIAL EMPIRE S.R.L., MD 

MD-4830, Maşcăuţi, Criuleni, 
Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, alb, gri. 
(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) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 14.01.13; 
26.01.15; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040473 
(220) 2017.04.04 
(730) CIBRIC ARTIOM, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, bloc 2, 
ap. 105,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 07.15.01; 26.01.04; 26.01.16; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 040475 
(220) 2017.04.10 
(730) ANGRO S.L. S.R.L., MD 

Str. Costiujeni nr. 3/2, ap.(of.) 764, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 04.05.04; 04.05.14; 04.05.15; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040477 
(220) 2017.04.11 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor. 

 

 

 
 
(210) 040509 
(220) 2017.04.04 
(730) LOBI LOGISTIC S.R.L., MD 

Str. 31 August nr. 129,  
MD-7201, Şoldăneşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-deschis, 

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; 
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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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 25.01.06; 27.05.03; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 040512 
(220) 2017.04.26 
(730) PROMTEHGAZ S.A., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, 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; 

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; 

 

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 calculatoare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040513 
(220) 2017.04.26 
(730) PROMTEHGAZ S.A., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, 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; 
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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; 

 

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 calculatoare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 040517 
(220) 2017.04.25 
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 

Str. Plopilor  nr. 3, MD-2055, 
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(11-2017) 
17   - foi de izolare din polistiren expandat. 
 

(531) CFE(5) 07.15.09; 07.15.20; 26.13.25; 26.15.15. 
 

 
 

(210) 040518 
(220) 2017.04.27 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD 

Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040521 
(220) 2017.04.18 
(730) RUSSU Ion, MD 

Str. Bucureşti nr. 91/1,  
MD-2012, 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, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau verificarea 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; suporturi magnetice de înre-
gistrare, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate şi mecanisme pentru aparatele cu pre-
plată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţi-
ei şi calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 
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(210) 040522 
(220) 2017.04.18 
(730) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, TR 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE 
ESKİŞEHİR, TURCIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, maro-

închis, maro-deschis, bej, galben-portocaliu. 
(511) NCL(11-2017) 
30   - biscuiţi; ciocolate; bomboane de ciocolată; 

prăjituri; produse de patiserie şi cofetărie; 
crackeri; napolitane; tarte; plăcinte; deserturi, 
inclusiv amestecuri pentru pregătirea deser-
turilor, spume pentru desert (produse de 
cofetărie), budinci; îngheţată; gheaţă comes-
tibilă. 

 

(531) CFE(5) 01.13.15; 01.15.17; 03.13.05; 08.01.15; 
08.01.17; 08.01.19; 25.07.05; 26.13.25; 27.05.08; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 040524 
(220) 2017.04.19 
(730) LEUCĂ Marina, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 61,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 

 
 
 
 
 

(210) 040526 
(220) 2017.04.20 
(730) MOLDATSA, întreprindere de stat pentru 

utilizarea spaţiului aerian şi deservirea 
traficului aerian, MD 
Bd. Dacia nr. 80/4,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 26.01.12; 26.01.18; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 040529 
(220) 2017.04.21 
(730) ILINCA-ART, asociaţie obştească, MD 

Str. Ion Inculeţ nr. 105/1, ap. 20,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040531 
(220) 2017.03.09 
(730) EXPRES-CAFE S.R.L., MD 

MD-3720, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.07; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 040541 
(220) 2017.04.25 
(730) STURZA Alexandru, MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 87,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 040549 
(220) 2017.04.25 
(730) RUSALE PASTE S.R.L., MD 

Str. Iu. Gagarin nr. 60, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 040550 
(220) 2017.04.25 
(730) CLINICA - SANTE S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
Str. Ismail nr. 84,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: imaginea crucii. 

(591) Culori revendicate: oranj, verde, albastru, 
alb, albastru-turcoaz, azuriu, verde-turcoaz. 

(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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.22; 26.03.16; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 040553 
(220) 2017.04.26 
(730) JELEZNEAC Oleg, MD 

Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 286,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 040554 
(220) 2017.04.26 
(730) JELEZNEAC Oleg, MD 

Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 286,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa- 
 
 

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 040555 
(220) 2017.04.26 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor  
Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 040556 
(220) 2017.04.26 
(730) WILLOW S.R.L., MD 

Str. Socoleni nr. 20,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

 

 
 
(210) 040557 
(220) 2017.04.26 
(730) WILLOW S.R.L., MD 

Str. Socoleni nr. 20,  
MD-2020, 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) 040559 
(220) 2017.04.26 
(730) SOLIDUS LDS S.R.L., MD 

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040560 
(220) 2017.04.26 
(730) SOLIDUS LDS S.R.L., MD 

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19/1,  
MD-2005, 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) 040561 
(220) 2017.04.28 
(730) MUNTEANU Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 040562 
(220) 2017.04.28 
(730) UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN REPUBLICA 

MOLDOVA, MD 
Str. Bucureşti nr. 46,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "REPUBLICA MOLDOVA", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(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; 

 

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) 14.05.02; 14.05.12; 20.07.02; 24.17.25; 
26.01.16; 26.01.21; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040564 
(220) 2017.05.12 
(730) NAVLANI S.R.L., MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 98/1, ap. 40,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040565 
(220) 2017.05.10 
(730) MANOLII S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 2/4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; administrare comercială; 
 

41   - instruire; divertisment; activităţi sportive şi 
culturale. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 18.01.01; 18.01.23; 
26.04.09; 27.05.11; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040566 
(220) 2017.05.10 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni  

de tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040568 
(220) 2017.05.04 
(730) GENERAL ASIGURĂRI S.A., companie  

de asigurări, MD 
Str. Armenească nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GENERAL", "ASIGURĂRI", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

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

 
 
(210) 040570 
(220) 2017.04.28 
(730) TEJ RAM DHARAM PAUL, IN 

93, CHANDER LOK, PITAMPURA, NEAR 
RANI BAGH, DELHI-110034, INDIA 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun de mestecat; tutun de prizat. 
 

 

 
 
(210) 040571 
(220) 2017.04.28 
(730) McDonald’s Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 
60523, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
30   - sandvişuri, sandvişuri cu carne, sandvişuri cu 

carne de porc, sandvişuri cu peşte, sandvi-
şuri cu carne de pui, biscuiţi, pâine, prăjituri, 
fursecuri, ciocolată, cafea, înlocuitori de ca-
fea, ceai, muştar, fulgi de ovăz, produse de 
patiserie, sosuri, condimente, zahăr. 

 

 

 
 
(210) 040573 
(220) 2017.05.02 
(730) PIAŢA MĂRFURILOR COMISION S.R.L., 

MD 
Str. Petricani nr. 17,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01. 
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(210) 040574 
(220) 2017.05.02 
(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; 

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 

 
 
(210) 040575 
(220) 2017.05.02 
(730) POPOVICI Maxim, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040581 
(220) 2017.05.02 
(730) NELIMOT-COM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Constructorilor nr. 1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, 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; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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; 

 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea 
materialelor în vrac; materiale de umplutură 
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, 
carton, cauciuc sau din materiale plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai 
acestora; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 040582 
(220) 2017.05.02 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 7,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare (inclusiv căzi de fontă, căzi de 
oţel şi căzi de acril); 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
 
 



 
MD - BOPI 6/2017        TRADEMARKS 

 110

(210) 040583 
(220) 2017.05.02 
(730) CORTEN-VIN COMPANIE S.R.L., MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 87, et. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.15; 
25.05.06; 25.07.20; 25.07.21; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 040584 
(220) 2017.05.03 
(730) MAGAZINE SOCIALE S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 12, of. 206,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.05; 05.01.15; 05.01.16; 26.01.03; 
26.01.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040585 
(220) 2017.05.03 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala №65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040587 
(220) 2017.05.03 
(730) GUŢU Serghei, MD 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.24. 
 

 
 
(210) 040588 
(220) 2017.05.04 
(730) CAZACU Victor, MD 

Str. A. Puşkin nr. 88a,  
MD-3900, 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. 

 

 

 
 
(210) 040591 
(220) 2017.05.04 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich, CH 
Im Tiergarten 7, Zürich, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul  
 
 

stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - produse pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 040592 
(220) 2017.05.04 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 040593 
(220) 2017.05.04 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 040594 
(220) 2017.05.05 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

 
 
 
(591) Culori revendicate: maro de diferite nuanţe, 

albastru, roz, mov, alb, gri-închis. 
(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) 05.07.02; 05.07.03; 06.19.01; 06.19.09; 
25.01.15; 25.03.11; 26.04.04; 27.05.21; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 040597 
(220) 2017.05.10 
(730) ADAMA AGAN LTD., IL 

P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 7710201, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide. 
 

 

 
 
(210) 040600 
(220) 2017.05.10 
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040601 
(220) 2017.05.11 
(730) PROCAR ADAC S.R.L., MD 

Str. Grigore Ureche nr. 3, MD-3715, 
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; servicii de comer-
cializare pentru terţi prestate de magazine. 

 

 

 
 
(210) 040602 
(220) 2017.05.16 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI,  
reprezentanţa companiei turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

 
 
(210) 040605 
(220) 2017.05.11 
(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   - preparate farmaceutice, şi anume antagonişti 

ai receptorilor angiotensinei II. 
 

 
 
(210) 040606 
(220) 2017.05.11 
(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   - preparate farmaceutice, şi anume antagonişti 

ai receptorilor angiotensinei II. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 040607 
(220) 2017.05.11 
(730) OLIMP S.R.L., MD 

Str. Lenin nr. 79, MD-5300, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 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. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 05.07.02; 05.07.03; 06.01.02; 
26.01.13; 26.01.15; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 040610 
(220) 2017.05.19 
(730) FABRICA DE BERE DIN BENDER,  

societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Drujba nr. 7,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 15.01.01; 24.03.14; 
24.03.15; 26.01.04; 26.01.15; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 040612 
(220) 2017.05.18 
(730) AFINĂ VSH S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 8,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040613 
(220) 2017.05.19 
(730) PARTIDUL POLITIC "ŞOR", MD 

Str. Vasile Lupu nr. 48,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 05.05.20; 25.01.13; 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 040617 
(220) 2017.05.15 
(730) PRISEAJNIUC Dmitri, MD 

Str. Renaşterii nr. 4, ap. 17, MD-4626, 
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 040618 
(220) 2017.05.15 
(730) URSU Constantin, MD 

Str. Paris nr. 9/1,  
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; 

 

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) 040619 
(220) 2017.05.16 
(730) STEŢCO Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

41   - divertisment; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

 

 
 
(210) 040621 
(220) 2017.05.17 
(730) CONŢU Viorel, MD 

Bd. Moscova nr. 20/3, ap. 1,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, verde. 
(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) 02.03.01; 02.03.23; 03.07.21; 03.07.24; 
26.01.14; 26.01.15; 27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 040623 
(220) 2017.05.16 
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE 

IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv antivirale. 
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(210) 040625 
(220) 2017.05.16 
(730) Dongning City Tianchi Trade Co., Ltd, CN 

Dongning town, Dongning city, (Dongning 
economic development zone, organic food 
processing park), Mudangjiang city, 
Heilongjiang province, China 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040626 
(220) 2017.05.16 
(730) Dongning City Tianchi Trade Co., Ltd, CN 

Dongning town, Dongning city, (Dongning 
economic development zone, organic food 
processing park), Mudangjiang city, 
Heilongjiang province, China 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 040627 
(220) 2017.05.16 
(730) Dongning City Tianchi Trade Co., Ltd, CN 

Dongning town, Dongning city, (Dongning 
economic development zone, organic food 
processing park), Mudangjiang city, 
Heilongjiang province, China 
 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.02; 23.05.05; 24.01.08; 
24.01.25. 

 

 
 
(210) 040629 
(220) 2017.05.16 
(730) LINGUA FRANCA S.R.L., MD 

Str. G. Coşbuc  nr. 12, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.08; 27.01.02; 27.05.22; 
29.01.12. 
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(210) 040634 
(220) 2017.05.16 
(730) LESNIC IGOR TUDOR,  

gospodărie ţărănească, MD 
MD-4726, Grimăncăuţi, Briceni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, cu excepţia 
"Dolce Frutto" şi executării grafice deosebite. 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 24.03.08; 24.03.18; 26.01.02; 
26.01.21. 

 

 
 
(210) 040636 
(220) 2017.05.17 
(730) BROKER-ASIST S.R.L.,  

broker de asigurare, MD 
Str. Teilor nr. 5,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.10; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 040637 
(220) 2017.05.18 
(730) ADAMA AGAN LTD., IL 

P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 7710201, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide. 
 

 

 
 
(210) 040638 
(220) 2017.05.18 
(730) Monster Energy Company,  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
32   - băuturi nealcoolice; bere. 
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(210) 040639 
(220) 2017.05.18 
(730) Monster Energy Company,  

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

(540)  
 
 

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

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

 

32   - băuturi nealcoolice; bere. 
 

 

 
 
(210) 040640 
(220) 2017.05.19 
(730) ANDIMAX MEDIA S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10,  
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; 

 

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) 09.07.19; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 040641 
(220) 2017.05.03 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-închis de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2017) 
28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 

articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.01.07; 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 040648 
(220) 2017.05.19 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, 
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 040649 
(220) 2017.05.19 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, 
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 040652 
(220) 2017.05.22 
(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD 

Str. Mircea Eliade nr. 9,  
MD-2009, 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; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 29402 
(151) 2017.03.22 
(181) 2025.10.13 
(210) 037722 
(220) 2015.10.13 
(730) Evolution Fresh, Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
1055 Cooley Avenue, San Bernardino,  
California 92408, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "FRESH". 
(511) NCL(10-2015) 
32   - băuturi din fructe, sucuri de fructe şi băuturi 

pe bază de fructe; băuturi din legume, sucuri 
de legume şi băuturi pe bază de legume; 
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi carbo-
gazoase, băuturi răcoritoare; băuturi energi-
zante, băuturi izotonice; amestecuri lichide 
pentru băuturi; amestecuri sub formă de praf 
pentru băuturi; siropuri pentru băuturi; apă 
potabilă, minerală şi gazoasă îmbuteliată cu 
arome sau nearomate; băuturi pe bază de 
soia, nefiind înlocuitori de lapte; lapte de 
nuci; suc de nuci; concentrate şi piureuri de 
fructe utilizate ca ingrediente  pentru băuturi. 

 

 

 
 
(111) 29405 
(151) 2017.03.21 
(181) 2025.01.30 
(210) 036501 
(220) 2015.01.30 
(730) GRIGORIEV Leonid, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 25, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "sweet", "B", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.13. 
 

 
 
(111) 29406 
(151) 2017.03.23 
(181) 2026.04.19 
(210) 038777 
(220) 2016.04.19 
(730) CARDIOMED S.R.L., MD 

Str. dr. Tudor Strişcă nr. 30,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MED", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: portocaliu (RGB 
238/120/0), maro (RGB 110/70/40). 

(511) NCL(10-2016) 
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; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia scutecelor sanitare 
pentru incontinenţă şi şerveţelelor sanitare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia alezelor; 
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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) 26.11.13; 27.05.19; 27.05.21; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 29415 
(151) 2017.03.20 
(181) 2025.11.27 
(210) 037971 
(220) 2015.11.27 
(730) LIŞAN Galina, MD 

Bd. Dacia nr. 47, ap. 125,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (mate-
riale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru artişti; pensule; maşini de 
scris şi articole de birou (cu excepţia mobile-
lor); materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, clişee; toate produsele 
sus-menţionate cu excepţia produselor de 
imprimerie, cărţilor, revistelor; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 29428 
(151) 2017.03.28 
(181) 2026.05.13 
(210) 038903 
(220) 2016.05.13 
(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 nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Santé", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 03.11.03; 24.11.03; 27.03.03; 27.05.08; 
29.01.12. 

 

 
 
(111) 29429 
(151) 2017.03.28 
(181) 2026.05.26 
(210) 038984 
(220) 2016.05.26 
(730) ALLIANCE INSURANCE GROUP S.A., 

companie de asigurări, MD 
Str. Romană nr. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ALLIANCE", "INSU-
RANCE GROUP", "®", "A", "Asigurarea", 
"Страховка", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 25.05.01; 27.05.09; 
27.05.22; 28.05.00. 
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(111) 29430 
(151) 2017.03.28 
(181) 2026.06.14 
(210) 039033 
(220) 2016.06.14 
(730) Dynavolt Renewable Energy Technology 

Co., Ltd., CN 
Blocks 1, 2, 4, Dynavolt Battery Factory, 
West Lianhe Road, Huafu Industrial Park, 
Chenghai District, Shantou City, Guangdong 
Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule electrice, biciclete, biciclete electri-

ce, vehicule cu trei roţi, vehicule de locomo-
ţie terestră, aeriană, navală şi pe calea fera-
tă, autocare, maşini; toate produsele sus-
menţionate cu excepţia motocicletelor. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 18.01.21; 24.01.09. 
 

 
 
(111) 29431 
(151) 2017.03.28 
(181) 2026.06.29 
(210) 039087 
(220) 2016.06.29 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia "BOND STREET" şi a executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, bleu, gri de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.13. 
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(111) 29433 
(151) 2017.03.29 
(181) 2026.01.25 
(210) 038252 
(220) 2016.01.25 
(730) COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI S.A., 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 111,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "БЕЛЬЦКИЙ БАТОН", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
30   - pîine. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 29438 
(151) 2017.03.28 
(181) 2026.07.12 
(210) 039123 
(220) 2016.07.12 
(730) INTERNATIONAL TOBACCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99 A,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "INTERNATIONAL", 
"TOBACCO", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.15; 26.01.15; 26.01.19; 
27.05.15. 

 

 
 
(111) 29451 
(151) 2017.03.29 
(181) 2026.01.20 
(210) 038201 
(220) 2016.01.20 
(730) TODICA Vadim, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - motoare (cu excepţia motoarelor pentru ve-

hiculele terestre); cuplaje şi organe de tran-
smisie (cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre); instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; distribuitoare automate; 

 

35   - publicitate; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(111) 29455 
(151) 2017.03.29 
(181) 2025.11.07 
(210) 037874 
(220) 2015.11.07 
(730) GALILIUC Dmitri, MD 

Str. M. Frunze nr. 4, MD-5715,  
Cioburciu, Slobozia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.21; 26.01.20; 27.05.03. 
 

 
 
(111) 29456 
(151) 2017.03.29 
(181) 2026.05.31 
(210) 038972 
(220) 2016.05.31 
(730) ŞVEŢ Evgheni, MD 

Str. Bulgară nr. 86, ap. 36,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

 
 
(111) 29467 
(151) 2017.04.06 
(181) 2026.01.20 
(210) 038202 
(220) 2016.01.20 
(730) TODICA Vadim, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(10-2016) 
06   - construcţii metalice transportabile; materiale 

metalice pentru căile ferate; tuburi metalice; 
seifuri; minereuri; 

 

07   - motoare (cu excepţia motoarelor pentru ve-
hiculele terestre); cuplaje şi organe de tran-
smisie (cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre); instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; distribuitoare automate. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.03. 
 

 
 
(111) 29468 
(151) 2017.04.06 
(181) 2026.01.22 
(210) 038246 
(220) 2016.01.22 
(730) CREDITS 2 ALL S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 27, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.17.20; 26.11.13; 26.11.21; 26.13.01; 
27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 29469 
(151) 2017.04.06 
(181) 2026.02.16 
(210) 038369 
(220) 2016.02.16 
(730) PLĂMĂDEALĂ Ion, MD 

Str. Nadejda Russo nr. 2/5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CHIRII", "MD", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.03.01; 
27.03.15. 

 

 
 
(111) 29470 
(151) 2017.04.06 
(181) 2026.03.02 
(210) 038470 
(220) 2016.03.02 
(730) IRIMCA Olga, MD 

Bd. Dacia nr. 47/2, ap. 3,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BEAUTY SALON", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 29479 
(151) 2017.04.06 
(181) 2025.07.29 
(210) 037384 
(220) 2015.07.29 
(730) GRIGONICOL-PRIM S.R.L., MD 

Str. Botanica Veche nr. 6, of. 5,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(111) 29483 
(151) 2017.04.07 
(181) 2026.04.29 
(210) 038820 
(220) 2016.04.29 
(730) CÎŞLALÎ Veaceslav, MD 

Str. A. Puşkin nr. 64, MD-6118, Copceac, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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. 

 

 

 
 
(111) 29485 
(151) 2017.04.10 
(181) 2026.04.27 
(210) 038840 
(220) 2016.04.27 
(730) MOARA MAGICA S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Cotovscogo nr. 58, MD-3251,  
Varniţa, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben, 
verde, albastru. 

(511) NCL(10-2016) 
29   - carne şi produse din carne congelate, fructe 

şi legume congelate. 
 

(531) CFE(5) 06.19.15; 07.01.13; 26.01.16; 26.01.19; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 29486 
(151) 2017.04.11 
(181) 2026.03.01 
(210) 038464 
(220) 2016.03.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma ambalajului. 
(554) Marcă tridimensională. 
(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 
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şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 17.15.01; 17.15.22; 
19.01.04; 19.01.25; 26.05.12; 26.15.25. 

 

 
 
(111) 29487 
(151) 2017.04.11 
(181) 2026.03.01 
(210) 038465 
(220) 2016.03.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma ambalajului. 
(554) Marcă tridimensională. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 17.15.20; 17.15.22; 
19.01.03; 19.01.11; 19.03.05; 26.05.12; 26.15.25. 

 

 

(111) 29491 
(151) 2017.04.12 
(181) 2025.12.18 
(210) 038113 
(220) 2015.12.18 
(730) VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD 

MD-4826, Işnovăţ, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(111) 29497 
(151) 2017.04.17 
(181) 2026.05.06 
(210) 038883 
(220) 2016.05.06 
(730) OBEREGAGRO S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii. 
 

 
 
(111) 29498 
(151) 2017.04.17 
(181) 2026.05.06 
(210) 038884 
(220) 2016.05.06 
(730) OBEREGAGRO S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate ştiinţelor, agricul-

turii, horticulturii şi silviculturii. 
 

 

 
 
(111) 29500 
(151) 2017.04.17 
(181) 2026.07.07 
(210) 039114 
(220) 2016.07.07 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia "BOND STREET" şi a executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, gri, bleu de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 

a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 29513 
(151) 2017.04.27 
(181) 2025.04.29 
(210) 036941 
(220) 2015.04.29 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

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

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
promovării vânzărilor pentru terţi a aparatelor 
de uz casnic; studiilor de piaţă. 

 

 

 
 
(111) 29514 
(151) 2017.04.27 
(181) 2026.03.24 
(210) 038596 
(220) 2016.03.24 
(730) WD-40 Manufacturing Company, US 

1061 Cudahy Place, San Diego,  
California 92110, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SPECIALIST", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, albastru, roşu, gri, 
negru. 

(511) NCL(10-2016) 
02   - produse de protecţie împotriva coroziunii; 

straturi de protecţie pentru prevenirea ruginii 
şi controlul coroziunii; 

 

03   - produse pentru curăţarea suprafeţelor meta-
lice; produse pentru îndepărtarea ruginii; 
produse de curăţare a contactului; produse 
de degresare; 

 

04   - uleiuri penetrante şi lubrifianţi de uz general. 
 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.15; 19.07.01; 19.07.25; 
26.04.06; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 29515 
(151) 2017.04.27 
(181) 2025.12.08 
(210) 038014 
(220) 2015.12.08 
(730) FERTILITATEA-CHIŞINĂU S.A., MD 

Str. Cosmonauţilor nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

lor, fotografiei; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare; preparate pentru călirea şi sudu-
ra metalelor; produse chimice destinate con-
servării alimentelor, materiale tanante; ade-
zivi (materiale de lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

 
 
(111) 29518 
(151) 2017.04.27 
(181) 2025.12.10 
(210) 038092 
(220) 2015.12.10 
(730) RÎNJA IURIE, întreprinzător individual, MD 

Str. N. Titulescu nr. 47/2, ap. 41,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "fotocabine", "md", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

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

 

(531) CFE(5) 16.03.05; 16.03.25; 27.05.08. 
 

 
 
(111) 29525 
(151) 2017.04.27 
(181) 2026.07.06 
(210) 039247 
(220) 2016.07.06 
(730) DARIE Mihail, MD 

Str. Andrei Colosov nr. 3, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Broker", "LOGISTIC", 
"CUSTOMS SOLUTIONS", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 

 
 
(111) 29529 
(151) 2017.05.03 
(181) 2025.11.18 
(210) 037906 
(220) 2015.11.18 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: caisiu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.08; 03.04.04; 03.04.23; 26.01.15; 
27.01.09; 27.05.08; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 29542 
(151) 2017.05.03 
(181) 2026.03.24 
(210) 038591 
(220) 2016.03.24 
(730) WD-40 Manufacturing Company, US 

1061 Cudahy Place, San Diego,  
California 92110, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ''SPECIALIST''. 

(511) NCL(10-2016) 
02   - produse de protecţie împotriva coroziunii; 

straturi de protecţie pentru prevenirea ruginii 
şi controlul coroziunii; 
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03   - produse pentru curăţarea suprafeţelor meta-
lice; produse pentru îndepărtarea ruginii; 
produse de curăţare a contactului; produse 
de degresare; 

 

04   - uleiuri penetrante şi lubrifianţi de uz general. 
 

 

 
 
(111) 29543 
(151) 2017.05.03 
(181) 2026.03.24 
(210) 038593 
(220) 2016.03.24 
(730) WD-40 Manufacturing Company, US 

1061 Cudahy Place, San Diego,  
California 92110, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "SPECIALIST", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, albastru, roşu, gri. 
(511) NCL(10-2016) 
02   - produse de protecţie împotriva coroziunii; 

straturi de protecţie pentru prevenirea ruginii 
şi controlul coroziunii; 

 

03   - produse pentru curăţarea suprafeţelor meta-
lice; produse pentru îndepărtarea ruginii; 
produse de curăţare a contactului; produse 
de degresare; 

 

04   - uleiuri penetrante şi lubrifianţi de uz general. 
 

(531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.18; 26.07.25; 27.05.17; 
29.01.14. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în mai 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 038681 2016.04.01 29288 2017.03.03 14,16,20,40, 
41,42 

EXTRAMOBILE S.R.L., MD 5/2016  

2 038676 2016.04.08 29328 2017.03.09 35,45 LEGAL 4 BUSINESS S.R.L., 
MD 

5/2016  

3 038712 2016.04.05 29365 2017.03.16 03,05,29,30,35,
44 

DMITRIEVA Olga, MD 5/2016  

4 038723 2016.04.07 29368 2017.03.17 29,30,31,32 Kaufland Warenhandel GmbH & 
Co. KG, DE 

9/2016  

5 039253 2016.07.26 29370 2017.03.17 09,35,38 Orange Brand Services Limited, 
GB 

9/2016  

6 038759 2016.04.11 29386 2017.03.20 12 ABABEI Ion, MD 

VLAS Adrian, MD 

7/2016  

7 038273 2016.01.27 29397 2017.03.21 09,16,35,36,37,
38,41,42,43,45 

AT&T Intellectual Property II, 
L.P., US 

7/2016  

8 038274 2016.01.27 29398 2017.03.21 09,16,35,36,37,
38,41,42,43,45 

AT&T Intellectual Property II, 
L.P., US 

7/2016  

9 038410 2016.02.22 29399 2017.03.22 24 STOLEARENCO Alexei, MD 7/2016  

10 038439 2016.02.24 29400 2017.03.21 01,04 HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Hino 
Motors, Ltd.), JP 

6/2016  

11 038715 2016.04.06 29401 2017.03.21 05,33,35 DARII Valeriu, MD 

PASCAL Boris, MD 

7/2016  

12 037722 2015.10.13 29402 2017.03.22 32 Evolution Fresh, Inc., corporaţie 
din statul Delaware, US 

12/2015 6/2017 

13 038792 2016.04.20 29403 2017.03.21 30 LAGUNA DULCE S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

7/2016  

14 038909 2016.05.17 29404 2017.03.22 24 STOLEARENCO Alexei, MD 6/2016  

15 036501 2015.01.30 29405 2017.03.21 30 GRIGORIEV Leonid, MD 5/2015 6/2017 

16 038777 2016.04.19 29406 2017.03.23 05,10,44 CARDIOMED S.R.L., MD 6/2016 6/2017 

17 039219 2016.07.20 29407 2017.03.23 30 Vel Pitar SA, societate comer-
cială, RO 

9/2016  

18 039222 2016.07.20 29408 2017.03.23 05 Swiss Pharma International AG, 
CH 

9/2016  

19 039245 2016.07.22 29409 2017.03.23 37 BERGHII Evghenii, MD 10/2016  

20 039274 2016.07.28 29410 2017.03.23 30,35,43 PARADIS-ZOO S.R.L., MD 10/2016  

21 039293 2016.08.08 29411 2017.03.23 30 Private Joint Stock Company 
"Mondelez Ukraina", UA 

9/2016  

22 039332 2016.08.10 29412 2017.03.23 25,35 TIPA Natalia, MD 10/2016  

23 039357 2016.08.15 29413 2017.03.23 32 Monster Energy Company,  
a Delaware corporation, US 

9/2016  

24 039358 2016.08.15 29414 2017.03.23 32 Monster Energy Company,  
a Delaware corporation, US 

9/2016  

25 037971 2015.11.27 29415 2017.03.20 16,39,41 LIŞAN Galina, MD 2/2016 6/2017 

26 038741 2016.04.12 29416 2017.03.20 41,44 ROMANIUC Evgheni, MD 7/2016  

27 038327 2016.02.10 29417 2017.03.22 25 CEPOI Victor, MD 5/2016  

28 038749 2016.04.14 29418 2017.03.22 07,11 CEPOI Victor, MD 7/2016  

29 038752 2016.04.14 29419 2017.03.22 21 CEPOI Victor, MD 7/2016  

30 038753 2016.04.14 29420 2017.03.22 11,21 CEPOI Victor, MD 7/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 038774 2016.04.18 29421 2017.03.22 24,25,35 BULAT Igor, MD 7/2016  

32 038755 2016.04.14 29422 2017.03.22 39,43 TITOV Mihail, MD 7/2016  

33 037483 2015.08.17 29423 2017.03.23 29,30,35 JARDAN Vladimir, MD 9/2015  

34 039082 2016.07.01 29426 2017.03.24 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 8/2016  

35 039110 2016.07.01 29427 2017.03.24 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 8/2016  

36 038903 2016.05.13 29428 2017.03.28 36 MOBIASBANCĂ-Groupe  
Societe Generale S.A.,  
bancă comercială, MD 

6/2016 6/2017 

37 038984 2016.05.26 29429 2017.03.28 36 ALLIANCE INSURANCE 
GROUP S.A., 
companie de asigurări, MD 

8/2016 6/2017 

38 039033 2016.06.14 29430 2017.03.28 12 Dynavolt Renewable Energy 
Technology Co., Ltd., CN 

7/2016 6/2017 

39 039087 2016.06.29 29431 2017.03.28 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

8/2016 6/2017 

40 039351 2016.08.12 29432 2017.03.28 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

9/2016  

41 038252 2016.01.25 29433 2017.03.29 30 COMBINATUL DE PÎINE  
DIN BĂLŢI S.A., MD 

2/2016 6/2017 

42 038849 2016.05.04 29436 2017.03.28 29,30,35 GLADCOV Serghei, MD 6/2016  

43 039037 2016.06.15 29437 2017.03.27 02,19 HI-TECH DECOR S.R.L., MD 7/2016  

44 039123 2016.07.12 29438 2017.03.28 34,35,39 INTERNATIONAL TOBACCO 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

8/2016 6/2017 

45 038892 2016.05.06 29440 2017.03.28 03,08 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

8/2016  

46 038893 2016.05.06 29441 2017.03.28 03,08,11 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

8/2016  

47 038905 2016.05.13 29442 2017.03.28 12 T.C. Debica S.A., PL 8/2016  

48 038932 2016.05.20 29443 2017.03.28 05 Abbott GmbH & Co. KG, DE 8/2016  

49 038933 2016.05.19 29444 2017.03.28 33 HORS LIMITED, CY 8/2016  

50 038957 2016.05.30 29445 2017.03.28 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

8/2016  

51 038133 2015.12.21 29446 2017.03.28 01,05 Abbott Molecular Inc., US 3/2016  

52 038997 2016.06.07 29447 2017.03.28 05 Exelixis, Inc., US 9/2016  

53 037719 2015.10.13 29450 2017.03.30 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

12/2015  

54 038201 2016.01.20 29451 2017.03.29 07,35 TODICA Vadim, MD 2/2016 6/2017 

55 038887 2016.05.04 29452 2017.03.29 18,24,25,26, 
35,39 

DRAMBULICA Sergiu, MD 6/2016  

56 038890 2016.05.06 29453 2017.03.29 30 Private Joint Stock Company 
"Mondelez Ukraina", UA 

8/2016  

57 038891 2016.05.06 29454 2017.03.29 30 Private Joint Stock Company 
"Mondelez Ukraina", UA 

8/2016  

58 037874 2015.11.07 29455 2017.03.29 29,31,32,35 GALILIUC Dmitri, MD 12/2015 6/2017 

59 038972 2016.05.31 29456 2017.03.29 29,31 ŞVEŢ Evgheni, MD 7/2016 6/2017 

60 038424 2016.02.18 29457 2017.03.31 33 EXPERTVIN S.R.L., MD 4/2016  

61 038814 2016.04.23 29458 2017.03.30 12 SHIMANO INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor Japoniei, Producători  
şi Comercianţi, JP 

8/2016  

62 038815 2016.04.23 29459 2017.03.30 12 SHIMANO INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor Japoniei, Producători  
şi Comercianţi, JP 

8/2016  

63 038913 2016.05.17 29460 2017.03.30 11,21,35 IACUBAŞ Igor, MD 6/2016  

64 039294 2016.08.02 29461 2017.03.30 08,35 PALADI Oleg, MD 10/2016  

65 039307 2016.08.04 29462 2017.03.30 03 UNILEVER N.V., NL 9/2016  

66 039132 2016.07.11 29464 2017.03.31 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

8/2016  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67 038989 2016.06.06 29465 2017.04.03 05,34 NICHIFOROV Radion, MD 9/2016  

68 039269 2016.07.27 29466 2017.03.31 16,25,31,33, 
41,42 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

9/2016  

69 038202 2016.01.20 29467 2017.04.06 06,07 TODICA Vadim, MD 2/2016 6/2017 

70 038246 2016.01.22 29468 2017.04.06 36 CREDITS 2 ALL S.R.L., MD 4/2016 6/2017 

71 038369 2016.02.16 29469 2017.04.06 36,39 PLĂMĂDEALĂ Ion, MD 3/2016 6/2017 

72 038470 2016.03.02 29470 2017.04.06 44 IRIMCA Olga, MD 4/2016 6/2017 

73 039304 2016.08.04 29474 2017.04.04 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 9/2016  

74 039308 2016.08.04 29475 2017.04.04 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 9/2016  

75 038421 2016.02.29 29476 2017.04.10 33 VINĂRIA PURCARI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2016  

76 039335 2016.08.11 29477 2017.04.10 05 Ablynx N.V., BE 10/2016  

77 039336 2016.08.11 29478 2017.04.10 05 Ablynx N.V., BE 10/2016  

78 037384 2015.07.29 29479 2017.04.06 35 GRIGONICOL-PRIM S.R.L., 
MD 

8/2015 6/2017 

79 037996 2015.12.07 29480 2017.04.07 03,07 EKOKEMIKA S.R.L., MD 12/2015  

80 038855 2016.05.05 29481 2017.04.06 09 CEPOI Victor, MD 8/2016  

81 039060 2016.06.21 29482 2017.04.07 44 COŞCODAN Veaceslav, MD 8/2016  

82 038820 2016.04.29 29483 2017.04.07 09,37,45 CÎŞLALÎ Veaceslav, MD 8/2016 6/2017 

83 039131 2016.07.08 29484 2017.04.07 05 GENZYME CORPORATION, 
US 

10/2016  

84 038840 2016.04.27 29485 2017.04.10 29 MOARA MAGICA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2016 6/2017 

85 038464 2016.03.01 29486 2017.04.11 01,02 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2016 6/2017 

86 038465 2016.03.01 29487 2017.04.11 01,19 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2016 6/2017 

87 039047 2016.06.16 29488 2017.04.11 03 Colgate-Palmolive Company, a 
Delaware company, US 

7/2016  

88 039071 2016.06.24 29489 2017.04.11 03 SKINCODE AG, CH 8/2016  

89 038113 2015.12.18 29491 2017.04.12 03,35 VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD 2/2016 6/2017 

90 038939 2016.05.24 29493 2017.04.13 32,33 SÎRBU Anatolie, MD 8/2016  

91 039067 2016.06.24 29494 2017.04.12 37 DANUŢA Dorian, MD 8/2016  

92 039121 2016.07.11 29495 2017.04.12 33 ŞCOALA PROFESIONALĂ  
or. LEOVA, MD 

9/2016  

93 039122 2016.07.11 29496 2017.05.23 35,41,43 ŞCOALA PROFESIONALĂ  
or. LEOVA, MD 

9/2016  

94 038883 2016.05.06 29497 2017.04.17 01 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 6/2017 

95 038884 2016.05.06 29498 2017.04.17 01 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 6/2017 

96 038963 2016.05.24 29499 2017.04.17 20,35 LAMACCES S.R.L., MD 8/2016  

97 039114 2016.07.07 29500 2017.04.17 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

8/2016 6/2017 

98 039310 2016.08.04 29501 2017.04.17 05 NOBEL ILAC SANAYII VE  
TICARET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 

9/2016  

99 038843 2016.04.29 29502 2017.04.13 29 SOCHIRCĂ Maria, MD 8/2016  

100 038856 2016.05.05 29503 2017.04.13 09 CEPOI Victor, MD 8/2016  

101 038979 2016.06.02 29504 2017.04.14 06,09,11,20, 
35,37 

NUMINA S.R.L. firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

7/2016  

102 039045 2016.06.16 29505 2017.04.18 32,33 CUZNETOV Iurie, MD 9/2016  

103 039337 2016.08.11 29506 2017.04.13 05 Trommsdorff GmbH & Co. KG, 
DE 

9/2016  

104 039382 2016.08.18 29507 2017.04.19 44 CHIRIAC Ludmila, MD 9/2016  

105 039450 2016.09.09 29508 2017.04.18 36 BOTNARIUC Nicolai, MD 10/2016  

106 039399 2016.08.25 29509 2017.04.19 05 AVENTISUB LLC, US 10/2016  
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107 039080 2016.06.29 29510 2017.04.21 25,35,39 PASINCOVSCHI Igor, MD 8/2016  

108 039011 2016.06.09 29511 2017.04.24 11 YUYAO CITY YAJIA ELECTRIC 
APPLIANCE CO., LTD., CN 

9/2016  

109 039316 2016.08.09 29512 2017.04.25 05,35 ODAGIU Emil, MD 9/2016  

110 036941 2015.04.29 29513 2017.04.27 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

5/2015 6/2017 

111 038596 2016.03.24 29514 2017.04.27 02,03,04 WD-40 Manufacturing  
Company, US 

6/2016 6/2017 

112 038014 2015.12.08 29515 2017.04.27 01,31 FERTILITATEA-CHIŞINĂU 
S.A., MD 

1/2016 6/2017 

113 039446 2016.09.08 29516 2017.04.30 11 DUO-EGO S.R.L., MD 10/2016  

114 037900 2015.11.18 29517 2017.04.26 19 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

1/2016  

115 038092 2015.12.10 29518 2017.04.27 09,16 RÎNJA IURIE, întreprinzător 
individual, MD 

1/2016 6/2017 

116 039233 2016.07.21 29519 2017.04.27 33,35 MACIUCA Mihail, MD 10/2016  

117 039300 2016.08.09 29520 2017.04.27 19 LAFARGE CIMENT  
(MOLDOVA) S.A., MD 

9/2016  

118 039301 2016.08.09 29521 2017.04.27 19 LAFARGE CIMENT  
(MOLDOVA) S.A., MD 

9/2016  

119 039302 2016.08.09 29522 2017.04.27 35 LAFARGE CIMENT  
(MOLDOVA) S.A., MD 

9/2016  

120 039331 2016.08.09 29523 2017.04.27 41,43 SCUAR INVEST S.R.L., MD 10/2016  

121 037157 2015.06.05 29524 2017.04.27 03,08,09,16,17 TERMICAN Maxim, MD 9/2015  

122 039247 2016.07.06 29525 2017.04.27 35,45 DARIE Mihail, MD 9/2016 6/2017 

123 039305 2016.08.04 29526 2017.04.27 01 TERMICAN Sergiu, MD 11/2016  

124 039306 2016.08.04 29527 2017.04.27 01 TERMICAN Sergiu, MD 11/2016  

125 039311 2016.08.05 29528 2017.04.27 01 ALEXEI Victor, MD 9/2016  

126 037906 2015.11.18 29529 2017.05.03 05,44 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

12/2015 6/2017 

127 039029 2016.06.13 29530 2017.05.02 41,43 TITOV Mihail, MD 9/2016  

128 039077 2016.06.28 29531 2017.05.02 03,05,35,44 DANILICIUC Elena, MD 9/2016  

129 039252 2016.07.26 29532 2017.04.28 35 Orange Brand Services Limited, 
GB 

9/2016  

130 039107 2016.07.07 29533 2017.05.02 05 BERTRAM CHEMICAL (1982) 
CO., LTD, TH 

9/2016  

131 039108 2016.07.07 29534 2017.05.02 05 BERTRAM CHEMICAL (1982) 
CO., LTD, TH 

9/2016  

132 038591 2016.03.24 29542 2017.05.03 02,03,04 WD-40 Manufacturing  
Company, US 

6/2016 6/2017 

133 038593 2016.03.24 29543 2017.05.03 02,03,04 WD-40 Manufacturing  
Company, US 

6/2016 6/2017 
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Lista mărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  
Data  

expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 5294 2026.10.18 04 Bel-Ray Company, LLC, US 

2780 Waterfront Parkway East Drive, Suite 200, 
INDIANAPOLIS, IN 46214,  
Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

2 2R 5295 2026.10.18 04 Bel-Ray Company, LLC, US 
2780 Waterfront Parkway East Drive, Suite 200, 
INDIANAPOLIS, IN 46214,  
Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

3 2R 5480 2027.01.09 36 Discover Financial Services, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 
Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

4 2R 5539 2027.03.03 30 KELLOGG COMPANY, US 
One Kellogg Square, Battle Creek, Michigan 
49016-3599, Statele Unite ale Americii 

11/1997 4/1998 

5 2R 5588 2027.07.31 16,25 BECHER Valeriu, MD 
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

11/1997 5/1998 

6 2R 5627 2027.04.01 03,21 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,  
Statele Unite ale Americii 

1/1998 6/1998 

7 2R 5628 2027.04.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1998 6/1998 

8 2R 5672 2027.04.10 03 Hermès International Société en commandite par 
actions, FR 
24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Franţa 

1/1998 7/1998 

9 2R 5681 2027.04.02 05 Richter Gedeon Nyrt., HU 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-31, Ungaria 

1/1998 7/1998 

10 2R 5697 2027.04.02 02 Akzo Nobel Coatings International B.V., NL 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Olanda 

2/1998 7/1998 

11 2R 5715 2027.05.14 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

12 2R 5744 2027.05.30 01,16 ALTECO CHEMICAL PTE LTD., SG 
19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084, Singapore 

3/1998 8/1998 

13 2R 5745 2027.05.30 16 ALTECO CHEMICAL PTE LTD., SG 
19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084, Singapore 

3/1998 8/1998 

14 2R 5748 2027.06.02 16 ALTECO CHEMICAL PTE LTD., SG 
19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084, Singapore 

3/1998 8/1998 

15 2R 5761 2027.04.04 01,04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, Statele Unite ale Americii 

2/1998 8/1998 

16 2R 5829 2027.04.29 05,10,30 McNeil AB, SE 
251 09 Helsingborg, Suedia 

3/1998 9/1998 

17 2R 5830 2027.04.29 05,10,30 McNeil AB, SE 
251 09 Helsingborg, Suedia 

3/1998 9/1998 
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18 2R 5831 2027.07.31 25 BECHER Valeriu, MD 
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

2/1998 9/1998 

19 2R 5844 2027.07.16 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

20 2R 5845 2027.07.16 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

21 2R 5850 2027.07.16 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

22 2R 5964 2027.07.16 06,20,35 UTILAJCOM S.A., MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1998 11/199
8 

23 2R 6013 2027.04.30 39 WIZARD CO., INC., US 
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054, 
Statele Unite ale Americii 

7/1998 12/199
8 

24 2R 6020 2027.07.15 33 BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O.,  
a company organized and existing under the laws 
of the Republic of Poland, PL 
ul. Postepu 21D, 02-676, Warsaw, Polonia 

6/1998 12/199
8 

25 2R 6023 2027.07.21 33 BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O.,  
a company organized and existing under the laws 
of the Republic of Poland, PL 
ul. Postepu 21D, 02-676, Warsaw, Polonia 

6/1998 12/199
8 

26 2R 6049 2027.04.14 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/1998 1/1999 

27 2R 6112 2027.03.28 05,35,41,42 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, 
MD 
Str. Gh. Asachi nr. 67 A,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

12/1997 3/1999 

28 2R 6145 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

29 2R 6149 2027.10.20 30 Gustav Paulig Ltd, FI 
Satamakaari 20, FI-00980  Helsinki, Finlanda 

9/1998 3/1999 

30 2R 6157 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

31 2R 6161 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

32 2R 6162 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

33 2R 6163 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

34 2R 6166 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

35 2R 6167 2027.09.26 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

9/1998 3/1999 

36 2R 6172 2027.08.05 36,37,39,42 LARA S.R.L., bursă imobiliară, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/1998 3/1999 

37 2R 6180 2027.10.06 25 SEBAGO INTERNATIONAL LIMITED, US 
9341 Courtland Drive NE Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite ale Americii 

9/1998 3/1999 

38 2R 6182 2027.10.07 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, Suedia 

9/1998 3/1999 
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39 2R 6191 2027.10.09 25 SEBAGO INTERNATIONAL LIMITED, US 
9341 Courtland Drive NE Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite ale Americii 

10/1998 3/1999 

40 2R 6224 2027.10.13 11 VILLEROY & BOCH GUSTAVSBERG AB, SE 
P.O. Box 400, 134 29, GUSTAVSBERG, Suedia 

10/1998 3/1999 

41 2R 6269 2027.09.29 05,10,35, 
39,42 

TETIS International Co. S.R.L., MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

42 2R 6270 2027.09.29 05,10,35, 
39,42 

TETIS International Co. S.R.L., MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

43 2R 6335 2027.11.12 25 THE H.D. LEE COMPANY, INC., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, Statele Unite ale Americii 

11/1998 5/1999 

44 2R 6756 2027.04.21 33 SC PRODAL 94 S.R.L., RO 
Str. Drumul între Tarlale nr. 1, Comuna Cernica, 
Judeţul Ilfov, România 

6/1999 11/199
9 

45 2R 6853 2027.01.17 42 VI-CC S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 58,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/1998 12/199
9 

46 2R 7285 2027.04.23 32,33 HAVANA CLUB HOLDING S.A., LU 
5, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxemburg 

12/1999 6/2000 

47 R 15957 2026.09.12 33 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

48 R 16124 2026.09.29 09,14,25,35 INTEROPTIC S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 26, ap.(of.) 132,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

10/2007 3/2008 

49 R 16379 2027.07.10 06,16,35 AUTOMACRI S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 18, bloc 1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

50 R 16384 2026.11.20 36 MOLDOVA AGROINDBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

11/2007 6/2008 

51 R 16392 2027.01.30 16,35 Development Group S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Bd. Dacia nr. 27,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

52 R 16398 2027.02.01 34 Aktsionerno Droujestvo  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria 

12/2007 5/2008 

53 R 16408 2027.03.26 35 TEHELECTRO-SV S.R.L., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 9/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

54 R 16458 2027.03.01 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 

55 R 16459 2027.03.01 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 

56 R 16460 2027.03.01 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 

57 R 16461 2027.03.01 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 

58 R 16462 2027.03.01 03,05,10 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 

59 R 16463 2027.03.01 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

1/2008 6/2008 
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60 R 16488 2027.03.28 09,11 PORCESCU Igor, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 42, bloc N, ap. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

61 R 16551 2027.02.02 30,32 THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, Statele 
Unite ale Americii 

1/2008 6/2008 

62 R 16638 2027.03.12 05 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

2/2008 7/2008 

63 R 16639 2027.03.02 32 Coors Brewing Company, US 
1801 California Street, Suite 4600 Denver,  
Colorado 80202, Statele Unite ale Americii 

2/2008 7/2008 

64 R 16642 2027.03.12 36 Chubb Limited, CH 
Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Elveţia 

2/2008 7/2008 

65 R 16729 2027.04.18 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

66 R 16740 2027.03.16 05 EUROFARMACO S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

67 R 16746 2027.03.15 05,35,44 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Domiciled at Lavalle 310 4 th floor, Buenos Aires, 
Argentina 

3/2008 

 

8/2008 

68 R 16763 2027.05.03 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU , Regatul Unit 

3/2008 8/2008 

69 R 16766 2027.05.04 05 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

3/2008 8/2008 

70 R 16774 2027.05.11 07,09,12,35, 
36,37,42 

CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

3/2008 8/2008 

71 R 16798 2027.03.30 35,41 BIS-CONCERT INTERNAŢIONAL S.R.L., MD 
Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

72 R 16818 2027.04.18 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

73 R 16820 2027.04.18 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

74 R 16873 2027.05.24 34 Aktsionerno Droujestvo  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria 

4/2008 9/2008 

75 R 16874 2027.05.24 34 Aktsionerno Droujestvo  
"BULGARTABAC HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria 

4/2008 9/2008 

76 R 16878 2027.05.28 29 LAOX PRIM S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 17/1, ap. 7, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

77 R 16920 2027.06.14 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

4/2008 9/2008 

78 R 16921 2027.06.14 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

4/2008 9/2008 

79 R 16927 2027.03.29 42 ŞILONOSOV Alexandr, MD 
Str. Paris nr. 27,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

80 R 16928 2027.04.13 43 OLIVITTA S.R.L., MD 
Calea Orheiului nr. 19/A,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 
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81 R 16940 2027.04.05 30,35 MAIMESCU Vasile, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 54/1, ap.1,  
MD-4400, Călăraşi, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

82 R 16953 2027.05.11 09,35,36, 
37,42 

CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

4/2008 9/2008 

83 R 16960 2027.05.04 19 TACERO S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 51/1, ap. 178,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

4/2008 9/2008 

84 R 16964 2027.06.21 05 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BE 
Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgia 

5/2008 10/2008 

85 R 16971 2027.02.02 35,41 PERVANCIUC Alexei, MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 37,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

2/2008 10/2008 

86 R 16977 2027.04.18 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 10/2008 

87 R 17054 2027.02.27 01,02,03,04, 
05,07,21,25, 

26,37,40 

DORTALLIA LIMITED, CY 
Romanou, 2 Tlais Tower, 6th floor, P.C. 1070, 
Nicosia, Cipru 

5/2008 10/2008 

88 R 17103 2027.08.01 01,03,05,10, 
32,35,44 

PRODIAFARM S.R.L., societate comercială, MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

89 R 17104 2027.08.01 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

90 R 17105 2027.08.01 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

91 R 17106 2027.08.01 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

92 R 17108 2027.08.02 34 Kaane American International Tobacco Company 
FZE, AE 
Plot No. MO 07111, P.O. Box 61021, Jebel Ali, 
Free Zone Area, Dubai, Emiratele Arabe Unite 

6/2008 11/2008 

93 R 17176 2027.02.20 02 Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 
promîslove pidprîemstvo "ZIP", UA 
Vul. Şiroca, 107-A, m. Dniprodzerjinsic, 
Dnipropetrovsica obl., 51901, Ucraina 

6/2008 11/2008 

94 R 17178 2027.03.15 05 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Domiciled at Lavalle 310 4th floor Buenos Aires, 
Argentina 

6/2008 11/2008 

95 R 17179 2027.03.15 05 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Domiciled at Lavalle 310 4th floor Buenos Aires, 
Argentina 

6/2008 11/2008 

96 R 17316 2027.02.07 31 MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,  
Missouri, 63167, Statele Unite ale Americii 

7/2008 12/2008 

97 R 17326 2027.04.04 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

98 R 17329 2027.05.17 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

99 R 17330 2027.06.04 07,08,09, 
11,21 

Bakhchevan Yuliya, UA 
Str. Preobragenskaya, 11, ap. 14, Odessa, 65026, 
Ucraina 

7/2008 12/2008 

100 R 17373 2027.04.17 30 Cadbury UK Limited, GB 
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville,  
Birmingham, B30 2LU, Regatul Unit 

3/2008 12/2008 

101 R 17388 2027.09.07 07,12 Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN 
No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba  
District, Chongqing City, 400037, China 

8/2008 1/2009 
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102 R 17389 2027.09.07 07,12 Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN 
No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba Dis-
trict, Chongqing City, 400037, China 

8/2008 1/2009 

103 R 17447 2027.05.16 01,03,05,10, 
42,44 

NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

8/2008 1/2009 

104 R 17461 2027.08.08 25 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

105 R 17462 2027.08.08 25 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

106 R 17463 2027.08.08 25 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

107 R 17486 2027.07.30 35,38,41 GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

108 R 17587 2027.04.12 30 "ORIMI",  LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad oblast, 
188682, Federaţia Rusă 

9/2008 2/2009 

109 R 17590 2027.05.17 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

110 R 17622 2027.04.04 25 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

111 R 17623 2027.04.05 18,25,28,35 FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
Merkez Mahallesi, Taşocaği Caddesi, No:24, K:3, 
Mahmutbey, Bağcilar, 
İstanbul, Turcia 

10/2008 3/2009 

112 R 17822 2027.06.21 05 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BE 
Rue de l’Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgia 

4/2008 3/2009 

113 R 17838 2027.04.02 16,35,36,37, 
38,41,42 

MOLDTELECOM S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 

 

4/2009 

114 R 17911 2027.04.12 12 Tata Sons Limited, IN 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai 
400001, Maharashtra, India 

8/2008 5/2009 

115 R 18066 2027.06.18 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

5/2008 6/2009 

116 R 18067 2027.06.18 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

5/2008 6/2009 

117 R 18070 2027.06.14 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

1/2009 6/2009 

118 R 18071 2027.06.14 05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

1/2009 6/2009 

119 R 18237 2027.06.04 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

4/2008 8/2009 

120 R 18244 2027.03.15 05 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Domiciled at Lavalle 310 4th floor Buenos Aires, 
Argentina 

2/2009 8/2009 

121 R 18265 2027.05.11 09,35,36, 
37,42 

CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

1/2009 7/2009 

122 R 18266 2027.05.11 09,35,36, 
37,42 

CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

1/2009 7/2009 
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123 R 18718 2027.09.13 09 DayMen Canada Acquisition ULC, CA 
2800 Park Place, 666 Burrard Street Vancouver, 
British Columbia CANADA V6C 2Z7, Canada 

4/2009 9/2009 

124 R 19205 2027.07.03 01,02,04,05, 
07,08,10,12, 
13,14,15,16, 
18,20,21,22, 
23,24,25,26, 
27,28,36,41, 

44,45 

ESPLAN-LUX S.R.L., MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 6, et. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 12/2009 

125 R 19206 2027.07.03 06,17,19, 
20,22,24, 
35,37,40 

ESPLAN-LUX S.R.L., MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 6, et. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 12/2009 

126 R 19336 2027.09.07 30,32 RAUCH Fruchtsäfte GmbH, AT 
Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria 

8/2009 1/2010 

127 R 19603 2027.04.19 03,08,11,16, 
18,21,26,36, 
39,43,44,45 

DMITRIEVA Olga, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 4/2010 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 

DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 

indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
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(51) LOC (10) Cl. 09-01; 19-08 
(21) f 2016 0056 
(22) 2016.10.28 
(28) 4 
(57)  Culori revendicate:  
 modelul 1 - verde de diferite nuanţe, 

roşu, alb, negru, cafeniu, auriu de 
diferite nuanţe;  

 modelul 2 - roşu, roz, alb, negru, 
cafeniu, auriu de diferite nuanţe;  

 modelul 3 - roşu, alb, negru, cafeniu, roz 
de diferite nuanţe;  

 modelul 4 - roz, roşu, alb, negru, 
cafeniu, auriu de diferite nuanţe 

(71) BULGARI WINERY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(74) DIDENCO Anastasia 
(54) Butelii cu etichete 

 
(55) 
  Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 

  

 

 

 
1  2  3  4 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-03 
(21) f 2017 0015 
(22) 2017.04.19 
(28) 4 
(71) MUSTEAŢA Lidia, MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 37, bloc 5, ap.  

 40, MD-2032, Chişinău,  
 Republica Moldova 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Ornamente pentru cutii 

 
(55) 
  Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2017 0015 
 

 
1 

 

 
2 
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(21) f 2017 0015 
 

 
3 

 

 
4 

 

  



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 6/2017 

 151

(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0013 
(22) 2017.04.10 
(28) 1 
(57)  Culori revendicate:  
 roz de diferite nuanţe, albastru de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
violet de diferite nuanţe, galben de 

diferite nuanţe, cafeniu, vişiniu, mov, 
roşu 

(71) UNGAR S.R.L., FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Trandafirilor nr. 43, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) CIUBUC Iulia 
(54) Etichetă 

 
(55) 
  Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei ST.3 

OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele 
industriale  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1756 2017.05.31 2021.05.30 f 2016 0027 2016.05.30 09-03 10 ROTARU Nina, MD 
MD-6829, Ulmu, 
Ialoveni,  
Republica Moldova 

9/2016 

2 1757 2017.05.18 2021.07.29 f 2016 0040 2016.07.29 19-08 2 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

ANGHILEANU Maria, 
MD 
Str. Pandurilor nr. 48,  
ap. 4, MD-2002, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

1/2017 

 

 

 

 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în mai 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 1739 25-03 f 2016 0009 2016.02.23 95 GÎNCOTA Grigore, MD 2/2017 

2 1740 06-01 f 2016 0034 2016.06.28 8 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE  
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 

3/2017 

3 1741 09-03 f 2016 0035 2016.06.28 3 DOCTOR - FARM, S.R.L., MD 3/2017 

4 1742 21-01 f 2016 0039 2016.07.15 1 ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ CENTRUL 
NAŢIONAL DE PREVENIRE  
A ABUZULUI FAŢĂ DE COPII, MD 

3/2017 

5 1743 23-03 f 2016 0044 2016.08.04 1 NICOLAESCU Constantin, MD 3/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/091455 2016.07.04 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână; brăţară 
pentru ceas /  
Wristwatches; watch 
bracelet / Montres-
bracelets; bracelet de 
montre 

10-02, 07 3 2021.07.04 53/2016 

2 DM/091842 2016.07.26 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Cercel; colier / Earring; 
necklace / Boucle d'oreille; 
collier 

11-01 2 2021.07.26 3/2017 

3 DM/091895 2016.06.07 

 

2015.12.08, 
29/547,900, 

US 

CUTTING EDGE 
PRODUCTS LLC, 
US 

Scuter cu două roţi / Two-
wheeled scooter / 
Trottinette gyropode 

12-11 1 2021.06.07 49/2016 

4 DM/093380 2016.08.22 FREDERICK JOHN 
EIFFERT, GB 

Cadrane pentru ceasuri / 
Clock faces / Cadrans 
d'horloge 

10-07 2 2021.08.22 47/2016 

5 DM/093674 2016.04.24 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Cabine de protecţie pentru 
scutere şi vehiculele cu 
două roţi; stabilizatori 
pentru vehiculele cu două 
roţi / Protection cabs for 
scooters and two-wheel 
vehicles; stabilizers for 
two-wheel vehicles / 
Cabines de protection 
pour scooters et deux 
roues; stabilisateurs pour 
véhicules deux roues 

12-16 5 2021.04.24 49/2016 

6 DM/093675 2016.04.24 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

25-02 1 2021.04.24 49/2016 

7 DM/093753 2016.09.05 

 

2016.03.08, 
003019140, 

EM 

TOMIL S.R.O., CZ Blocuri pentru chiuvetă / 
Toilet rim blocks / Blocs 
cuvette 

23-02 7 2021.09.05 50/2016 

8 DM/093786 2016.10.13 WOODSKINE 
SWITZERLAND 
SNC, CH 

Geantă de mână / 
Handbag / Sac à main 

03-01 1 2021.10.13 51/2016 

9 DM/094249 2016.04.26 KAMIMURA YUKI, 
JP 

Interfaţă grafică pentru 
utilizatori / Graphical user 
interface / Interface 
graphique utilisateur 

14-04 1 2021.04.26 3/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

03-01 DM/093786 2016.10.13 WOODSKINE 
SWITZERLAND SNC, 
CH 

Geantă de mână / 
Handbag / Sac à main 

1 2021.10.13 51/2016 

10-02, 
07 

DM/091455 2016.07.04 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Ceasuri de mână; 
brăţară pentru ceas /  
Wristwatches; watch 
bracelet / Montres-
bracelets; bracelet de 
montre 

3 2021.07.04 53/2016 

10-07 DM/093380 2016.08.22 FREDERICK JOHN 
EIFFERT, GB 

Cadrane pentru ceasuri 
/ Clock faces / Cadrans 
d'horloge 

2 2021.08.22 47/2016 

11-01 DM/091842 2016.07.26 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cercel; colier / Earring; 
necklace / Boucle 
d'oreille; collier 

2 2021.07.26 3/2017 

12-11 DM/091895 2016.06.07 

 

2015.12.08, 
29/547,900, 

US 

CUTTING EDGE 
PRODUCTS LLC, US 

Scuter cu două roţi / 
Two-wheeled scooter / 
Trottinette gyropode 

1 2021.06.07 49/2016 

12-16 DM/093674 2016.04.24 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Cabine de protecţie 
pentru scutere şi 
vehiculele cu două roţi; 
stabilizatori pentru 
vehiculele cu două roţi / 
Protection cabs for 
scooters and two-wheel 
vehicles; stabilizers for 
two-wheel vehicles / 
Cabines de protection 
pour scooters et deux 
roues; stabilisateurs 
pour véhicules deux 
roues 

5 2021.04.24 49/2016 

14-04 DM/094249 2016.04.26 KAMIMURA YUKI, JP Interfaţă grafică pentru 
utilizatori / Graphical 
user interface / Interface 
graphique utilisateur 

1 2021.04.26 3/2017 

23-02 DM/093753 2016.09.05 

 

2016.03.08, 
003019140, 

EM 

TOMIL S.R.O., CZ Blocuri pentru chiuvetă / 
Toilet rim blocks / Blocs 
cuvette 

7 2021.09.05 50/2016 

25-02 DM/093675 2016.04.24 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

1 2021.04.2
4 

49/2016 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/040077 SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

1 2022.05.05(4R) 12/1997 19/2017 

2 DM/059889 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.05.08(3R) 1/2003 19/2017 

3 DM/060018 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2022.05.16(3R) 1/2003 20/2017 

4 DM/060178 KRAFT FOODS SCHWEIZ 
HOLDING AG, CH 

1 2022.05.06(3R) 2/2003 19/2017 

5 DM/060893 DESSANGE INTERNATIONAL 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

1 2022.05.06(3R) 2003.04.30 19/2017 

6 DM/062220 UNDERBERG GMBH & CO. KG, 
DE 

1 2022.07.15(3R) 8/2003 20/2017 

7 DM/068891 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2022.05.04(2R) 11/2007 18/2017 

8 DM/068891 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2022.05.04(3R) 11/2007 18/2017 

9 DM/068895 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.05.04(2R) 11/2007 18/2017 

10 DM/068896 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2022.05.04(2R) 11/2007 18/2017 

11 DM/068937 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2022.05.04(2R) 11/2007 18/2017 

12 DM/068957 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2022.05.16(2R) 11/2007 20/2017 

13 DM/068961 HENKEL AG & CO. KGAA, DE 1 2022.05.08(2R) 4/2008 19/2017 

14 DM/078216 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

2 2022.04.23(1R) 5/2013 17/2017 

15 DM/078238 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

4 2022.04.25(1R) 8/2013 17/2017 

16 DM/078239 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

4 2022.04.25(1R) 8/2013 17/2017 

17 DM/078264 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

3 2022.05.04(1R) 9/2013 18/2017 

18 DM/078266 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. 
KG, DE 

3 2022.05.04(1R) 9/2013 18/2017 

19 DM/078322 JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
CH 

1 2022.05.10(1R) 5/2013 19/2017 

20 DM/078376 SWATCH AG (SWATCH 
SA)(SWATCH LTD.) , CH 

3 2022.05.14(1R) 2/2013 20/2017 

21 DM/078386 BHS TABLETOP AG, DE 2(2, 3) 2022.05.13(1R) 2/2013 20/2017 

22 DM/078612 RENATA AG (RENATA SA), CH 7 2022.05.16(1R) 5/2013 20/2017 

23 DM/078705 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA, 
CH 

1 2022.04.24(1R) 1/2013 17/2017 

24 DM/078745 "PROFILINK" OOD, BG 10 2022.05.09(1R) 9/2013 20/2017 

25 DM/078883 FA LOTUSGRILL GMBH, DE 1 2022.05.15(1R) 5/2013 20/2017 

26 DM/079320 KILIBARDA IRENA, RS 1 2022.04.13(1R) 5/2013 18/2017 

 



1
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I



    MD - BOPI 6/2017  

 158

Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  

crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor  

  

038789 

038790 

-   9/2016 

  9/2016 

 

 

 

(730)  

Alcoa Inc., US 
Alcoa Corporate Center, 201  
Isabella Street, Pittsburgh,  
Pennsylvania 15212-5858,  
Statele Unite ale Americii 

 

(730)  

Arconic Inc., US 
201 Isabella Street, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15212,  
Statele Unite ale Americii 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

038975 -   7/2016 

 

 

 

 

(540)  

 
 

(540)  

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039130 -   9/2016 

 

 

 

 

(540)  

 

(540)  

 
 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039228 -   9/2016 

 

 

 

 

(540)  

 

(540)  

 
 

5 Mărci 004303 

004304 

 

 

 

004532 

2R 3621 

2R 3622 

 

 

 

2R 4392 

  4/1996 

  5/2005 

  8/2012 

  1/2015 

 

  9/1996 

  2/1997 

  6/2005 

  8/2012 

  5/2015 

(730)  

MSD CONSUMER CARE, INC., US 
 
3030 Jackson Avenue, Memphis, 
Tennessee 38151,  
Statele Unite ale Americii 

 

(730)  

Bayer Consumer Care Holdings 
LLC, US 
100 Bayer Boulevard, Whippany, 
New Jersey 07981,  
Statele Unite ale Americii 

 

6 Marcă 004246 2R 4250   5/1996 

  1/1997 

  5/2005 

  6/2015 

(730)  

BAKER, KNAPP & TUBBS, INC., 
Corporation of the State of North 
Carolina, US 

(730)  

Kohler Interiors Furniture Company, 
a North Carolina corporation, US 

 

7 Marcă 005430 R 4870   4/1997 

  9/1997 

10/2006 

  2/2017 

(730)  

BARTON CANADA, LTD, US 

 

 

(730) 

Constellation Canada Ltd., US 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Marcă 005878 2R 5296   7/1997 

  1/1998 

12/2006 

  1/2007 

  2/2007 

  9/2014 

10/2016 

(730)  

CITIZEN TOKEI KABUSHIKI  
KAISHA (CITIZEN WATCH CO., 
LTD), JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-Cho, 
Nishi-Tokyo-Shi, Tokyo, Japonia 

 

(730)  

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings 
Co., Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,  
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japonia 

 

9 Mărci 006620 

006621 

006624 

006625 

R 5818  

R 5819  

R 5822  

R 5823 

  3/1998 

  9/1998 

  9/2007 

11/2007 

(730)  

EGIS GYÓGYSZERGYÁR 
Nyilvánosan Működő Részvény-
társaság, HU 

(730)  

EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 

 

10 Marcă 005730 R 5865   4/1998 

10/1998 

11/2016 

  1/2017 

  2/2017 

(730)  

ADT SERVICES GmbH, CH 

 

(730)  

Tyco Fire & Security GmbH, CH 

 

11 Marcă 006356 R 6112 12/1997 

  3/1999 

  6/2007 

 

(730)  

CENTRUL NAŢIONAL  
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD 

(730)  

CENTRUL NAŢIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ, MD 

12 Mărci 008166 

008167 

R 7403  

R 7404 

  1/2000 

12/2008 

 

 

(730)  

One Financial Plaza, Hartford, 
Connecticut 06101,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  

10 Farm Springs Road,  
Farmington, CT 06032,  
Statele Unite ale Americii 

13 Mărci 020063 

020204 

16124 

16137 

10/2007 

  3/2008 

  2/2009 

 

(730) 

Str. N. Zelinski nr. 15, bloc 2,  
MD-2038, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  

Bd. Dacia nr. 26, ap.(of.) 132,  
MD-2060, Chişinău, Republica 
Moldova 

14 Marcă 020786 16740   3/2008 

  8/2008 

 

 

(730)  

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

şos. Chişinău-Hânceşti nr. 10,  
s. Sociteni,MD-6826, rl. Ialoveni, 
Republica Moldova 

15 Marcă 021109 16752   3/2008 

  8/2008 

(730)  

SuperGen, Inc., US 

(730)  

Astex Pharmaceuticals, Inc., US 

16 Mărci 021209 

 

 

021212 

17090 

 

 

17091 

  3/2008 

10/2008 

 

  4/2008 

10/2008 

(730)  

ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 
224028, Belarus 

 

(730)  

Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 
224028, Belarus 

 

17 Marcă 021657 17109   6/2008 

11/2008 

 

 

(730)  

Str. Bucuriei nr.18A, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  

Str. Lunca Bâcului nr. 33/3,  
MD-2000, Chişinău, Republica 
Moldova 

18 Marcă 021026 17623 10/2008 

  3/2009 

10/2015 

 

(730)  

ZİYLAN MAĞAZACILIK VE  
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, 
TR 

(730)  

FLO MAĞAZACILIK VE  
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, 
TR 

19 Marcă 021238 17952 11/2008 

  5/2009 

 

 

(730)  

Bd. Moscova nr. 16, ap. 135,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

Str. Valea Crucii nr. 26,  
MD-2072, Chişinău, Republica 
Moldova 

20 Marcă 021203 19953   1/2010 

  8/2010 

 

 

(730)  

Electromotor- Service S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 21/2, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  

VOLTA S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19, MD-2037, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

21 Marcă 030408 23470   3/2012 

  1/2013 

 

(730)  

Zakrytoe Aktsionernoe  
Obshchestvo "Peptek", RU 

(730)  

Aktsionernoe Obshchestvo  
"Peptek", RU 

22 Mărci 032715 

032716 

25685 

25686 

  6/2013 

  8/2014 

(730)  

Mega Lifesciences Ltd., TH 

(730)  

Mega Lifesciences Public  
Company Limited, TH 

23 Marcă 036070 27537   1/2015 

11/2015 

 

 

(730) 

1007 Market Street, Wilmington, 
DE 19898, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  

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

24 Desen / 
model  
industrial 

f 2008 0085 1145   7/2009 

10/2009 

11/2013 

(73)  

OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO "GAZ", RU 

(73) 

PUBLICHNOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO "GAZ", RU 

 
 
 
 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului  

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 028088 

2010.11.09 

 

21975 

 

  2/2011 

12/2011 

(730) 

CRAMARENCO Iurie, MD 
 
Str. Nicolae H. Costin  
nr. 59, ap. 168,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 

ATLASJET HAVACILIK 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Eski Halkali Yolu Yeşilyurt 
Mah. Alaçati Evleri Yani 
No:5/B Florya Istanbul, 
Turcia 

2807 

2017.05.29 

 

2 Marcă 001713 

1994.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2R 1715   2/1995 

  7/1995 

  7/2001 

  5/2007 

  2/2009 

  4/2009 

  7/2009 

  7/2014 

  8/2014 

  1/2017 

(730)   

Spirits International B.V.,  
LU 
 
44, rue de la Vallée,  
L-2661 Luxemburg,  
Luxemburg 

 

(730)   

ZHS IP Worldwide Sàrl, a 
company organized under 
the laws of Switzerland, CH 
Avenue Reverdil 14, 1260 
NYON, Elveţia 
 
(511) 

33 - vodcă, fabricată în 
Federaţia Rusă 

2789 

2017.05.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Mărci  019528 

2006.06.27 

 

019529 

2006.06.27 

 

019530 

2006.06.27 

 

019533 

2006.06.27 

 

019532 

2006.06.27 

 

019531 

2006.06.27 

R 16186 

 

 

R 16187 

 

 

R 16188 

 

 

R 16195 

 

 

R 16196 

 

 

R 16197 

11/2007 

  4/2008 

  2/2009 

  4/2009 

  7/2009 

10/2016 

11/2016 

(730)   

Spirits International B.V., 
LU 
 
44, rue de la Vallée,  
L-2661 Luxemburg, 
Luxemburg 

 

 

 

(730)   

ZHS IP Worldwide Sàrl, a 
company organized under 
the laws of Switzerland, CH 
Avenue Reverdil 14, 1260 
NYON, Elveţia 

  

2789 

2017.05.10 

 

4 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

 

 

 

Marcă 

039701 

2016.11.01 

 

039702 

2016.11.01 

 

038540 

2016.03.23 

- 

 

 

- 

 

 

28820 

12/2016 

 

 

 

 

  4/2016 

  1/2017 

(730)   

PAS INTEGRATOR S.R.L., 
MD 
 
 
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 99/1, MD-2012, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   

CENTRUL PENTRU POLI-
TICI ŞI ANALIZE  
ÎN SĂNĂTATE, instituţie 
privată, MD 
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 99/1, MD-2012, Chişi-
nău, Republica  
Moldova  

2785 

2017.05.17 

 

5 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

 

039383 

2016.08.22 

 

 

- 10/2016 (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 

 

(730)   

MERCAT DEVELOP-
MENTS LIMITED, GB 
 
 
122-126 TOOLEY STREET 
LONDON, SE1 2TU,  
Company No. 05548490, 
Regatul Unit  

2793 

2017.05.18 

 

6 Marcă 013140 

2003.06.16 

R 10883   1/2004 

  8/2004 

  7/2013 

  8/2013 

  1/2017 

  2/2017 

(730)   

CHOCI SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
PL 
ul. Zdrojowa 1, 62-860 
Opatówek, Polonia 

(730)   

COLIAN SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
PL 
ul. Zdrojowa 1, 62-860 
Opatówek, Polonia 

2794 

2017.05.19 

7 Mărci 024042 

2008.08.01 

 

024043 

2008.08.01 

18915 

 

 

18916 

12/2008 

10/2009 

(730)   

Magictrip Holdings  
Limited, CY 
 
Ioanni Stylianou, 6, 2nd 
Floor, Flat/office 202, P.C. 
2003, Nicosia, Cipru 

(730)   

International Distribution 
Systems Limited, CY 
Tassou Papadopoulou, 6, 
Flat/Office 22, Agios 
Dometios, 2373, Nicosia, 
Cipru 

2795 

2017.05.19 

8 Mărci 010555 

2001.08.29 

 

 

020575 

2007.01.12 

 

021547 

2007.07.17 

 

022432 

2007.12.12 

 

 

R 8934 

 

 

 

16695 

 

 

17204 

 

 

17967 

 

 

 

  4/2002 

  9/2002 

11/2011 

 

  3/2008 

  8/2008 

 

  6/2008 

11/2008 

 

12/2008 

  5/2009 

  3/2012 

 

(730)   

Anadolu Efes Technical 
and Management  
Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kava 
Richard J. Beaujon Z/N, 
P.O. Box 837, Curacao, 
Antilele Olandeze 

(730)   

Efes Holland Technical 
Management  
Consultancy B.V., NL 
Strawinskylaan 1229, 
1077 XX Amsterdam, 
Olanda 

  

2796 

2017.05.19 
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024024 

2008.08.25 

 

024025 

2008.08.25 

 

024027 

2008.08.25 

 

027697 

2010.08.26 

 

027869 

2010.09.30 

 

027915 

2010.10.08 

18541 

 

 

18889 

 

 

18890 

 

 

21510 

 

 

21518 

 

 

22025 

12/2008 

  9/2009 

 

12/2008 

12/2009 

 

 

 

 

12/2010 

  8/2011 

 

 

 

 

12/2010 

  1/2012 

9 Cereri de 
înregistrare 
a mărcii 

038400 

2016.02.18 

 

038401 

2016.02.18 

- 

 

 

- 

  6/2016 (730)   

BELAR-GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 54/1, MD-2009, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)    

ALLERGAN HOLDINGS 
France SAS, FR 
12 place de la Defense, 
4eme etage, 92400,  
Courbevoie, Franţa 

2801 

2017.05.24 

 

10 Mărci 036470 

2015.01.23 

 

036471 

2015.01.23 

27821 

 

 

27822 

  4/2015 

  2/2016 

(730)   

Asia Pacific Resources 
International Holdings Ltd., 
BM 
Dallas Building, 7 Victoria 
Street, Hamilton HM 11, 
Bermude 

(730)   

APRIL INTERNATIONAL 
ENTERPRISE PTE. LTD., 
SG 
80 Raffles Place #50-01, 
UOB Plaza 1, Singapore 
048624, Singapore  

2802 

2017.05.24 

 

11 Marcă 037159 

2015.06.04 

 

28205   7/2015 

  7/2016 

(730)   

CHIRIAC Constantin, MD 
 
Str. Grădinilor nr. 14,  
MD-6200, Sângerei,  
Republica Moldova 

(730)  

EUROGLASS GARANT 
S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 9, 
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova  

2803 

2017.05.29 

 

12 Marcă 029237 

2011.05.17 

22589   8/2011 

  6/2012 

(730)   

IMC MARKET S.R.L., 
societate comercială, MD 
 
Bd. Dacia nr. 31,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   

Business Global Parc 
S.R.L., societate  
comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 31,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova  

2804 

2017.05.29 

 

13 Mărci 003702 

22.12.1994 

104028, 

1986.05.12, 

SU 

003705 

22.12.1994 

23035, 

1960.03.24, 

SU 

2R 3516 

 

 

 

2R 3519 

  4/1996 

  4/2005 

  1/2015 

(730)   

TRIUMPH  
INTERNATIONAL  
AKTIENGESELLSCHAFT, 
DE 
Marsstrasse 40, 80335,  
München, Germania 

(730)   

Triumph Intertrade AG, CH 
 
 
 
Triumphweg 6, 5330 Bad 
Zurzach, Elveţia  

2805 

2017.05.29 

 

14 Marcă 020296 

2006.11.15 

 

R 16011   9/2007 

  2/2008 

  7/2015 

11/2016 

  1/2017 

 

(730)   

NATUR BRAVO S.A., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Chişinău nr. 43,  
MD-4626, Cupcini,   
Edineţ, Republica Moldova 

 

(730)   

Tera Serv S.A., MD 
 
 
Str. Chişinău nr. 43,  
MD-4626, Cupcini, Edineţ,  
Republica Moldova  

2806 

2017.05.29 
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15 Marcă 028088 

2010.11.09 

 

21975   2/2011 

12/2011 

(730)   

CRAMARENCO Iurie, MD 
 
Str. Nicolae H. Costin  
nr. 59, ap. 168,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   

ATLASJET HAVACILIK 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Eski Halkali Yolu Yeşilyurt 
Mah. Alaçati Evleri Yani 
No:5/B Florya Istanbul, 
Turcia 

  

2807 

2017.05.29 

 

16 Marcă 032244 

2012.12.04 

 

 

24760   2/2013 

  1/2014 

(730)   

OVICO-PARFUM S.R.L., 
MD 
Str. G. Alexandrescu nr. 6,  
ap. 30, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(730)   

CHEIAN Victor, MD 
 
Str-la G. Alexandrescu  
nr. 6, ap. 30,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova  

2808 

2017.05.30 

 

17 Marcă 034743 

2014.03.05 

 

 

26652   5/2014 

  4/2015 

(730)   

CUJBĂ Oleg, MD 
 
 
Str. Paris nr. 34/2, ap. 17, 
MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(730)   

"AGRECOL" J.P. 
JAROSŁAW PRYMAS, 
PL 
Woj. łódzkie, pow. 
wieruszowski, gm. 
Wieruszów, miejsc., 
Mesznary, nr 2,  
98-400, Polonia  

2809 

2017.05.30 

 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune parţială 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre certificatul de 

înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, date despre cesionar, 
clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre cedent Date despre  
cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 
 
 
 
 
 

Marcă Date despre certi-
ficatul de înregis-

trare: 

(116) 2R 1456 
(210) 002780 
(220) 06.09.1994 
(300)*90239, 
1980.11.04, SU 
BOPI  6/1995 
           4/2005 
         11/2014 
         11/2016 
Date despre certifi-
catul rezultat în 

urma cesiunii parţia-
le: 

(116) 2R 1456 A 

(210) 002780 
(220) 06.09.1994 
(300)*90239, 
1980.11.04, SU 
 

(730)   
Fabbrica Italiana 
Accumulatori 
Motocarri Mon-
tecchio - 
F.I.A.M.M. S.P.A., 
IT 
Viale Europa 75 - 
36075,  
Montecchio  
Maggiore, Italia 

 

(730)   
Fiamm Componenti 
Accessori - F.C.A. 
S.p.A., IT 
Viale Europa 75 - 
36075, Montecchio 
Maggiore, Italia 

 

(511) 
09 – acumula-
toare sau 
baterii pentru 
vehicule şi 
pentru scopuri 
industriale. 

(511) 
12- 
claxoane de 
semnalizare 
pentru vehi-
cule. 

2792 
2017.05.17 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  

Nr. depozit 

(22)  

Data depozit 

(41)   

Nr. BOPI 

Art.   

1 US a 2014 0100 2013.03.05 1/2015 art. 51(2) 

2 US a 2014 0103 2013.03.26 1/2015 art. 51(2) 

3 US a 2014 0107 2012.02.29 3/2015 art. 51(2) 

4 US a 2014 0108 2013.02.28 3/2015 art. 51(2) 

5 US a 2014 0109 2013.04.01 2/2015 art. 51(2) 

6 IT a 2014 0110 2013.03.05 3/2015 art. 51(2) 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  

crt. 

Cod  
ST.3 OMPI  

(21)  

Nr. depozit 

(22)  

Data depozit 

(41)   

Nr. BOPI 

Art.  

1 GB a 2014 0077 2012.12.28 1/2015 art. 10 

2 MD a 2015 0094 2015.09.30 3/2017 art. 10 

3 MD a 2015 0128 2015.12.30 - art. 8 

4 MD a 2016 0144 2016.12.21 - art. 32 

5 US a 2016 0150 2015.06.11 - art. 32 

6 MD a 2016 0151 2016.12.29 - art. 33(9) 

 
 
 

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 2 3 4 5 6 

1 "OPTIMTEL" SRL, MD;  
CUŢÎI Nadejda, MD 

3480 a 2006 0248 2006.10.18 2016.10.18 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3988 a 2009 0102 2009.09.23 2016.09.23 
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1 2 3 4 5 6 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4150 a 2011 0087 2011.10.11 2016.10.11 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4158 a 2011 0089 2011.10.12 2016.10.12 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE  
ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", 
MD 

4171 a 2011 0084 2011.10.10 2016.10.10 

6 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4174 a 2011 0096 2011.10.25 2016.10.25 

7 DINTOV Valerii, MD;  
BURSTEIN Alexandr, MD;  
TABOLSKI Moshe, IL;  
CASU Valeriu, MD 

4188 a 2011 0102 2011.11.07 2016.11.07 

8 DANU Maria, MD;  
PAVLIUC Galina, MD 

4197 a 2012 0091 2012.10.22 2016.10.22 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4199 a 2011 0083 2011.10.10 2016.10.10 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4206 a 2011 0086 2011.10.10 2016.10.10 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4207 a 2011 0085 2011.10.10 2016.10.10 

12 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4208 a 2011 0088 2011.10.12 2016.10.12 

13 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 

4263 a 2011 0101 2011.11.02 2016.11.02 

14 DURNEA Aliona, MD;  
CARAUŞ Alexandru, MD;  
JUCOVSCHI Constantin, MD 

4412 a 2014 0092 2014.08.29 2016.08.29 

 
 
 

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 2 3 4 5 6 

1 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3443 a 2005 0371 2005.12.14 2015.12.14 

2 SÎRBU Stepan, MD 3643 a 2006 0270 2006.12.04 2015.12.04 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4106 a 2010 0134 2010.12.03 2015.12.03 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4115 a 2010 0144 2010.12.23 2015.12.23 

5 S.A. ALIMENTARMAŞ, MD;  
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4119 a 2010 0132 2010.11.22 2015.11.22 
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1 2 3 4 5 6 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4126 a 2010 0129 2010.11.15 2015.11.15 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4132 a 2010 0137 2010.12.13 2015.12.13 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4165 a 2010 0133 2010.11.22 2015.11.22 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4167 a 2010 0142 2010.12.23 2015.12.23 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4172 a 2010 0136 2010.12.13 2015.12.13 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  

Nr. depozit 

(22)  

Data depozit 

(41)   

Nr. BOPI 

Art.   

1 MD s 2016 0003 2016.01.05 - art. 51(6) 

2 MD s 2016 0092 2016.01.18 - art. 56 

3 MD s 2016 0112 2016.10.06 - art. 56 
 

 
 
 

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 0108 2016.09.29 - art. 12(2) 

2 MD s 2016 0125 2016.11.11 - art. 33(9) 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(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 TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 478 s 2011 0160 2011.10.20 2016.10.20 

2 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

499 s 2011 0166 2011.10.28 2016.10.28 

3 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL  
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

504 s 2011 0159 2011.10.19 2016.10.19 

4 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 603 s 2011 0173 2011.10.19 2016.10.19 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 682 s 2011 0172 2011.10.19 2016.10.19 

6 BOGHEAN Vladimir, MD 720 s 2013 0163 2013.10.04 2015.10.04 

7 FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE 
"UNIVERSINJ" S.R.L., MD 

777 s 2013 0173 2013.10.21 2016.10.21 

8 HMELNIŢCHI Vladimir, MD 798 s 2013 0177 2013.10.25 2015.10.25 

9 ANDON Elvira, MD;  
PANTELEICIUC Dorin, MD;  
ANDON Victor, MD;  
ANDON Liviu, MD 

928 s 2014 0134 2014.10.31 2016.10.31 

 
 
 

ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului, 
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului, 

data expirării termenului de valabilitate prelungit 

   
Nr.  
crt. 

(11)  
Nr. 

brevet 

(21)  
Nr. 

depozit 

(22)  
Data  

depozit 

(73)  
Titular 

Data expirării 
termenului  

de valabilitate  
a brevetului 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate 
prelungit 

1 568 s 2012 0001 2011.12.29 INSTITUTUL DE TEHNICĂ 
AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2017.12.29 2021.12.29 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 

Nr. de depozit 

(220) 

Data de depozit 

Data retragerii Motivele  

de retragere 

(441) 

Nr. BOPI 

1 036337 2014.12.31 2017.05.11 Art. 44 (4) a 3/2015 

2 037273 2015.07.02 2017.05.03 Art. 44 (4) a 9/2015 

3 037820 2015.10.29 2017.05.03 Art. 44 (4) a 2/2016 

4 037847 2015.11.06 2017.05.03 Art. 44 (4) a 2/2016 

5 038026 2015.12.11 2017.05.23 Art. 44 (4) a 2/2016 

6 038076 2015.12.11 2017.05.11 Art. 44 (4) a 1/2016 

7 038138 2015.12.24 2017.05.23 Art. 44 (4) a 2/2016 

8 038195 2016.01.18 2017.05.29 Art. 44 (4) a 2/2016 

9 039566 2016.10.07 2017.05.11 Art. 44 (1) 11/2016 

10 039567 2016.10.07 2017.05.11 Art. 44 (1) 11/2016 

11 039568 2016.10.07 2017.05.11 Art. 44 (1) 11/2016 

12 039569 2016.10.07 2017.05.11 Art. 44 (1) 11/2016 

13 039882 2016.12.19 2017.05.03 Art. 44 (1) 1/2017 
 
 

 
 
 

Renunţări la mărci 
 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 2482 din 11.05.2017, depuse de către titularul OOO "Vigro 
Grup", RU Ul. Akademika Karghina, nr. 35, Mîtişci, Moskovskaia obl., 141007, Federaţia Rusă şi prin 
decizia AGEPI nr. 5039 din 12.05.2017, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 24372. 

 
 
 

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 037255 2015.06.25 PENEŞ SĂNĂTATE 
CURATĂ 

ANDRONACHI Tudor, MD 2017.05.03 8/2015 

2 037676 2015.09.30 HERKULESS A S Rigas dzirnavnieks, LV 2017.05.18 12/2015 

3 038012 2015.12.08 MAKE YOUR MOVE Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

2017.05.31 1/2016 

4 038194 2016.01.15 NEUROXON T.P.I. - PHARM S.R.L., MD 2017.05.18 2/2016 

5 038198 2016.01.06 BLOODGOD CUZNETOV Iurie, MD 2017.05.31 4/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 038301 2016.02.02 MEIZU VICMOBILE S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, MD 

2017.05.18 3/2016 

7 038315 2016.02.05 AMBER MACIUCA Mihail, MD 2017.05.18 3/2016 

8 038503 2016.03.09 SYNAPSIS SERVICES INFOSAFE S.R.L., MD 2017.05.30 4/2016 

9 038504 2016.03.09 SYNAPSIS E-TICKET INFOSAFE S.R.L., MD 2017.05.30 4/2016 

10 038505 2016.03.09 SYNAPSIS TRANZAC-
ŢIONARE BILETE 

DSS GROUP S.R.L., MD 2017.05.30 4/2016 

11 038787 2016.04.19 AR YILDIZ HOME ORIENT ACCENT S.R.L., 
MD 

2017.05.18 5/2016 

12 038795 2016.04.22  CHIRMICI Denis, MD 2017.05.05 7/2016 

13 038969 2016.05.30 NEGRE FAUTOR S.R.L., MD 2017.05.18 7/2016 

14 038990 2016.06.06 ECSTACY NICHIFOROV Radion, MD 2017.05.18 9/2016 

15 039008 2016.06.14 NAŞA MARCA COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.05.18 9/2016 

16 039022 2016.06.10 ISTANBUL BAZAAR R KADIR MILLI S.R.L., MD 2017.05.18 7/2016 

17 039042 2016.06.20 CROWN EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2017.05.31 7/2016 

18 039230 2016.07.21 BARRETT DIANATUS MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

2017.05.30 10/2016 

19 039289 2016.08.02 RADIANT PROFESSI-
ONAL MAKE UP 

HELLENICA COSMETIC 
PRODUCTS EXPLOITATION 
S.A., GR 

2017.05.30 10/2016 

20 039313 2016.08.08 STAY TRUE STAY 
FREE 

Japan Tobacco Inc., JP 2017.05.31 10/2016 

 
 
 

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 5262 005923 DOGSTIX 2016.11.18 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia,  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

2 R 5321 005931 Aquafresh 2016.11.15 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

3 R 5322 005932 Aquafresh 2016.11.15 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

4 R 5323 005933 Aquafresh 2016.11.15 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 
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5 R 5330 005975 BANCA  

DE ECONOMII 

2016.11.28 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6 R 5331 005976 BANCA  

DE ECONOMII 

2016.11.28 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7 R 5337 005917 HOYER 2016.11.15 TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.,CH 
Avenue Général-Guisan 70, CH-1009,  
Pully, Elveţia 

8 R 5490 005959 CORIFEU 2016.11.22 PLANTA-VIN S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Nicolae Iorga nr. 20,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9 R 5904 005965 Binatone 2016.11.29 Binatone Industries Limited, TC 
P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand 
Turk, Insulele Turks şi Caicos, Insulele West-
Indiei Britanice, Insulele Turks şi Caicos 

10 16004 020258 THE VERY  

BEST 

2016.11.02 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

11 16006 020260 SHEPPY 2016.11.03 MAVICOM NORD S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

12 16008 020267 DON JUAN 2016.11.07 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

13 16009 020271 BUSINESS 
CLASS 

2016.11.07 SOLOVEI Alexandru, MD 
Str. Frumuşica nr. 1-A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

14 16010 020285 DUPREVA 2016.11.09 GTx, Inc., a Tennessee Corporation, US 
Van Vleet Building, 3 North Dunlap Street,  
Third Floor, Memphis, Tennessee 38163,  
Statele Unite ale Americii 

15 16012 020298 AQUA SYSTEMS 
WATER 

PURIFICATION 
TECHNOLOGY 

2016.11.14 AQUASYSTEMS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 55, ap. 93,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

16 16015 020322 МАСЛЕНКИНО 
MASLENKINO 

2016.11.17 BOLŞACOV Dmitrii, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

17 16016 020319 Marcă figurativă 2016.11.16 BUZĂ Serghei, MD 
Str. Chişinăului nr. 7, ap. 8,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

18 16146 020241 ASSORTI 2016.11.03 OLANA GRUP S.R.L., MD 
Str. Ion Neculce nr. 57, ap. 4,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

19 16153 020266 NIGHT STYLE 
AWARDS 

2016.11.06 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

20 16155 020276 ЧИСТО  
З любов᾿ю до 
Вашоиї оселi 

2016.11.08 Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu 
"Ekoplast", UA 
S. Paşcovţî, Hmeliniţkii raion, Hmeliniţkaia 
oblasti, 31318, Ucraina 

21 16156 020278 Marcă figurativă 2016.11.08 CARANFIL Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 9, bloc 1, ap. 39,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

22 16157 020286 DUTRAMEM 2016.11.09 GTx, Inc., a Tennessee Corporation, US 
175 Toyota Plaza, 7th Floor Memphis, TN 
38103, Statele Unite ale Americii 

23 16158 020287 PINTRA 2016.11.09 GTx, Inc., a Tennessee Corporation, US 
Van Vleet Building, 3 North Dunlap Street,  
Third Floor, Memphis, Tennessee 38163,  
Statele Unite ale Americii 
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24 16159 020288 INTERBRAND 2016.11.10 Interbrand Group, GB 
239 Old Marylebone Road, London NW1 5QT, 
Regatul Unit 

25 16160 020289 Shine  
Black Label Series 

2016.11.13 LG Electronics Inc., KR 
20, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul,  
Republica Coreea 

26 16161 020290 ФЛЭК 
FLAK 

2016.11.13 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

27 16162 020295 KLONDIKE 2016.11.29 CLP GRUP S.R.L., MD 
Str. Cireşilor nr. 41,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

28 16235 020362 ЗАВТРАК  
СУПЕР  

ШПИОНА 

2016.11.27 OAO "Combinat hleboproductov im. 
Grigorovicea", RU 
pos. Melicombinat-2, uc. 1, dom 37,  
g. Celeabinsc, Celeabinscaia obl., 454080,  
Federaţia Rusă 

29 16236 020360 LG SHINE 2016.11.24 LG Corp., KR 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

30 16237 020359 LG SHINE 2016.11.24 LG Corp., KR 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

31 16238 020354 Marcă figurativă 2016.11.23 Checkpoint Systems, Inc., US 
101 Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 
08086, Statele Unite ale Americii 

32 16241 020348 Alpa Sport 2016.11.23 BORCEA Nicolae, MD 
Str. Trandafirilor nr. 7,  
MD-5318, Giurgiuleşti, Cahul, Republica  
Moldova 

33 16243 020381 ZIMALETTO  

Z 

2016.11.29 POŢELUEV Igor, MD 
Bd. Dacia nr. 44, bloc 5, ap. 55,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

34 16244 020379 ZOLTEM 2016.11.29 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

35 16249 020368 Z 2016.11.28 ROTARU Igor, MD 
Str. Mioriţa nr. 32, MD-3051,  
Zastînca, Soroca, Republica Moldova 

36 16275 020277 ZEIA 2016.11.08 CARANFIL Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 9, bloc 1, ap. 39,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

37 16282 020330 DOCTOR BRONH 
ДОКТОР БРОНХ 

2016.11.27 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

38 16283 020325 СТОЛИЧНЫЙ 
ТРЕСТЬ 

2016.11.17 SOLOVEI Alexandru, MD 
Str. Frumuşica nr. 1 A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

39 16287 020346 Walk Safari 2016.11.23 CRÎJANOVSCHI Felix, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

40 16288 020345 TRE API 2016.11.23 CRÎJANOVSCHI Felix, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

41 16289 020344 Baby A. 2016.11.23 CRÎJANOVSCHI Felix, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

42 16292 020341 GYPROC 2016.11.22 BPB United Kingdom Limited, GB 
Aldwych House, 81 Aldwych, London, WC2B 
4HQ, Regatul Unit 

43 16293 020334 T-Systems 2016.11.20 Deutsche Telekom AG, DE 
Friedrich-Ebert-Allee 140 D-53113 Bonn,  
Germania 
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44 16294 020331 Mezellini 

Gustul Sarbatorii! 

2016.11.21 AUGUR PERLA S.A., MD 
Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

45 16310 020200 LA POPAS 2016.11.10 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

46 16332 020261 FIOTTI 2016.11.03 MARTELL-EXIM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Pobedî nr. 58, MD-3805, Comrat,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

47 16335 020326 СТОЛИЧНЫЙ 
ДОКТОР 

2016.11.17 SOLOVEI Alexandru, MD 
Str. Frumuşica nr. 1 A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

48 16495 020358 ÎNCARCĂ-TE  
CU NATURĂ! 

2016.11.24 COCA-COLA ROMANIA S.R.L., RO 
Şos. Bucureşti - Ploieşti Bucharest Business 
Park, Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1,  
cod poştal - 013681, Bucureşti, România 

49 16549 020338 AVANDACHOL 2016.11.21 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny,Carrigaline, County Cork, Irlanda 

50 16550 020339 AVANDASTAT 2016.11.21 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny,Carrigaline, County Cork, Irlanda 

51 16589 020257 MELLOZAN 2016.11.02 INFRED, INC, US 
N.Y. 10018, str. 390 5th Avenue, Suite, 511, 
New York, Statele Unite ale Americii 

52 16603 020269 MARIO'S 2016.11.07 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

53 16718 020311 Edizione Musicale 2016.11.15 R.S. EDIZIONE MUSICALE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lidia Istrati nr. 27,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

54 16721 020306 LUMEA  
Panilino 

DULCIURILOR 

2016.11.14 PANILINO S.R.L., MD 
Str. Paris nr. 37,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

55 16834 020292 Cactus 
computer and 
service center 

2016.11.14 POLICIUC Dmitri, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 25,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

56 17059 020365 DOM  

ALINA 

2016.11.29 FRES-TEHNOLUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Hristo Botev nr. 19/6, of. 29,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

57 17197 020307 MARANO 2016.11.21 Ihtus-Grup S.R.L., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap. 6,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

58 17309 020314 propeller® 2016.11.16 Arax-Impex S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

59 17310 020383 DO THE (RED) 
THING 

2016.11.30 The Persuaders, LLC, a limited liability company 
of the State of Delaware, US 
9201 Wilshire Blvd., Suite 107, Beverly Hills, 
California, Statele Unite ale Americii 

60 17370 020308 Festivalul Artelor 
Raza  

Portocalie  

2016.11.24 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

61 17432 020323 DIONA 2016.11.24 Cecspectru S.R.L., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 4, bloc D, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

62 17817 020316 TURBO LEADER 2016.11.20 DUCA Vitalie, MD 
Drumul Viilor nr. 29, ap. 15,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

63 17824 020353 RELOXIN 2016.11.23 Medics Pharmaceutical Corporation, US 
8125 North Hayden Road, Scottsdale, Arizona 
85258, Statele Unite ale Americii 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în noiembrie 2017 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 373 001505 MILLER 2017.11.28 Coors Brewing Company, US 

2 R 6103 007275 LIDER 2017.11.04 MOLDRESURSE, întreprindere de 
stat, MD 

3 R 6195 007340 COSMOS 

 

2017.11.28 Delmos Grup S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4 R 6225 007274 COME TO WHERE THE 
FLAVOR IS 

2017.11.04 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

5 R 6246 007320 EUROPA PLUS 2017.11.18 Closed Joint Stock Company  
"Europa Plus", RU 

6 R 6247 007334 MATIZ 2017.11.20 GM Korea Company, KR 

7 R 6248 007339 GIGASPEED 2017.11.26 CommScope Inc. of North Carolina,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului North Carolina, 
US 

8 R 6265 007327 MIRAJ 2017.11.20 Dobrîi hleb S.R.L., MD 

9 R 6272 007277 HARMONET 2017.11.06 Wyeth LLC, US 

10 R 6273 007295 FLEXI-WINGS 2017.11.10 THE PROCTER & GAMBLE  
COMPANY, US 

11 R 6275 007302 ARCHITECTURAL 
DIGEST 

2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

12 R 6276 007303 ALLURE 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

13 R 6277 007304 BON APPETIT 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

14 R 6278 007305 DETAILS 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

15 R 6279 007306 GLAMOUR 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

16 R 6280 007307 GOURMET 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

17 R 6281 007308 MADEMOISELLE 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

18 R 6282 007309 THE NEW YORKER 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

19 R 6283 007310 SELF 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

20 R 6284 007311 VANITY FAIR 2017.11.14 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., US 

21 R 6286 007341 Marcă figurativă 2017.11.28 SmithKline Beecham Limited, GB 

22 R 6294 007297 KELLERS 2017.11.10 KELLERS S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

23 R 6304 007316 MOLDINCONBANK S.A. 2017.11.17 MOLDINDCONBANK S.A., bancă 
comercială pe acţiuni pentru industrie 
şi construcţii, MD 

24 R 6336 007338 OptiSPEED 2017.11.26 CommScope Inc. of North Carolina,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului North Carolina, 
US 
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25 R 6414 007278 ГУДЕАР 2017.11.06 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, US 

26 R 6757 007301 ACE  

Hardware 

2017.11.12 ACE HARDWARE CORPORATION, 
US 

27 R 7648 007336 COBRA 2017.11.24 Cobra Electronics Corporation,  
corporaţie din statul Delaware, US 

28 R 7681 007300 NIMFĂ  

НИМФА 

2017.11.10 BARZA ALBĂ S.A., MD 

29 R 8843 007323 СОЛНЦЕДАР 2017.11.20 EURO-ALCO S.A., MD 

30 R 9494 007324 ЛИСТОПАД 2017.11.20 EURO-ALCO S.A., MD 

31 17096 022228 BON ECHANSON  

VIN AVENUE 

2017.11.09 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

32 17286 022347 Клаксон 2017.11.29 Asociaţia Presei Auto din Moldova,  
asociaţie obştească, MD 

33 17523 022143 strategicmedia 2017.11.05 DUCA Vasile, MD 

34 17528 022165 YOYO 2017.11.02 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

35 17529 022166 ZU 2017.11.02 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

36 17530 022167 NINJA 2017.11.02 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

37 17531 022168 BUZZ 2017.11.02 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

38 17537 022195 marf  

angro 

2017.11.07 MARFANGRO S.A., MD 

39 17539 022284 CHOLUDEXAN 2017.11.14 PANFIL Eugeniu, MD 

40 17540 022285 ARTOXAN 2017.11.14 PANFIL Eugeniu, MD 

41 17570 022207 Одилак 2017.11.02 VECTITO-TRANS S.R.L., MD 

42 17572 022232 Vogue  
Bleue 

2017.11.09 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

43 17573 022233 Vogue  
Menthe 

2017.11.09 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

44 17574 022235 htc  
smart mobility 

2017.11.12 HIGH TECH COMPUTER CORPO-
RATION, TW 

45 17575 022236 NEUROSCAN 2017.11.13 MUSTEAŢA Alexandru, MD 

46 17576 022237 ACOUSTIC 2017.11.13 MUSTEAŢA Alexandru, MD 

47 17577 022242 VESELTIS 2017.11.15 VESELTIS S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

48 17578 022244 ШОКОЛИССИМО 2017.11.16 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

49 17579 022259 Sweet Mama 2017.11.06 USCOV Ruslan, MD 

50 17580 022260 INFO  
CELL 

2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

51 17581 022262 Alocard Roaming 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

52 17582 022265 INFOCELL 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

53 17583 022267 Planifică-ţi cheltuielile 
eficient! 

2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

54 17584 022268 SUPERFARB 2017.11.13 ZINCENKO Alexandr, MD 

55 17586 022270 Marcă tridimensională 2017.11.13 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

56 17687 022211 Tinko 2017.11.02 LIVRALUM S.R.L., MD 

57 17688 022222 DUNHILL 2017.11.07 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

58 17690 022225 ELECTROLUX INSPIRO 2017.11.07 Aktiebolaget Electrolux, SE 

59 17694 022198 Marcă tridimensională 2017.11.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

60 17695 022441 DEXT 2017.11.23 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

61 17697 022544 STIMUL 2017.11.23 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

62 17698 022226 ANDROID 2017.11.07 Google Inc., US 

63 17699 022227 OPEN HANDSET 
ALLIANCE 

2017.11.07 Google Inc., US 
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64 17700 022229 MIC ŞI PUTERNIC 2017.11.08 UNILEVER N.V., NL 

65 17701 022241 AMTATIS 2017.11.15 VESELTIS S.R.L., societate  
comercială, MD 

66 17702 022245 POKOKO 2017.11.16 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

67 17703 022246 ШОКОЛАПКИ 2017.11.16 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

68 17704 022248 BAM BOO 2017.11.06 USCOV Ruslan, MD 

69 17705 022255 Ravirin 2017.11.23 Refael Barkan, IL 

70 17706 022256 Raviten 2017.11.23 Refael Barkan, IL 

71 17707 022257 Raviset 2017.11.23 Refael Barkan, IL 

72 17708 022258 Ravimig 2017.11.23 Refael Barkan, IL 

73 17709 022264 Marcă figurativă 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

74 17710 022266 Happy Hours 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

75 17711 022276 URSOHEP 2017.11.15 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

76 17712 022278 K KRISTAL GLASSLINED 2017.11.23 EZILI INVESTISSMENTS INC., PA 

77 17714 022281 PENOX 2017.11.14 LIGA-2 S.A., MD 

78 17715 022283 Hydrosystems  
HRS 

2017.11.15 MEGA Group Investors B. V., NL 

79 17716 022293 Super  
FuelMAX 

2017.11.14 DOMBROVSKYY Yevgen, UA 

80 17717 022296 MDR 2017.11.16 MDR GRUP S.R.L.,  
întreprindere de cercetare şi producţie, 
MD 

81 17718 022295 ТЕПЛЫЙ ДОМ 2017.11.14 LATURINSKAIA Lidia, MD 

82 17719 022302 DELPHI 2017.11.14 INTERCOMM FOODS S.A., GR 

83 17720 022303 Vogue  
Lilas 

2017.11.14 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

84 17721 022304 FOLKS,  
® 

2017.11.16 STANDART GRUP S.R.L.,  
revistă, publicaţie periodică, MD 

85 17722 022307 ODEVAЙКA 2017.11.16 BOIŞTEAN Alexandru, MD 

86 17723 022308 UP URBANPROIECT 2017.11.26 URBANPROIECT, institut naţional  
de cercetări şi proiectări, MD 

87 17724 022309 D'ORiz 2017.11.20 Le Bridge Corporation Limited S.R.L., 
MD 

88 17725 022325 IdeaCentre 2017.11.19 Lenovo (Beijing) Limited, CN 

89 17726 022326 IdeaPad 2017.11.19 Lenovo (Beijing) Limited, CN 

90 17727 022333 BIO GLOBAL 2017.11.20 BIOGLOBAL S.R.L., societate comer-
cială, MD 

91 17728 022334 VICEROY 2017.11.19 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

92 17729 022335 DUNHILL 2017.11.19 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

93 17730 022346 МИСС ЭКС СССР 2017.11.22 ARFUSH Valid, UA 

94 17749 022379 PASSION for  
EXCELLENCE 

2017.11.20 Bridgestone Corporation, JP 

95 17750 022380 RTC-H 2017.11.26 RULTEHCOM S.R.L., MD 

96 17751 022383 X.O.  
GALLERY 

2017.11.21 CHIROŞCA Nicolai, MD 

97 17752 022385 NESTOR 2017.11.21 GORELOV Vladislav, MD 

98 17753 022391 ГЛЮК 2017.11.23 Glukoza Production, LLC, RU 

99 17754 022394 LIBERITAS 2017.11.26 ALIMENTOS IBERANDALUS, S.L., 
ES 

100 17755 022396 Colgate 
Maximum  

Cavity  
Protection  

Great Regular Flavor 

2017.11.26 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
US 
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101 17756 022397 Colgate  
Maximum  

Cavity  
Protection   

Great Regular Flavor 

2017.11.26 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
US 

102 17759 022240 COVOARE  
SERVICE 

2017.11.15 VESELTIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

103 17762 022416 Salammer 2017.11.29 ISTRATI Victor, MD 

104 17764 022430 EGIS-INOVAŢIA ESTE 
TRADIŢIE 

2017.11.30 EGIS GYÓGYSZERGYÁR 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság, HU 

105 17765 022443 GLUTEX 2017.11.30 The Dow Chemical Company,  
corporaţie din statul Delaware, US 

106 17807 022411 DARING 2017.11.28 MIRONENCO Victoria, MD 

107 17809 022415 CITY 2017.11.29 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, 
CY 

108 17810 022348 АВТО  
РЕВЮ 

2017.11.29 Asociaţia Presei Auto din Moldova,  
asociaţie obştească, MD 

109 17830 022263 Friends & Family 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

110 17831 022261 time 2 party 2017.11.14 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

111 17832 022182 WeTrade 2017.11.05 WETRADE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

112 17844 022406 Birch Apple 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

113 17845 022407 VOT ON 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

114 17847 022403 Вот он 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

115 17850 022343 СЛАВЯНСКОЕ РАДИО 2017.11.27 DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

116 17854 022234 ECOMIX 2017.11.12 EŞANU Dorian, MD 

117 17886 022286 Cinema Fm 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

118 17887 022288 Lady Fm 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

119 17888 022289 Comedy Fm 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

120 17889 022290 Sport Fm 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

121 17890 022292 Mobile Plus 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

122 17891 022300 Umor Fm 2017.11.14 BACAL Galina, MD 

123 17892 022301 Business FM 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

124 17903 022254 EXTRAGLIDE 2017.11.05 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC., US 

125 17914 022243 Петруша  2017.11.27 COVAL & CO S.R.L., MD 

126 17929 022275 iStore 2017.11.13 SIGMA STORE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

127 17962 022231 SPORTMARK 2017.11.09 ŢURCAN Alexei, MD 

128 17965 022400 Береза в яблоках 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

129 17966 022424 ETERNA 
APĂ MINERALĂ  

NATURALĂ 

2017.11.30 SERLIN-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

130 17973 022214 PRADA URSULUI 2017.11.05 ŞTERBEŢ Nicolae, MD 

131 17978 022274 BYD 2017.11.23 Elita-5 Auto S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

132 18097 022219 IZOMIN 2017.11.06 SUPRATEN S.A., MD 

133 18098 022277 AMICA 2017.11.19 AQUARELLE S.R.L., MD 

134 18099 022332 CADBURY 2017.11.19 Cadbury UK Limited, GB 

135 18101 022449 MAGNUM 2017.11.06 ASTORTA S.A., MD 

136 18217 022217 DISTILLED AND 
BOTTLED BY NEMIROFF  

N 1872 

2017.11.05 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

137 18242 022305 LEK 2017.11.15 NOVARTIS AG, CH 

138 18248 022216 SPICUŞOR  
Classic 

2017.11.06 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
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139 18301 022220 PROMO-IMOBIL 2017.11.08 P.P. PROMO PLUS S.R.L., MD 

140 18321 022330 JELLY CHEWS 2017.11.19 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 

141 18664 022271 Т ТАЛИСМАН 2017.11.20 PRODENAR S.R.L., MD 

142 18687 022429 JURISCONS GRUP 2017.11.30 NEVMERJIŢCHI Ilie, MD 

143 18689 022542 PROSPER 2017.11.23 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

144 18690 022543 MERIDIAN 2017.11.23 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

145 18701 022545 CVARTET 2017.11.23 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

146 18704 022419 TILTOF 2017.11.29 PANFIL Eugeniu, MD 

147 18705 022420 TAUROLITE 2017.11.29 PANFIL Eugeniu, MD 

148 18720 022230 Baby land 2017.11.09 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

149 18793 022398 Pepper Energy 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

150 18794 022399 Энергия перца 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

151 18795 022401 VOTON 2017.11.26 Nemiroff Intellectual Property  
Establishment, LI 

152 18937 022342 PLOAIA  
DE ARGINT 

2017.11.27 DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

153 18958 022345 СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ 2017.11.27 DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

154 19048 022331 ГРЕЙПФРУТО-ТЕРАПИЯ 2017.11.19 Wm. Wrigley Jr. Company, US 

155 19075 022387 LINEXBIO 2017.11.21 NOVARTIS AG, CH 

156 19198 022388 Picnic  
gustos ca altădată 

2017.11.22 ROTARI Dumitru, MD 

157 19258 022298 ДЕЛОВОЙ КИШИНËВ 2017.11.14 MIGAI Nadejda, MD 

158 19259 022390 NEW BUSINESS CHIŞI-
NĂU 

2017.11.22 MIGAI Nadejda, MD 

159 19291 025834 AVAL 2017.11.20 ATLAS Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia, PL 

160 19565 022341 SOLARIS 2017.11.27 DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

161 19567 022410 TOY JOY 2017.11.28 MIRONENCO Victoria, MD 

162 19604 022381 FARMACIE 3 M 2017.11.26 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

163 19618 022427 SPOLEM  
KIELCE 

2017.11.30 Wytwórczą Spółdzielnią Pracy 
"Społem", PL 

164 19653 022272 XTC 2017.11.13 XTC GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

165 19654 022339 B  
Bunna 

2017.11.26 Aqua-Diva S.R.L.,  
societate comercială, MD 

166 19692 022340 LACIDOFIL® - WM 2017.11.27 PANFIL Eugeniu, MD 

167 19704 025087 Baby land® 2017.11.09 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

168 19770 022297 Marcă tridimensională 2017.11.15 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

169 19955 022338 PRIMA MEDICA 2017.11.21 IVASI Liudmila, MD 

170 20460 022208 ЖИГУЛËВСКОЕ 2017.11.02 Baltika Breweries, RU 

171 20461 022393 SuperCat 2017.11.23 SCOBIOALĂ Vasile, MD 

172 21500 022210 SIMTRAVEL 2017.11.05 BURLACU Dumitru, MD 

173 21912 022428 MELENAS COM 2017.11.30 VEIŢMAN Elena, MD 
1 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 

1 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,  
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

995 f 2006 0103 2006.11.24 2016.11.24 

2 HALKIN Vadym Anatoliyovych, UA 
Vul. Grushevskogo, 2, kv. 26, Khmelnitskiy, 
29000, Ucraina 

1006 f 2006 0104 2006.11.22 2016.11.22 

3 HALKIN Vadym Anatoliyovych, UA 
Vul. Grushevskogo, 2, kv. 26, Khmelnitskiy, 
29000, Ucraina 

1101 f 2006 0105 2006.11.24 2016.11.24 

4 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1394 f 2011 0076 2011.11.30 2016.11.30 

 
 
 

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  
înregistrare 
a mărcii 

039870 - 1/2017 

 

 

 

 

(730)  

Str. Iazului nr. 5, ap. 2,  
MD-2020, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(730)  

Str. Iazului nr. 5, ap. 20,  
MD-2020, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

2 Marcă 006123 R 5480 10/1997 

  4/1998 

  4/2007 

  3/2017 

(730)  

2500 Lake Cook Road, 
Riverwoods, State of Illinois, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  

2500 Lake Cook Road, 
Riverwoods, Illinois 60015, 
Statele Unite ale Americii 

3 Marcă 020788 16408 12/2007 

  5/2008 

 

 

 

(730)  

TECHELECTRO-SV S.R.L., 
MD 
Str. Grădina Botanică nr. 9,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  

TEHELECTRO-SV S.R.L., 
MD 
Str. Grădina Botanică nr. 9/1, 
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

 

 



MD - BOPI 6/2017  

 179

 
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 mai 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 
 

VIGRO 
 

033721 
2013.09.10 

 
SEVITEL-

CENTRU S.R.L., 
MD 

SEVITEL-
CENTRU 

S.R.L., MD 

2014.12.11 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.10.10 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 

 
037291 

2015.07.09 
 

SANDRILIONA 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

SANDRILIONA 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2016.09.27 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.08.01 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

 
 

038767 
2016.04.13 

 
EURO-ALCO 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

MOLDAVSCHII 
STANDART 

S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, fabrică 

de vinuri şi 
divinuri, MD, 

MD 

2016.12.26 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.05.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.11.18. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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4 Marcă naţională 

 
 

037476 
2015.08.18 

 
OCHSNER 

Nadejda, MD 

OCHSNER 
Nadejda, MD 

2017.02.02 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.12.02 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru „servicii de alimentaţie publică” din 
clasa 43 şi totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 45. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională 

 
NESCAFE 
ALEGRIA 

 
IR 1071447 
2011.02.28 

 
Société des 

Produits Nestlé 
S.A., CH 

Société des 
Produits Nestlé 

S.A., CH 

2017.01.09 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.11.09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

6 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1254179 
2015.03.11 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.11.29 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.11.08 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasele 29, 
30, 31, 32, 33, provenite din Polonia. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 
FORESTO 

 
IR 1084806 
2011.07.12 

 
Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

Bayer 
Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2016.12.16 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.11.01 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „preparate insecticide pentru 
animalele de companie, zgărzi antiparazitare 
pentru animalele de companie” din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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8 Marcă 
internaţională 

 
Французские 

каникулы 
 

IR 1246062 
2015.02.02 

 
Joint-Stock 
Company 

"Yuzhuralkondite
r", RU 

Joint-Stock 
Company 

"Yuzhuralkondi
ter", RU 

2016.11.28 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.10.31 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Invenţie 
 

Elevator vertical 
cu pilon 

 
s 2010 0178 
2010.10.26 
Nr. brevet  

455 
 

SPÎNU Vladimir, 
MD 

SPÎNU 
Vladimir, MD 

2017.01.31 
Privind  

restabilirea  
în dreptul 

de a prelungi 
termenul de 
valabilitate  

al brevetului  
de invenție 

2017.05.16 Se restabileşte în drepturi titularul brevetului 
de invenţie de scurtă durată  
nr. 455 din 2010.10.26 privind solicitarea 
prelungirii termenului de valabilitate pe o nouă 
perioadă. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 14.02.2017 

privind decăderea din drepturi a titularului 

mărcii internaționale  nr. IR 786616 
 

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 14.02.2017, în pricina 
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Lidl Stiftung & Co. KG împotriva MELFINCO S.A., 
autoritatea publică AGEPI, privind decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 786616, 
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 internaționale  nr. IR 786616 din 29.07.2002 
titularul MELFINCO S.A., Austrasse 49 FL-9490 Vaduz Liechtenstein, începând cu data de 
03.11.2015. 
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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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HOTĂRÂRE 

cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN 
 

În temeiul articolului 12 alineatul (1) din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
Se numeşte doamna Lilia BOLOCAN în funcţia de director general al Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală.  
 

PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP 

nr. 375. Chișinău,  31 mai 2017 
 
 

DECREE 
on appointment of Mrs. Lilia BOLOCAN 

  
Based on the Article 12 (1) of the Law no.114 of 3 July 2014 regarding the State Agency on 

Intellectual Property, the Government DECREES:  
 
To appoint Mrs. Lilia BOLOCAN as Director General of the State Agency on Intellectual 

Property.  
 
PRIME MINISTER                                                 Pavel FILIP 
 

No. 375. Chisinau, 31 May 2017 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении госпожи Лилии Болокан 

 
На основании части (1) статьи 12 Закона № 114 от 3 июля 2014 года о 

Государственном агентстве по интеллектуальной собственности Правительство 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Назначить госпожу Лилию Болокан на должность генерального директора 

Государственного агентства по интеллектуальной собственности.  
 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                                        Павел Филип  
 
№ 375. Кишинэу, 31 мая 2017 г.  
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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 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. 111 din 08.06.2017, 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 

 
Lilia Bolocan,  
Stici Diana, 

Director General, preşedinte al Comisiei 
șef Direcţie juridică, 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, ef 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 Direcţie brevete 
Iustin Viorel, șef-adjunct Direcţia brevete 
Jovmir Tudor, specialist coordonator, secţia examinare  
Leviţchi Simion, 
Leviţchi Svetlana, 

șef Direcţie mărci şi design industrial 
șef secţie examinare 

Munteanu Svetlana, consilier al Directorului General 
Popa Andrei, Director General adjunct 
Popescu Rodica, șef secţie asistenţă juridică şi înregistrare contracte 
Pulbere Victoria, șef-adjunct Direcţia mărci şi design industrial interimar 
Sahan Svetlana, șef secţie mărci naţionale 
Şaitan Alexandru, 
Ţurcan Jana, 
Vataman Doiniţa, 

șef secţie desene şi modele industriale 
specialist categoria I, secţia legislaţie 
specialist categoria I, secţia asistenţă juridică 
şi înregistrare contracte 
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Cu privire la aprobarea formularului-tip 
al chestionarului tehnic pentru ZMEUR 

 
În scopul implementării Regulamentului privind codificarea şi evidenţa documentelor tipizate, 

elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), aprobat 
prin Ordinul nr.104 din 17.06.2013, prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 105 din 
29.05.2017 a fost aprobat formularul-tip al chestionarului tehnic pentru ZMEUR.    
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului-tip Codul formularului 

1 ZMEUR 
Rubus idaeus L. 

F-01-SP-083-E-01-0755 
 

                                                       
Formularul-tip al chestionarul tehnic poate fi obținut direct la AGEPI sau accesat la adresa: 
http://www.agepi.gov.md/ro/plants/questionnaire 
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Anexă / Annex 

 
 rezenta anexă inserează listele brevetelor de invenţie acordate, ale brevetelor de invenţie de 
scurtă durată acordate, ale certificatelor de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor 

industriale înregistrate în Republica Moldova, publicate în BOPI nr. 1-6/2016. 
 
Brevetele de invenţie şi brevetele de invenţie de scurtă durată sunt dispuse în ordinea numerelor de 
brevet şi în ordinea indicilor de clasificare conform CIB. 
 
Mărcile sunt repartizate în ordinea numerelor de înregistrare şi în ordinea claselor conform CIPS. 
 
Desenele şi modelele industriale înregistrate sunt aranjate în ordinea numerelor de înregistrare şi în 
ordinea claselor conform CIDMI. 
 
Anexa include, de asemenea, listele desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica 
Moldova conform Aranjamentului de la Haga, publicate în BOPI nr. 1-6/2016, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională şi în ordinea claselor CIDMI. 
 
 
 

 
he present annex inserts the lists of granted patents for invention, granted short-term patents for 
invention, of the trademark registration certificates, industrial designs registered in the Republic of 
Moldova, published in BOPI No. 1-6/2016. 

 
Patents for invention and short-term patents for invention are arranged in the order of patent numbers 
and in the order of class indexes according to the IPC. 
 
Trademarks are arranged in the order of registration numbers and in the order of classes according to 
the ICGS. 
 
Industrial designs are arranged in the order of registration numbers and in the order of classes 
according to the ICID. 
 
The annex also includes the lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova according 
to the Hague Agreement, published in BOPI No. 1-6/2016, arranged in the order of international 
registration numbers and in the order of ICID classes. 
 

 

P 

T
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FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate,  
aranjate în ordinea numerelor de brevet,  

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 
 

(11) 

Nr. 

brevet 

(51) 

Indici de clasificare 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

(45) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

4457 A01B 13/02 (2006.01) a 2016 0032 2016.03.22 1 

4458 A61K 45/00 (2006.01) 

A61P 1/16 (2006.01) 

a 2015 0017 2014.06.19 1 

4459 B01D 47/02 (2006.01) 

B01D 53/14 (2006.01) 

B01D 53/52 (2006.01) 

C07C 7/11 (2006.01) 

C07C 9/04 (2006.01) 

C02F 11/04 (2006.01) 

a 2014 0117 2014.11.10 1 

4460 C01B 21/48 (2006.01) a 2015 0118 2015.11.23 1 

4461 C07C 235/34 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 

a 2014 0028 2014.03.20 1 

4462 C07F 15/04 (2006.01) 

C07C 337/08 (2006.01) 

A61K 31/30 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

a 2016 0021 2016.02.29 1 

4463 C12N 1/12 (2006.01) 

G01N 1/00 (2006.01) 

G01N 21/17 (2006.01) 

G01N 21/31 (2006.01) 

a 2015 0113 2015.11.09 1 

4464 F03B 13/18 (2006.01) 

F03B 13/20 (2006.01) 

a 2015 0087 2015.09.14 1 

4465 G01N 21/78 (2006.01) 

C12N 9/04 (2006.01) 

C12P 5/02 (2006.01) 

a 2014 0089 2014.08.22 1 

4466 A63B 21/02 (2006.01) 

A63B 23/16 (2006.01) 

a 2016 0036 2016.03.26 2 

4467 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 

4468 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 



                                                                                                                     MD - BOPI 6/2017 

 191

 

1 2 3 4 5 

4469 A61K 33/34 (2006.01) 

A61K 31/30 (2006.01) 

A61K 31/175 (2006.01) 

A61K 31/18 (2006.01) 

A61P 39/06 (2006.01) 

a 2016 0122 2016.11.03 3 

4470 A61K 36/52 (2006.01) 

A61K 38/54 (2006.01) 

a 2016 0035 2016.03.25 3 

4471 A61L 24/04 (2006.01) 

A61L 31/04 (2006.01) 

A61K 38/36 (2006.01) 

A61K 38/48 (2006.01) 

A61K 47/42 (2006.01) 

A61P 7/04 (2006.01) 

a 2013 0097 2012.05.24 3 

4472 C02F 11/04 (2006.01) 

C12P 5/02 (2006.01) 

C02F 103/20 (2006.01) 

C02F 103/32 (2006.01) 

a 2015 0026 2015.03.11 3 

4473 C12N 1/04 (2006.01) 

C12N 1/20 (2006.01) 

C07K 1/00 (2006.01) 

C12R 1/465 (2006.01) 

a 2016 0085 2016.07.15 3 

4474 C12N 1/04 (2006.01) 

C12N 1/20 (2006.01) 

C08B 37/00 (2006.01) 

C12R 1/465 (2006.01) 

a 2016 0086 2016.07.15 3 

4475 A61K 9/20 (2006.01) 

A61K 9/28 (2006.01) 

A61K 9/48 (2006.01) 

A61K 9/50 (2006.01) 

A61K 31/40 (2006.01) 

A61K 31/403 (2006.01) 

A61K 31/505 (2006.01) 

A61K 31/60 (2006.01) 

A61K 31/616 (2006.01) 

A61P 9/00 (2006.01) 

a 2016 0001 2014.06.05 4 

4476 B01F 13/08 (2006.01) 

B01F 13/10 (2006.01) 

F15D 1/00 (2006.01) 

a 2016 0057 2016.05.20 4 

4477 C07C 253/30 (2006.01) 

C07C 255/37 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 

a 2013 0092 2013.12.03 4 

4478 F16H 1/28 (2006.01) 

F16H 1/32 (2006.01) 

a 2015 0074 2015.08.10 4 

4479 A01N 43/00 (2006.01) 

A01N 43/14 (2006.01) 
A01N 43/08 (2006.01) 

A01N 43/24 (2006.01) 
A01N 43/34 (2006.01) 
A01N 43/64 (2006.01) 

A01N 41/04 (2006.01) 
A01N 29/10 (2006.01) 
A01N 37/02 (2006.01) 

A01N 37/18 (2006.01) 
A01N 37/32 (2006.01) 
A01N 39/02 (2006.01) 

A01N 31/06 (2006.01) 
A01N 29/02 (2006.01) 
A01N 33/04 (2006.01) 

A01P 13/00 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 

a 2015 0086 2015.02.12 5 
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1 2 3 4 5 

4480 A61K 35/76 (2006.01) 

C12N 7/00 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

a 2016 0014 2014.07.16 5 

4481 A61K 39/245 (2006.01) 

A61K 48/00 (2006.01) 

A61P 31/22 (2006.01) 

C12N 5/10 (2006.01) 

C12N 15/09 (2006.01) 

C12N 7/04 (2006.01) 

a 2012 0127 2012.12.27 5 

4482 A61K 47/56 (2017.01) 

A61K 47/50 (2017.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

C07H 15/238 (2006.01) 

C08B 31/06 (2006.01) 

C08B 37/02 (2006.01) 

C08L 3/06 (2006.01) 

a 2016 0149 2016.12.23 5 

4483 B01D 21/02 (2006.01) 

B01J 19/18 (2006.01) 

C02F 3/02 (2006.01) 

C02F 3/08 (2006.01) 

C02F 3/12 (2006.01) 

C02F 3/18 (2006.01) 

C02F 3/30 (2006.01) 

C02F 9/14 (2006.01) 

a 2016 0142 2016.12.19 5 

4484 C07C 233/18 (2006.01) 

C07C 231/24 (2006.01) 

A61K 31/165 (2006.01) 

A61P 25/20 (2006.01) 

A61P 25/22 (2006.01) 

A61P 25/00 (2006.01) 

A61P 9/00 (2006.01) 

A61P 1/00 (2006.01) 

A61P 25/24 (2006.01) 

a 2013 0074 2012.03.22 5 

4485 C07D 219/12 (2006.01) 

A61K 31/435 (2006.01) 

a 2015 0115 2015.11.16 5 

4486 C12N 1/14 (2006.01) 

C12R 1/845 (2006.01) 

C01G 51/00 (2006.01) 

C01G 53/00 (2006.01) 

a 2016 0093 2016.01.21 5 

4487 F03D 1/00 (2006.01) a 2016 0092 2016.08.01 5 

4488 G01N 27/333 (2006.01) 

G01N 31/02 (2006.01) 

G01N 31/16 (2006.01) 

a 2016 0049 2016.04.26 5 

4489 C07D 281/10 (2006.01) 

A61K 31/554 (2006.01) 

A61P 9/00 (2006.01) 

A61P 25/00 (2006.01) 

A61P 19/08 (2006.01) 

a 2014 0119 2013.04.17 6 

4490 C07D 471/00 (2006.01) 

C07D 471/04 (2006.01) 

C07D 487/04 (2006.01) 

C07D 491/052 (2006.01) 

A61K 31/4353 (2006.01) 

A61K 31/436 (2006.01) 

A61K 31/407 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

A61P 37/00 (2006.01) 

a 2014 0084 2013.01.23 6 
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1 2 3 4 5 

4491 C12G 1/04 (2006.01) 

C12H 1/02 (2006.01) 

C12H 1/10 (2006.01) 

C01F 11/02 (2006.01) 

a 2016 0042 2016.04.13 6 

4492 C12N 1/12 (2006.01) 

C12N 1/38 (2006.01) 

C12R 1/89 (2006.01) 

C01G 3/10 (2006.01) 

a 2016 0091 2016.07.28 6 

4493 C23F 11/08 (2006.01) 

C23F 11/14 (2006.01) 

C23F 11/16 (2006.01) 

a 2016 0114 2016.10.19 6 

4494 E01C 19/12 (2006.01) 

E01C 19/17 (2006.01) 

E01C 19/26 (2006.01) 

E01C 21/00 (2006.01) 

E02D 3/12 (2006.01) 

a 2016 0023 2016.03.04 6 

4495 G01N 27/12 (2017.01) 

C01G 3/02 (2017.01) 

a 2016 0101 2016.09.09 6 

 

 

 
 

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate,  
aranjate în ordinea indicilor de clasificare conform CIB, 

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 
 

(51) 

Indici de clasificare 

(11) 

Nr. brevet 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

(45) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

A01B 13/02 (2006.01) 4457 a 2016 0032 2016.03.22 1 

A01N 29/02 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 29/10 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 31/06 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 33/04 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 37/02 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 37/18 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 37/32 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 39/02 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 41/04 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/00 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/08 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/14 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/24 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/34 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01N 43/64 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01P 13/00 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A01P 13/02 (2006.01) 4479 a 2015 0086 2015.02.12 5 

A61K 31/165 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61K 31/175 (2006.01) 4469 a 2016 0122 2016.11.03 3 

A61K 31/18 (2006.01) 4469 a 2016 0122 2016.11.03 3 

A61K 31/30 (2006.01) 4462 a 2016 0021 2016.02.29 1 

A61K 31/30 (2006.01) 4469 a 2016 0122 2016.11.03 3 

A61K 31/40 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 
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1 2 3 4 5 

A61K 31/403 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 31/407 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

A61K 31/435 (2006.01) 4485 a 2015 0115 2015.11.16 5 

A61K 31/4353 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

A61K 31/436 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

A61K 31/505 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 31/554 (2006.01) 4489 a 2014 0119 2013.04.17 6 

A61K 31/60 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 31/616 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 33/34 (2006.01) 4469 a 2016 0122 2016.11.03 3 

A61K 35/76 (2006.01) 4480 a 2016 0014 2014.07.16 5 

A61K 36/52 (2006.01) 4470 a 2016 0035 2016.03.25 3 

A61K 38/36 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61K 38/48 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61K 38/54 (2006.01) 4470 a 2016 0035 2016.03.25 3 

A61K 39/245 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

A61K 45/00 (2006.01) 4458 a 2015 0017 2014.06.19 1 

A61K 47/42 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61K 47/50 (2017.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

A61K 47/56 (2017.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

A61K 48/00 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

A61K 9/20 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 9/28 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 9/48 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61K 9/50 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A61L 24/04 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61L 31/04 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61P 1/00 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 1/16 (2006.01) 4458 a 2015 0017 2014.06.19 1 

A61P 19/08 (2006.01) 4489 a 2014 0119 2013.04.17 6 

A61P 25/00 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 25/00 (2006.01) 4489 a 2014 0119 2013.04.17 6 

A61P 25/20 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 25/22 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 25/24 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 31/04 (2006.01) 4462 a 2016 0021 2016.02.29 1 

A61P 31/04 (2006.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

A61P 31/22 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

A61P 35/00 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

A61P 35/00 (2006.01) 4480 a 2016 0014 2014.07.16 5 

A61P 37/00 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

A61P 39/06 (2006.01) 4469 a 2016 0122 2016.11.03 3 

A61P 7/04 (2006.01) 4471 a 2013 0097 2012.05.24 3 

A61P 9/00 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

A61P 9/00 (2006.01) 4489 a 2014 0119 2013.04.17 6 

A61P 9/00 (2006.01) 4475 a 2016 0001 2014.06.05 4 

A63B 21/02 (2006.01) 4466 a 2016 0036 2016.03.26 2 

A63B 23/16 (2006.01) 4466 a 2016 0036 2016.03.26 2 

B01D 21/02 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

B01D 47/02 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

B01D 53/14 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

B01D 53/52 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

B01F 13/08 (2006.01) 4476 a 2016 0057 2016.05.20 4 

B01F 13/10 (2006.01) 4476 a 2016 0057 2016.05.20 4 

B01J 19/18 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C01B 21/48 (2006.01) 4460 a 2015 0118 2015.11.23 1 
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C01F 11/02 (2006.01) 4491 a 2016 0042 2016.04.13 6 

C01G 3/02 (2017.01) 4495 a 2016 0101 2016.09.09 6 

C01G 3/10 (2006.01) 4492 a 2016 0091 2016.07.28 6 

C01G 51/00 (2006.01) 4486 a 2016 0093 2016.01.21 5 

C01G 53/00 (2006.01) 4486 a 2016 0093 2016.01.21 5 

C02F 103/20 (2006.01) 4472 a 2015 0026 2015.03.11 3 

C02F 103/32 (2006.01) 4472 a 2015 0026 2015.03.11 3 

C02F 11/04 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

C02F 11/04 (2006.01) 4472 a 2015 0026 2015.03.11 3 

C02F 3/02 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C02F 3/08 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C02F 3/12 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C02F 3/18 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C02F 3/30 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C02F 9/14 (2006.01) 4483 a 2016 0142 2016.12.19 5 

C07B 53/00 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07B 57/00 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 13/44 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 13/44 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 209/26 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 211/08 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 211/11 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 211/11 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 215/08 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 217/56 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 22/04 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 229/14 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 231/24 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

C07C 233/18 (2006.01) 4484 a 2013 0074 2012.03.22 5 

C07C 235/34 (2006.01) 4461 a 2014 0028 2014.03.20 1 

C07C 253/30 (2006.01) 4477 a 2013 0092 2013.12.03 4 

C07C 255/03 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 255/37 (2006.01) 4477 a 2013 0092 2013.12.03 4 

C07C 337/08 (2006.01) 4462 a 2016 0021 2016.02.29 1 

C07C 39/14 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 39/17 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 43/275 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07C 43/275 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07C 7/11 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

C07C 9/04 (2006.01) 4459 a 2014 0117 2014.11.10 1 

C07D 219/12 (2006.01) 4485 a 2015 0115 2015.11.16 5 

C07D 223/16 (2006.01) 4477 a 2013 0092 2013.12.03 4 

C07D 223/16 (2006.01) 4468 a 2013 0016 2013.03.27 2 

C07D 223/16 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C07D 223/16 (2006.01) 4461 a 2014 0028 2014.03.20 1 

C07D 281/10 (2006.01) 4489 a 2014 0119 2013.04.17 6 

C07D 471/00 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

C07D 471/04 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

C07D 487/04 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

C07D 491/052 (2006.01) 4490 a 2014 0084 2013.01.23 6 

C07F 15/04 (2006.01) 4462 a 2016 0021 2016.02.29 1 

C07H 15/238 (2006.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

C07K 1/00 (2006.01) 4473 a 2016 0085 2016.07.15 3 

C08B 31/06 (2006.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

C08B 37/00 (2006.01) 4474 a 2016 0086 2016.07.15 3 

C08B 37/02 (2006.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 
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C08L 3/06 (2006.01) 4482 a 2016 0149 2016.12.23 5 

C12G 1/04 (2006.01) 4491 a 2016 0042 2016.04.13 6 

C12H 1/02 (2006.01) 4491 a 2016 0042 2016.04.13 6 

C12H 1/10 (2006.01) 4491 a 2016 0042 2016.04.13 6 

C12N 1/04 (2006.01) 4473 a 2016 0085 2016.07.15 3 

C12N 1/04 (2006.01) 4474 a 2016 0086 2016.07.15 3 

C12N 1/12 (2006.01) 4463 a 2015 0113 2015.11.09 1 

C12N 1/12 (2006.01) 4492 a 2016 0091 2016.07.28 6 

C12N 1/14 (2006.01) 4486 a 2016 0093 2016.01.21 5 

C12N 1/20 (2006.01) 4473 a 2016 0085 2016.07.15 3 

C12N 1/20 (2006.01) 4474 a 2016 0086 2016.07.15 3 

C12N 1/38 (2006.01) 4492 a 2016 0091 2016.07.28 6 

C12N 15/09 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

C12N 5/10 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

C12N 7/00 (2006.01) 4480 a 2016 0014 2014.07.16 5 

C12N 7/04 (2006.01) 4481 a 2012 0127 2012.12.27 5 

C12N 9/04 (2006.01) 4465 a 2014 0089 2014.08.22 1 

C12N 9/18 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C12N 9/20 (2006.01) 4467 a 2013 0008 2013.02.07 2 

C12P 5/02 (2006.01) 4465 a 2014 0089 2014.08.22 1 

C12P 5/02 (2006.01) 4472 a 2015 0026 2015.03.11 3 

C12R 1/465 (2006.01) 4473 a 2016 0085 2016.07.15 3 

C12R 1/465 (2006.01) 4474 a 2016 0086 2016.07.15 3 

C12R 1/845 (2006.01) 4486 a 2016 0093 2016.01.21 5 

C12R 1/89 (2006.01) 4492 a 2016 0091 2016.07.28 6 

C23F 11/08 (2006.01) 4493 a 2016 0114 2016.10.19 6 

C23F 11/14 (2006.01) 4493 a 2016 0114 2016.10.19 6 

C23F 11/16 (2006.01) 4493 a 2016 0114 2016.10.19 6 

E01C 19/12 (2006.01) 4494 a 2016 0023 2016.03.04 6 

E01C 19/17 (2006.01) 4494 a 2016 0023 2016.03.04 6 

E01C 19/26 (2006.01) 4494 a 2016 0023 2016.03.04 6 

E01C 21/00 (2006.01) 4494 a 2016 0023 2016.03.04 6 

E02D 3/12 (2006.01) 4494 a 2016 0023 2016.03.04 6 

F03B 13/18 (2006.01) 4464 a 2015 0087 2015.09.14 1 

F03B 13/20 (2006.01) 4464 a 2015 0087 2015.09.14 1 

F03D 1/00 (2006.01) 4487 a 2016 0092 2016.08.01 5 

F15D 1/00 (2006.01) 4476 a 2016 0057 2016.05.20 4 

F16H 1/28 (2006.01) 4478 a 2015 0074 2015.08.10 4 

F16H 1/32 (2006.01) 4478 a 2015 0074 2015.08.10 4 

G01N 1/00 (2006.01) 4463 a 2015 0113 2015.11.09 1 

G01N 21/17 (2006.01) 4463 a 2015 0113 2015.11.09 1 

G01N 21/31 (2006.01) 4463 a 2015 0113 2015.11.09 1 

G01N 21/78 (2006.01) 4465 a 2014 0089 2014.08.22 1 

G01N 27/12 (2017.01) 4495 a 2016 0101 2016.09.09 6 

G01N 27/333 (2006.01) 4488 a 2016 0049 2016.04.26 5 

G01N 31/02 (2006.01) 4488 a 2016 0049 2016.04.26 5 

G01N 31/16 (2006.01) 4488 a 2016 0049 2016.04.26 5 
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FF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 
acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevet, 

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 
 

(11) 

Nr. brevet 

(51) 

Indici de clasificare 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

(45) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

1111 A01C 1/06 (2006.01) 

A01G 7/00 (2006.01) 

A01N 31/00 (2006.01) 

C07H 17/065 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2016 0093 2016.08.01 1 

1112 A01K 61/00 (2006.01) s 2016 0083 2016.06.21 1 

1113 A01M 1/04 (2006.01) 

A01M 1/10 (2006.01) 

A01M 5/00 (2006.01) 

s 2016 0084 2016.06.22 1 

1114 A01M 5/00 (2006.01) 

A01M 1/04 (2006.01) 

s 2016 0066 2016.05.19 1 

1115 C12G 1/02 (2006.01) s 2016 0059 2016.04.21 1 

1116 F16H 1/28 (2006.01) 

F16H 1/32 (2006.01) 

s 2016 0076 2016.06.08 1 

1117 A21D 13/00 (2006.01) 

A21D 2/36 (2006.01) 

s 2016 0069 2016.05.30 2 

1118 A45F 5/10 (2006.01) s 2016 0099 2016.09.09 2 

1119 A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/50 (2006.01) 

s 2016 0064 2016.05.06 2 

1120 A61C 7/36 (2006.01) s 2016 0110 2016.10.03 2 

1121 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 

1122 B24B 39/04 (2006.01) s 2016 0100 2016.09.12 2 

1123 C11B 9/00 (2006.01) 

C11B 9/02 (2006.01) 

A61K 8/97 (2006.01) 

A61Q 13/00 (2006.01) 

B01D 5/00 (2006.01) 

s 2016 0098 2016.09.07 2 

1124 E04H 12/00 (2006.01) 

E04H 12/08 (2006.01) 

s 2016 0107 2016.09.28 2 

1125 F02B 33/10 (2006.01) 

F02B 63/06 (2006.01) 

s 2016 0117 2016.10.25 2 

1126 F03D 1/00 (2006.01) 

F03D 7/04 (2006.01) 

s 2016 0101 2016.09.12 2 

1127 F03D 7/02 (2006.01) 

F03D 80/00 (2016.01) 

F03D 80/40 (2016.01) 

s 2016 0086 2016.06.27 2 

1128 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 

1129 G01K 7/18 (2006.01) 

G01K 13/02 (2006.01) 

s 2016 0031 2016.03.02 2 
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1130 G05F 1/46 (2006.01) 

G05F 1/56 (2006.01) 

s 2016 0105 2016.09.15 2 

1131 A61B 17/56 (2006.01) s 2016 0089 2016.07.08 3 

1132 A61B 90/00 (2016.01) s 2016 0131 2016.11.18 3 

1133 B23H 1/00 (2006.01) 

B23H 9/00 (2006.01) 

s 2016 0058 2016.04.21 3 

1134 A01C 1/00 (2006.01) s 2016 0113 2016.10.11 4 

1135 A01N 25/02 (2006.01) 

A01N 51/00 (2006.01) 

A01N 43/56 (2006.01) 

C02F 1/46 (2006.01) 

A01P 7/04 (2006.01) 

s 2016 0019 2016.02.15 4 

1136 A23L 35/00 (2016.01) 

B01D 11/00 (2006.01) 

C09B 61/00 (2006.01) 

s 2016 0102 2016.09.13 4 

1137 A61J 3/00 (2006.01) s 2016 0109 2016.09.30 4 

1138 A61K 35/50 (2006.01) 

A61K 36/28 (2006.01) 

A61K 31/355 (2006.01) 

A61K 33/30 (2006.01) 

A61K 33/38 (2006.01) 

A61K 47/08 (2006.01) 

A61P 15/00 (2006.01) 

s 2016 0088 2016.07.04 4 

1139 B65D 23/06 (2006.01) 

B65D 23/14 (2006.01) 

s 2016 0077 2016.06.08 4 

1140 C12G 3/12 (2006.01) 

B01D 3/00 (2006.01) 

B01D 3/02 (2006.01) 

B01D 3/14 (2006.01) 

B01D 3/16 (2006.01) 

s 2016 0053 2016.04.13 4 

1141 F25D 1/00 (2006.01) 

B07B 1/10 (2006.01) 

B07B 9/02 (2006.01) 

A23K 10/00 (2016.01) 

s 2016 0111 2016.10.05 4 

1142 G01R 27/22 (2006.01) s 2016 0139 2016.11.29 4 

1143 G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 3/00 (2006.01) 

s 2016 0118 2016.10.28 4 

1144 A23K 50/70 (2016.01) 

A23K 10/26 (2016.01) 

A23K 10/20 (2016.01) 

A23K 10/30 (2016.01) 

A23K 10/37 (2016.01)  

s 2016 0130 2016.11.18 5 

1145 A61B 17/24 (2006.01) 

A61N 5/10 (2006.01) 

A61K 31/282 (2006.01) 

s 2016 0133 2016.11.22 5 

1146 A61B 17/24 (2006.01) 

A61N 5/10 (2006.01) 

A61B 18/02 (2006.01) 

s 2016 0136 2016.11.23 5 

1147 A61B 90/00 (2016.01) s 2016 0140 2016.11.29 5 

1148 A61B 90/00 (2016.01) s 2016 0141 2016.11.29 5 

1149 B23H 3/00 (2006.01) 

G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 1/12 (2006.01) 

F15C 1/18 (2006.01) 

s 2016 0035 2016.03.15 5 

1150 E04H 12/00 (2006.01) 

E04H 12/08 (2006.01) 

s 2016 0121 2016.11.07 5 

1151 F03D 3/02 (2006.01) 

F03D 3/04 (2006.01) 

s 2016 0137 2016.11.28 5 
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1152 A61B 10/00 (2006.01) s 2016 0127 2016.11.15 6 

1153 A61B 17/00 (2006.01) s 2016 0135 2016.11.23 6 

1154 A61B 17/00 (2006.01) s 2016 0145 2016.12.08 6 

1155 A61L 24/04 (2006.01) 

A61K 35/16 (2006.01) 

A61B 17/00 (2006.01) 

s 2016 0146 2016.12.08 6 

1156 A61M 39/02 (2006.01) 

A61M 39/04 (2006.01) 

A61B 17/00 (2006.01) 

s 2016 0134 2016.11.23 6 

1157 B24B 39/02 (2006.01) s 2016 0159 2016.12.27 6 

1158 C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 

C12G 1/022 (2006.01) 

C12G 1/026 (2006.01) 

C12G 1/032 (2006.01) 

s 2017 0001 2017.01.19 6 

1159 E04F 13/00 (2006.01) 

E04F 13/02 (2006.01) 

E04F 13/04 (2006.01) 

s 2016 0123 2016.11.11 6 

 

 
 
 

FF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 
acordate, aranjate în ordinea indicilor de clasificare 

conform CIB, publicate în BOPI nr. 1-6/2017 
 

(51) 

Indici de clasificare 

(11) 

Nr. brevet 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

(45) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

A01C 1/00 (2006.01) 1134 s 2016 0113 2016.10.11 4 

A01C 1/06 (2006.01) 1111 s 2016 0093 2016.08.01 1 

A01G 7/00 (2006.01) 1111 s 2016 0093 2016.08.01 1 

A01K 61/00 (2006.01) 1112 s 2016 0083 2016.06.21 1 

A01M 1/04 (2006.01) 1113 s 2016 0084 2016.06.22 1 

A01M 1/04 (2006.01) 1114 s 2016 0066 2016.05.19 1 

A01M 1/10 (2006.01) 1113 s 2016 0084 2016.06.22 1 

A01M 5/00 (2006.01) 1113 s 2016 0084 2016.06.22 1 

A01M 5/00 (2006.01) 1114 s 2016 0066 2016.05.19 1 

A01N 25/02 (2006.01) 1135 s 2016 0019 2016.02.15 4 

A01N 31/00 (2006.01) 1111 s 2016 0093 2016.08.01 1 

A01N 43/56 (2006.01) 1135 s 2016 0019 2016.02.15 4 

A01N 51/00 (2006.01) 1135 s 2016 0019 2016.02.15 4 

A01P 21/00 (2006.01) 1111 s 2016 0093 2016.08.01 1 

A01P 7/04 (2006.01) 1135 s 2016 0019 2016.02.15 4 

A21D 13/00 (2006.01) 1117 s 2016 0069 2016.05.30 2 

A21D 2/36 (2006.01) 1117 s 2016 0069 2016.05.30 2 

A23K 10/00 (2016.01) 1141 s 2016 0111 2016.10.05 4 

A23K 10/20 (2016.01) 1144 s 2016 0130 2016.11.18 5 

A23K 10/26 (2016.01) 1144 s 2016 0130 2016.11.18 5 

A23K 10/30 (2016.01) 1144 s 2016 0130 2016.11.18 5 

A23K 10/37 (2016.01) 1144 s 2016 0130 2016.11.18 5 

A23K 50/70 (2016.01) 1144 s 2016 0130 2016.11.18 5 

A23L 35/00 (2016.01) 1136 s 2016 0102 2016.09.13 4 
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A45F 5/10 (2006.01) 1118 s 2016 0099 2016.09.09 2 

A61B 10/00 (2006.01) 1119 s 2016 0064 2016.05.06 2 

A61B 10/00 (2006.01) 1152 s 2016 0127 2016.11.15 6 

A61B 17/00 (2006.01) 1156 s 2016 0134 2016.11.23 6 

A61B 17/00 (2006.01) 1153 s 2016 0135 2016.11.23 6 

A61B 17/00 (2006.01) 1154 s 2016 0145 2016.12.08 6 

A61B 17/00 (2006.01) 1155 s 2016 0146 2016.12.08 6 

A61B 17/24 (2006.01) 1145 s 2016 0133 2016.11.22 5 

A61B 17/24 (2006.01) 1146 s 2016 0136 2016.11.23 5 

A61B 17/56 (2006.01) 1131 s 2016 0089 2016.07.08 3 

A61B 18/02 (2006.01) 1146 s 2016 0136 2016.11.23 5 

A61B 90/00 (2016.01) 1147 s 2016 0140 2016.11.29 5 

A61B 90/00 (2016.01) 1132 s 2016 0131 2016.11.18 3 

A61B 90/00 (2016.01) 1148 s 2016 0141 2016.11.29 5 

A61C 7/36 (2006.01) 1120 s 2016 0110 2016.10.03 2 

A61J 3/00 (2006.01) 1137 s 2016 0109 2016.09.30 4 

A61K 31/282 (2006.01) 1145 s 2016 0133 2016.11.22 5 

A61K 31/355 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 33/30 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 33/38 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 35/16 (2006.01) 1155 s 2016 0146 2016.12.08 6 

A61K 35/50 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 36/28 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 47/08 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61K 8/97 (2006.01) 1123 s 2016 0098 2016.09.07 2 

A61L 24/04 (2006.01) 1155 s 2016 0146 2016.12.08 6 

A61M 39/02 (2006.01) 1156 s 2016 0134 2016.11.23 6 

A61M 39/04 (2006.01) 1156 s 2016 0134 2016.11.23 6 

A61N 5/10 (2006.01) 1145 s 2016 0133 2016.11.22 5 

A61N 5/10 (2006.01) 1146 s 2016 0136 2016.11.23 5 

A61P 15/00 (2006.01) 1138 s 2016 0088 2016.07.04 4 

A61Q 13/00 (2006.01) 1123 s 2016 0098 2016.09.07 2 

B01D 11/00 (2006.01) 1136 s 2016 0102 2016.09.13 4 

B01D 3/00 (2006.01) 1140 s 2016 0053 2016.04.13 4 

B01D 3/02 (2006.01) 1140 s 2016 0053 2016.04.13 4 

B01D 3/14 (2006.01) 1140 s 2016 0053 2016.04.13 4 

B01D 3/16 (2006.01) 1140 s 2016 0053 2016.04.13 4 

B01D 5/00 (2006.01) 1123 s 2016 0098 2016.09.07 2 

B07B 1/10 (2006.01) 1141 s 2016 0111 2016.10.05 4 

B07B 9/02 (2006.01) 1141 s 2016 0111 2016.10.05 4 

B23H 1/00 (2006.01) 1133 s 2016 0058 2016.04.21 3 

B23H 3/00 (2006.01) 1149 s 2016 0035 2016.03.15 5 

B23H 3/04 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 

B23H 7/26 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 

B23H 9/00 (2006.01) 1133 s 2016 0058 2016.04.21 3 

B23H 9/06 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 

B23H 9/16 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 

B24B 39/02 (2006.01) 1157 s 2016 0159 2016.12.27 6 

B24B 39/04 (2006.01) 1122 s 2016 0100 2016.09.12 2 

B65D 23/06 (2006.01) 1139 s 2016 0077 2016.06.08 4 

B65D 23/14 (2006.01) 1139 s 2016 0077 2016.06.08 4 

C02F 1/46 (2006.01) 1135 s 2016 0019 2016.02.15 4 

C07H 17/065 (2006.01) 1111 s 2016 0093 2016.08.01 1 

C09B 61/00 (2006.01) 1136 s 2016 0102 2016.09.13 4 

C11B 9/00 (2006.01) 1123 s 2016 0098 2016.09.07 2 

C11B 9/02 (2006.01) 1123 s 2016 0098 2016.09.07 2 
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C12G 1/00 (2006.01) 1158 s 2017 0001 2017.01.19 6 

C12G 1/02 (2006.01) 1115 s 2016 0059 2016.04.21 1 

C12G 1/02 (2006.01) 1158 s 2017 0001 2017.01.19 6 

C12G 1/022 (2006.01) 1158 s 2017 0001 2017.01.19 6 

C12G 1/026 (2006.01) 1158 s 2017 0001 2017.01.19 6 

C12G 1/032 (2006.01) 1158 s 2017 0001 2017.01.19 6 

C12G 3/12 (2006.01) 1140 s 2016 0053 2016.04.13 4 

E04F 13/00 (2006.01) 1159 s 2016 0123 2016.11.11 6 

E04F 13/02 (2006.01) 1159 s 2016 0123 2016.11.11 6 

E04F 13/04 (2006.01) 1159 s 2016 0123 2016.11.11 6 

E04H 12/00 (2006.01) 1150 s 2016 0121 2016.11.07 5 

E04H 12/00 (2006.01) 1124 s 2016 0107 2016.09.28 2 

E04H 12/08 (2006.01) 1150 s 2016 0121 2016.11.07 5 

E04H 12/08 (2006.01) 1124 s 2016 0107 2016.09.28 2 

F02B 33/10 (2006.01) 1125 s 2016 0117 2016.10.25 2 

F02B 63/06 (2006.01) 1125 s 2016 0117 2016.10.25 2 

F03D 1/00 (2006.01) 1126 s 2016 0101 2016.09.12 2 

F03D 3/02 (2006.01) 1151 s 2016 0137 2016.11.28 5 

F03D 3/04 (2006.01) 1151 s 2016 0137 2016.11.28 5 

F03D 7/02 (2006.01) 1127 s 2016 0086 2016.06.27 2 

F03D 7/04 (2006.01) 1126 s 2016 0101 2016.09.12 2 

F03D 80/00 (2016.01) 1127 s 2016 0086 2016.06.27 2 

F03D 80/40 (2016.01) 1127 s 2016 0086 2016.06.27 2 

F15C 1/18 (2006.01) 1149 s 2016 0035 2016.03.15 5 

F16H 1/28 (2006.01) 1116 s 2016 0076 2016.06.08 1 

F16H 1/32 (2006.01) 1116 s 2016 0076 2016.06.08 1 

F23B 40/02 (2006.01) 1128 s 2016 0091 2016.07.25 2 

F23N 1/04 (2006.01) 1128 s 2016 0091 2016.07.25 2 

F23N 5/02 (2006.01) 1128 s 2016 0091 2016.07.25 2 

F23N 5/18 (2006.01) 1128 s 2016 0091 2016.07.25 2 

F24H 1/08 (2006.01) 1128 s 2016 0091 2016.07.25 2 

F25D 1/00 (2006.01) 1141 s 2016 0111 2016.10.05 4 

G01K 13/02 (2006.01) 1129 s 2016 0031 2016.03.02 2 

G01K 7/18 (2006.01) 1129 s 2016 0031 2016.03.02 2 

G01N 33/50 (2006.01) 1119 s 2016 0064 2016.05.06 2 

G01R 27/22 (2006.01) 1142 s 2016 0139 2016.11.29 4 

G05F 1/46 (2006.01) 1130 s 2016 0105 2016.09.15 2 

G05F 1/56 (2006.01) 1130 s 2016 0105 2016.09.15 2 

G06K 1/00 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 

G06K 1/00 (2006.01) 1149 s 2016 0035 2016.03.15 5 

G06K 1/00 (2006.01) 1143 s 2016 0118 2016.10.28 4 

G06K 1/12 (2006.01) 1149 s 2016 0035 2016.03.15 5 

G06K 3/00 (2006.01) 1143 s 2016 0118 2016.10.28 4 

G06K 9/78 (2006.01) 1121 s 2016 0114 2016.10.12 2 
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 Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare,  

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 

(111)  

Nr. 
înregistrării 

(511) 

Clase 

(210)  

Nr. depozit 

(450)  

Nr. BOPI 

1 2 3 4 

28224 33 036619 1 

28616 05,06,16,19,30,
35,39 

036953 1 

28685 35,36,37,38,39,

41,42,44,45 

037523 3 

28763 01,04 038096 1 

28819 30,31 038454 1 

28820 35,38,41,42,44 038540 1 

28821 16,25,35 037595 1 

28822 33 038145 1 

28823 03 038227 1 

28824 33 038197 1 

28825 29,30,35 038337 1 

28826 11,35,37 038516 1 

28827 30 038169 1 

28828 30,43 037882 1 

28829 25 038209 1 

28831 09,35,36,38,42 038239 1 

28832 16 037830 1 

28833 30 038437 1 

28834 43 036576 1 

28835 14,36 038206 1 

28836 03,35 038425 1 

28837 01 035989 1 

28838 25,29,30,31,32,

33,35,39,41,43 

038550 1 

28839 03 036231 3 

28840 33,35 036611 1 

28841 33 036860 1 

28842 06,07,11,17 037813 1 

28843 32 037832 1 

28844 16,29,35 037884 1 

28845 12 038097 1 

28846 41,43 038110 1 

28847 09,11 038119 1 

28848 32,35 038154 1 

28849 36 038157 1 

28850 09,35,36,38, 
41,42,45 

038161 1 

28851 09,35,36,38, 

41,42,45 

038162 1 

28852 05 038178 1 

28853 05 038179 1 

28854 05 038183 1 

28855 31 038185 1 

28856 30 038189 1 

28857 35 038228 1 

28858 33 038241 1 

(111)  

Nr. 
înregistrării 

(511) 

Clase 

(210)  

Nr. depozit 

(450)  

Nr. BOPI 

1 2 3 4 

28859 05 038393 1 

28860 09,12,16,17,20,
21,22 

038468 1 

28861 35 038564 1 

28862 06 038573 1 

28863 06 038574 1 

28864 06 038575 1 

28865 06 038576 1 

28866 07 036421 1 

28867 11,35 036821 1 

28868 08,09 037087 1 

28869 05,29 037278 1 

28870 29 037213 1 

28871 35,36 036740 1 

28872 41 037948 1 

28873 35,38 037985 1 

28874 03 038029 1 

28875 36 038107 1 

28876 20,24,35 038494 1 

28877 24,25,35 038501 1 

28878 33,35 038528 1 

28879 28 038551 1 

28880 05 036037 2 

28881 34 035041 1 

28882 30,32 038126 1 

28883 32,35 038155 1 

28884 05 038268 1 

28885 05 038269 1 

28886 12 037981 1 

28887 29,30,31,32,35,
39,41,43,44 

038277 1 

28888 05 035796 1 

28889 35 036784 1 

28890 34 038020 1 

28891 30 038083 1 

28892 29,30,32 038146 1 

28893 30 038093 1 

28894 29,32,33 038304 1 

28895 35,36,39,43 037651 1 

28896 03,35 036091 1 

28897 43 038039 1 

28898 33,35 037601 1 

28899 05,09 038127 1 

28900 05,29,30 037804 1 

28901 33 037933 1 

28902 25,35 038109 1 

28903 09,41 036794 1 

28904 41 037992 1 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

28905 12 037924 1 

28906 34 037726 1 

28907 16,18,23,24, 

25,26,28,35, 
36,41,43 

037209 1 

28908 33 037770 1 

28909 21 037970 1 

28910 33 037771 1 

28911 33 037772 1 

28912 33 037773 1 

28913 33 037769 1 

28914 09,16,35,36,37,

38,41,42 

037791 2 

28915 19,37 038009 1 

28916 39,43 038022 1 

28917 21 038086 1 

28918 43 038359 1 

28919 41 038394 1 

28920 11,30,37,43 038103 1 

28921 33 038287 1 

28922 09,11 038330 1 

28923 33 038366 1 

28924 32,33,35 038480 1 

28925 30 038584 1 

28926 37 038640 1 

28927 41,44 038641 1 

28928 01,22 038742 1 

28929 33 038763 1 

28930 30 037560 1 

28931 35 037561 1 

28932 43 037671 1 

28933 06,19,20,35,37 038080 1 

28934 28 038006 1 

28935 20,35 037161 1 

28936 32,33,34,35,37 038409 1 

28937 01,05,44 037234 1 

28938 01,05,35,44 037231 1 

28939 03,05,10,35 037802 1 

28940 33 037466 1 

28941 36 038025 1 

28942 09,25,35,36, 
38,39,42 

038407 2 

28943 09,25,35,36, 
38,39,42 

038408 2 

28944 03,35,44 038537 1 

28945 05 038639 1 

28946 30,35 038656 2 

28947 33 038766 2 

28948 43 038289 2 

28949 05 038390 2 

28950 05 038391 2 

28951 14,25,32,33,34 037598 2 

28952 34 037615 2 

28953 35,41 038427 2 

28954 39,43 036612 2 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

28955 34 038007 2 

28956 18,25 037998 2 

28957 18,25 037999 2 

28958 25 038225 2 

28959 33 038318 2 

28960 35 038208 2 

28961 03,35 037633 2 

28962 33 038399 2 

28963 03 038230 2 

28964 44 037939 2 

28965 35 036949 2 

28966 29,30,32 036839 2 

28967 33 038298 2 

28968 30 038365 2 

28969 33 038461 2 

28970 07 037435 2 

28971 01,05,44 037902 2 

28972 21,25,29,30, 
31,32,33,35, 

36,39,41 

038519 2 

28973 14,35,37 038854 2 

28974 01,05 038858 2 

28975 01,05 038859 2 

28976 01,05 038860 2 

28977 01,05 038862 2 

28978 01,05 038863 2 

28979 01,05 038865 2 

28980 01,05 038866 2 

28981 35,36,37 038888 2 

28982 25,32,35,41 038894 2 

28983 25,32,35,41 038927 2 

28984 25,32,35,41 038928 2 

28985 03,05,30,35 038935 2 

28986 32,33,35 038084 2 

28987 41 038367 2 

28988 41 038237 2 

28989 35,41,44 037503 2 

28990 30,32,42 037594 2 

28991 39 037703 2 

28992 39 037704 2 

28993 03,05 038432 2 

28994 03,35,44 038536 2 

28995 19 038578 2 

28996 33,35,41,42 038599 2 

28997 29 038601 2 

28998 09,35,42 038604 2 

28999 35 038644 2 

29000 35,37 038659 2 

29001 05 038688 2 

29002 05 038689 2 

29003 05 038690 2 

29004 35 038693 2 

29005 35,45 038698 2 

29006 28,35 038704 2 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29007 25 038707 2 

29008 33 038764 2 

29009 33 038765 2 

29010 33,35 038098 2 

29011 03,21 038488 2 

29012 03,21 038489 2 

29013 03,21 038492 2 

29014 04,07,09,11,12,

16,18,25,37 

037975 2 

29015 43 038810 2 

29016 09,25,35,38,41,
42,45 

037929 2 

29017 35 038158 2 

29018 12 038709 2 

29019 09 038798 2 

29020 09 038799 2 

29021 39 038832 2 

29022 41 038833 2 

29023 05,35 038834 2 

29024 29 038651 2 

29025 29 038652 2 

29026 29 038653 2 

29027 29 038654 2 

29028 29 038655 2 

29029 29 038679 2 

29030 35,38,41,42 037880 2 

29031 06,08,09,11,12,

16,17,20,21,22 

038469 2 

29032 33 038481 2 

29033 43 038737 2 

29034 03 038434 5 

29035 35,39 038821 2 

29036 03,16 037909 2 

29037 33 038309 3 

29038 04 038618 3 

29039 03,16,21 038722 3 

29040 03,05,21,35 036901 3 

29041 11,19 035165 2 

29042 35 038563 2 

29043 12 037983 2 

29044 30,35 038325 2 

29045 12 038137 2 

29046 34 035518 2 

29047 05 038696 2 

29048 05 038697 2 

29049 34 038256 2 

29050 33 038895 2 

29051 32 038915 2 

29052 30,32 038590 2 

29053 36 038559 2 

29054 36 038560 2 

29055 43 038561 2 

29056 34 038845 3 

29057 02,03,17,35, 
39,43 

038566 3 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29058 38 039934 3 

29059 33,35 037586 3 

29060 33 037730 3 

29061 33 036183 3 

29062 03 038211 3 

29063 44 038682 3 

29064 35,41,42,44 038906 3 

29065 44 038419 3 

29066 33 038226 3 

29067 34 037437 3 

29068 29,30,32,35,43 038521 3 

29069 34 036641 3 

29070 33 038306 3 

29071 16,35,38,41 038121 3 

29072 01,35 038475 3 

29073 09,35,38,41, 

42,45 

038428 3 

29074 35 038515 3 

29075 19,39 038530 3 

29076 35,41,42 038569 3 

29077 36 038426 3 

29078 25 038529 3 

29079 01,05,35,44 037901 5 

29080 30 038082 3 

29081 25 038824 3 

29082 05 037597 3 

29083 19,35,37 037617 3 

29084 38,42 038193 3 

29085 35 038285 3 

29086 35,41 038344 3 

29087 41 038368 3 

29088 05 038430 3 

29089 18,20,24,25,35 038452 3 

29090 34,35 038581 3 

29091 35 038692 3 

29092 41,43 038758 3 

29093 36 038848 3 

29094 08 038911 2 

29095 07 038310 3 

29096 25 038808 3 

29097 03,05 038433 3 

29098 01,02,06,16,17,

19,22,27,35,37,
39,42 

038889 3 

29099 33 039002 3 

29100 25,35 039038 3 

29101 09,10 039046 3 

29102 01,05 039062 3 

29103 34 037530 3 

29104 03,05,10 037630 3 

29105 30 038950 3 

29106 06,07,09,11, 

17,19 

038961 3 

29107 06,07,09 038962 3 

29108 06,19 038966 3 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29109 05 038967 3 

29110 05 038973 3 

29111 35 038974 3 

29112 30,31 038988 3 

29113 41 038995 3 

29114 34 038582 3 

29115 41 038643 3 

29116 03,05,29,30, 

31,32,33 

038657 3 

29117 35,36 038761 3 

29118 34 038450 3 

29119 30,34,35 038577 3 

29120 01,05,07,09,11,
31,35,39,44 

038904 3 

29121 05,10 038929 3 

29122 07,12 038942 3 

29123 07,09 038943 3 

29124 12 038936 3 

29125 35,36,38,42 038944 3 

29126 09,37,45 038945 3 

29127 37 038948 3 

29128 41 038502 3 

29129 35,37,38,41,42 038917 3 

29130 35,37,38,41,42 038918 3 

29131 35,37,38,41,42 038919 3 

29132 25 036984 3 

29133 19,31,37 037690 3 

29134 33 038487 3 

29135 31 036771 3 

29136 41 038254 3 

29137 29,35 038678 3 

29138 31,43 038951 3 

29139 01 037868 3 

29140 09 038216 3 

29141 44 039009 3 

29142 02,03,04 038595 3 

29143 02,03,04 038597 3 

29144 05 038188 3 

29145 06,07,08 037571 3 

29146 33 038255 3 

29147 35,38,41 038525 3 

29148 35,39 038334 3 

29149 03,41,44 038847 3 

29150 35 036617 3 

29151 35 036618 3 

29152 33 038343 3 

29153 09,35,40,41 038402 3 

29154 44 038831 3 

29155 21,35 038379 3 

29156 36 038313 3 

29157 21,35 038380 3 

29158 21,35 038381 3 

29159 21,35 038382 3 

29160 21,35 038383 3 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29161 05,44 038850 3 

29162 03,05,44 037093 3 

29163 24,28 038992 3 

29164 29,30,31 038331 3 

29165 14,25,35 038518 3 

29166 33 038027 3 

29167 29 038819 5 

29168 34 038727 3 

29169 11,37,39 038321 3 

29170 25,35,41 038694 3 

29171 44 038718 5 

29172 03,20,35 038922 3 

29173 36 039073 3 

29174 35 038658 3 

29175 34 039018 4 

29176 12 039020 4 

29177 12 039021 4 

29178 01,05 039090 4 

29179 30 038204 3 

29180 36 038762 3 

29181 05 039064 3 

29182 44 039070 3 

29183 35 039076 4 

29184 01,05 039091 4 

29185 25,35 038731 4 

29186 10 038541 4 

29187 10 038542 4 

29188 05 038543 4 

29189 33 038771 4 

29190 01,04 038440 4 

29191 09,35 038633 4 

29192 12 038498 4 

29193 35,38,41 038526 4 

29194 32,33,34 038733 4 

29195 03,30,32,33 038484 4 

29196 09,11,45 038691 4 

29197 01,19,37,40 038980 4 

29198 12 039019 4 

29199 34 038756 4 

29200 34 038825 4 

29201 09 038720 4 

29202 29 038769 4 

29203 33,35,36 037709 4 

29204 11 037845 4 

29205 12,20,35 038572 4 

29206 32 038205 4 

29207 03 037888 4 

29208 19,39 038531 4 

29209 03,44 039085 4 

29210 18,25 039103 4 

29211 19,37 039113 4 

29212 01,05 039116 4 

29213 01,05 039117 4 

29214 05 039127 4 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29215 05 039128 4 

29216 15 037946 3 

29217 35 037669 4 

29218 29,30,32,33,41 037582 4 

29219 30 038925 4 

29220 30 037790 4 

29221 32 037581 4 

29222 16,35 038817 4 

29223 16,35,39 038839 4 

29224 38,41 038500 4 

29225 35,43 038404 4 

29226 33 038523 4 

29227 33 038812 4 

29228 33 039095 4 

29229 33 039097 4 

29230 33 037040 4 

29231 33 038827 4 

29232 35,36,41,43 038243 4 

29233 35,36,41,43 038244 4 

29234 35,36,41,43 038245 4 

29235 35,36,41,43,44 038448 4 

29236 32 038916 4 

29237 35 037140 4 

29239 29,30,32,33,43 038896 4 

29240 25 038583 4 

29241 33 038447 4 

29242 07 039063 4 

29243 34 039133 4 

29244 34 039134 4 

29245 34 039135 4 

29246 35,41,42 039139 4 

29247 35,41,42 039140 4 

29248 38 039141 4 

29249 28 039198 4 

29250 21,35 038378 4 

29251 39 038806 4 

29252 16 033942 4 

29253 05 036369 4 

29254 05 036370 4 

29255 35,36,41 038924 4 

29256 25,35 038983 4 

29257 43 038509 4 

29258 14,35 038395 4 

29259 30,35 038968 4 

29260 05 038231 4 

29261 39 038167 4 

29262 43 037879 4 

29263 05 038555 4 

29264 05 038556 4 

29265 09,35 039043 4 

29266 28,35 038606 4 

29267 33 034131 4 

29268 35,43 038496 4 

29269 07,08,17 038354 4 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29270 08,09,11,21 038355 4 

29271 43 038747 4 

29272 05,10,44 038711 4 

29273 41,43 038745 4 

29274 21 038750 4 

29275 41,44 038844 4 

29276 05,35 039057 4 

29277 25 039092 4 

29278 35,44 037228 4 

29279 01,05,35,44 037232 4 

29280 35,37 037311 4 

29281 36 037409 4 

29282 20,35 037875 4 

29283 02,03,04 038594 4 

29284 01,05 037991 5 

29285 35 038229 4 

29286 36 038323 4 

29287 34 038648 4 

29288 14,16,20,40, 
41,42 

038681 6 

29289 28,35 038703 4 

29290 25,32,35,41 038926 4 

29291 18,25,35 038956 4 

29292 31,35,36,39,43 038964 4 

29293 01,05,29 038978 4 

29294 03,05 038346 4 

29295 05 038386 4 

29296 05 038387 4 

29297 05 038388 4 

29298 33,35 038373 4 

29299 05,44 038846 4 

29300 05 039069 5 

29301 43 037491 5 

29302 09,35,44 037989 5 

29303 31,35 038184 5 

29304 01 039010 5 

29305 33 039055 5 

29306 32,33,35 038479 5 

29307 09,37,42 038335 5 

29308 38,41 039052 5 

29309 38,41 039053 5 

29310 01 039125 5 

29311 31 038768 5 

29312 35 037741 5 

29313 03,11,35 038101 5 

29314 35,37,39 038251 5 

29315 03 038442 5 

29316 03 038443 5 

29317 03 038444 5 

29318 09,34,35,38 039115 5 

29319 41 039223 5 

29320 19,35 037950 5 

29321 09,37 038091 5 

29322 09,14,18,25,35 037932 5 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29323 03,41,44 037949 5 

29324 30,31 037809 5 

29325 41 037907 5 

29326 29 035366 5 

29328 35,45 038676 6 

29329 16,35,41 038947 5 

29330 29,30,31,32, 

33,35,39 

038886 5 

29331 18,25 039102 5 

29332 29,30,35 039111 5 

29333 18,25,35 039129 5 

29334 33 039136 5 

29335 03 038441 5 

29336 10,21,28 038772 5 

29337 32 039105 5 

29338 03,44 038914 5 

29339 09,39,42 035179 5 

29340 33 038739 5 

29341 35,43 038635 5 

29342 29,30,31,32,35 038999 5 

29343 03,11 039049 5 

29344 41 038826 4 

29345 33 038259 5 

29346 35,38 037859 5 

29347 41 038638 5 

29348 35,38,41 038585 4 

29349 36 038345 5 

29350 03,05,42 037993 5 

29351 42 038588 5 

29352 05 038589 5 

29353 28,35,43 038607 5 

29354 19,35 038303 4 

29355 34,35,39 037657 4 

29356 16,35,36,38, 

41,42,45 

036493 4 

29357 16,41 036960 4 

29358 29,30,35,39,43 036995 5 

29359 35,43 038645 5 

29360 43 038539 5 

29361 33 038734 5 

29362 03,05,25,32, 

35,43 

038800 5 

29363 01,02,17,19 038477 5 

29364 10 038544 5 

29365 03,05,29,30, 
35,44 

038712 6 

29366 30 039148 5 

29367 32 038520 5 

29368 29,30,31,32 038723 6 

29369 09 039217 5 

29370 09,35,38 039253 6 

29371 05 039254 5 

29372 05 039255 5 

29373 08 037931 5 

29374 33 037138 5 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29375 33,35 038143 5 

29376 09,37,38,42,45 038455 5 

29377 09,37,38,42,45 038456 5 

29378 09,37,38,42,45 038457 5 

29379 09,37,38,42,45 038458 5 

29380 09 038031 5 

29381 29 038735 5 

29382 30 038438 5 

29383 07,08,35 037531 5 

29384 32,33 038675 5 

29385 30,32,33 038482 5 

29386 12 038759 6 

29387 33 039056 5 

29388 05,35 038030 5 

29389 15,35,41,43 038773 5 

29390 33 036182 5 

29391 35,37 039312 5 

29392 43 037490 5 

29393 35,38,41,42 037966 5 

29397 09,16,35,36,37,
38,41,42,43,45 

038273 6 

29398 09,16,35,36,37,
38,41,42,43,45 

038274 6 

29399 24 038410 6 

29400 01,04 038439 6 

29401 05,33,35 038715 6 

29402 32 037722 6 

29403 30 038792 6 

29404 24 038909 6 

29405 30 036501 6 

29406 05,10,44 038777 6 

29407 30 039219 6 

29408 05 039222 6 

29409 37 039245 6 

29410 30,35,43 039274 6 

29411 30 039293 6 

29412 25,35 039332 6 

29413 32 039357 6 

29414 32 039358 6 

29415 16,39,41 037971 6 

29416 41,44 038741 6 

29417 25 038327 6 

29418 07,11 038749 6 

29419 21 038752 6 

29420 11,21 038753 6 

29421 24,25,35 038774 6 

29422 39,43 038755 6 

29423 29,30,35 037483 6 

29424 36 037285 5 

29426 05 039082 6 

29427 05 039110 6 

29428 36 038903 6 

29429 36 038984 6 

29430 12 039033 6 
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(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29431 34 039087 6 

29432 34 039351 6 

29433 30 038252 6 

29434 44 037574 5 

29435 03,35 038361 5 

29436 29,30,35 038849 6 

29437 02,19 039037 6 

29438 34,35,39 039123 6 

29439 03 037866 5 

29440 03,08 038892 6 

29441 03,08,11 038893 6 

29442 12 038905 6 

29443 05 038932 6 

29444 33 038933 6 

29445 03 038957 6 

29446 01,05 038133 6 

29447 05 038997 6 

29448 24,35 038549 5 

29449 21,24,35 038780 5 

29450 05 037719 6 

29451 07,35 038201 6 

29452 18,24,25,26, 

35,39 

038887 6 

29453 30 038890 6 

29454 30 038891 6 

29455 29,31,32,35 037874 6 

29456 29,31 038972 6 

29457 33 038424 6 

29458 12 038814 6 

29459 12 038815 6 

29460 11,21,35 038913 6 

29461 08,35 039294 6 

29462 03 039307 6 

29463 33 037768 5 

29464 34 039132 6 

29465 05,34 038989 6 

29466 16,25,31,33, 

41,42 

039269 6 

29467 06,07 038202 6 

29468 36 038246 6 

29469 36,39 038369 6 

29470 44 038470 6 

29474 03,05,21 039304 6 

29475 03,05,21 039308 6 

29476 33 038421 6 

29477 05 039335 6 

29478 05 039336 6 

29479 35 037384 6 

29480 03,07 037996 6 

29481 09 038855 6 

29482 44 039060 6 

29483 09,37,45 038820 6 

29484 05 039131 6 

29485 29 038840 6 

(111)  
Nr. 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29486 01,02 038464 6 

29487 01,19 038465 6 

29488 03 039047 6 

29489 03 039071 6 

29490 41,42 036562 5 

29491 03,35 038113 6 

29492 21,35 038785 5 

29493 32,33 038939 6 

29494 37 039067 6 

29495 33 039121 6 

29496 35,41,43 039122 6 

29497 01 038883 6 

29498 01 038884 6 

29499 20,35 038963 6 

29500 34 039114 6 

29501 05 039310 6 

29502 29 038843 6 

29503 09 038856 6 

29504 06,09,11,20, 
35,37 

038979 6 

29505 32,33 039045 6 

29506 05 039337 6 

29507 44 039382 6 

29508 36 039450 6 

29509 05 039399 6 

29510 25,35,39 039080 6 

29511 11 039011 6 

29512 05,35 039316 6 

29513 30,35 036941 6 

29514 02,03,04 038596 6 

29515 01,31 038014 6 

29516 11 039446 6 

29517 19 037900 6 

29518 09,16 038092 6 

29519 33,35 039233 6 

29520 19 039300 6 

29521 19 039301 6 

29522 35 039302 6 

29523 41,43 039331 6 

29524 03,08,09,16,17 037157 6 

29525 35,45 039247 6 

29526 01 039305 6 

29527 01 039306 6 

29528 01 039311 6 

29529 05,44 037906 6 

29530 41,43 039029 6 

29531 03,05,35,44 039077 6 

29532 35 039252 6 

29533 05 039107 6 

29534 05 039108 6 

29542 02,03,04 038591 6 

29543 02,03,04 038593 6 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor,  
aranjate în ordinea claselor conform CIPS, 

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 
 
 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

01 28763 038096 1 

01 28837 035989 1 

01 28928 038742 1 

01 28937 037234 1 

01 28938 037231 1 

01 28971 037902 2 

01 28974 038858 2 

01 28975 038859 2 

01 28976 038860 2 

01 28977 038862 2 

01 28978 038863 2 

01 28979 038865 2 

01 28980 038866 2 

01 29072 038475 3 

01 29079 037901 5 

01 29098 038889 3 

01 29102 039062 3 

01 29120 038904 3 

01 29139 037868 3 

01 29178 039090 4 

01 29184 039091 4 

01 29190 038440 4 

01 29197 038980 4 

01 29212 039116 4 

01 29213 039117 4 

01 29279 037232 4 

01 29284 037991 5 

01 29293 038978 4 

01 29304 039010 5 

01 29310 039125 5 

01 29363 038477 5 

01 29400 038439 6 

01 29446 038133 6 

01 29486 038464 6 

01 29487 038465 6 

01 29497 038883 6 

01 29498 038884 6 

01 29515 038014 6 

01 29526 039305 6 

01 29527 039306 6 

01 29528 039311 6 

02 29057 038566 3 

02 29098 038889 3 

02 29142 038595 3 

02 29143 038597 3 

02 29283 038594 4 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

02 29363 038477 5 

02 29437 039037 6 

02 29486 038464 6 

02 29514 038596 6 

02 29542 038591 6 

02 29543 038593 6 

03 28823 038227 1 

03 28836 038425 1 

03 28839 036231 3 

03 28874 038029 1 

03 28896 036091 1 

03 28939 037802 1 

03 28944 038537 1 

03 28961 037633 2 

03 28963 038230 2 

03 28985 038935 2 

03 28993 038432 2 

03 28994 038536 2 

03 29011 038488 2 

03 29012 038489 2 

03 29013 038492 2 

03 29034 038434 5 

03 29036 037909 2 

03 29039 038722 3 

03 29040 036901 3 

03 29057 038566 3 

03 29062 038211 3 

03 29097 038433 3 

03 29104 037630 3 

03 29116 038657 3 

03 29142 038595 3 

03 29143 038597 3 

03 29149 038847 3 

03 29162 037093 3 

03 29172 038922 3 

03 29195 038484 4 

03 29207 037888 4 

03 29209 039085 4 

03 29283 038594 4 

03 29294 038346 4 

03 29313 038101 5 

03 29315 038442 5 

03 29316 038443 5 

03 29317 038444 5 

03 29323 037949 5 

03 29335 038441 5 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

03 29338 038914 5 

03 29343 039049 5 

03 29350 037993 5 

03 29362 038800 5 

03 29365 038712 6 

03 29435 038361 5 

03 29439 037866 5 

03 29440 038892 6 

03 29441 038893 6 

03 29445 038957 6 

03 29462 039307 6 

03 29474 039304 6 

03 29475 039308 6 

03 29480 037996 6 

03 29488 039047 6 

03 29489 039071 6 

03 29491 038113 6 

03 29514 038596 6 

03 29524 037157 6 

03 29531 039077 6 

03 29542 038591 6 

03 29543 038593 6 

04 28763 038096 1 

04 29014 037975 2 

04 29038 038618 3 

04 29142 038595 3 

04 29143 038597 3 

04 29190 038440 4 

04 29283 038594 4 

04 29400 038439 6 

04 29514 038596 6 

04 29542 038591 6 

04 29543 038593 6 

05 28616 036953 1 

05 28852 038178 1 

05 28853 038179 1 

05 28854 038183 1 

05 28859 038393 1 

05 28869 037278 1 

05 28880 036037 2 

05 28884 038268 1 

05 28885 038269 1 

05 28888 035796 1 

05 28899 038127 1 

05 28900 037804 1 

05 28937 037234 1 

05 28938 037231 1 

05 28939 037802 1 

05 28945 038639 1 

05 28949 038390 2 

05 28950 038391 2 

05 28971 037902 2 

05 28974 038858 2 

05 28975 038859 2 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

05 28976 038860 2 

05 28977 038862 2 

05 28978 038863 2 

05 28979 038865 2 

05 28980 038866 2 

05 28985 038935 2 

05 28993 038432 2 

05 29001 038688 2 

05 29002 038689 2 

05 29003 038690 2 

05 29023 038834 2 

05 29040 036901 3 

05 29047 038696 2 

05 29048 038697 2 

05 29079 037901 5 

05 29082 037597 3 

05 29088 038430 3 

05 29097 038433 3 

05 29102 039062 3 

05 29104 037630 3 

05 29109 038967 3 

05 29110 038973 3 

05 29116 038657 3 

05 29120 038904 3 

05 29121 038929 3 

05 29144 038188 3 

05 29161 038850 3 

05 29162 037093 3 

05 29178 039090 4 

05 29181 039064 3 

05 29184 039091 4 

05 29188 038543 4 

05 29212 039116 4 

05 29213 039117 4 

05 29214 039127 4 

05 29215 039128 4 

05 29253 036369 4 

05 29254 036370 4 

05 29260 038231 4 

05 29263 038555 4 

05 29264 038556 4 

05 29272 038711 4 

05 29276 039057 4 

05 29279 037232 4 

05 29284 037991 5 

05 29293 038978 4 

05 29294 038346 4 

05 29295 038386 4 

05 29296 038387 4 

05 29297 038388 4 

05 29299 038846 4 

05 29300 039069 5 

05 29350 037993 5 

05 29352 038589 5 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

05 29362 038800 5 

05 29365 038712 6 

05 29371 039254 5 

05 29372 039255 5 

05 29388 038030 5 

05 29401 038715 6 

05 29406 038777 6 

05 29408 039222 6 

05 29426 039082 6 

05 29427 039110 6 

05 29443 038932 6 

05 29446 038133 6 

05 29447 038997 6 

05 29450 037719 6 

05 29465 038989 6 

05 29474 039304 6 

05 29475 039308 6 

05 29477 039335 6 

05 29478 039336 6 

05 29484 039131 6 

05 29501 039310 6 

05 29506 039337 6 

05 29509 039399 6 

05 29512 039316 6 

05 29529 037906 6 

05 29531 039077 6 

05 29533 039107 6 

05 29534 039108 6 

06 28616 036953 1 

06 28842 037813 1 

06 28862 038573 1 

06 28863 038574 1 

06 28864 038575 1 

06 28865 038576 1 

06 28933 038080 1 

06 29031 038469 2 

06 29098 038889 3 

06 29106 038961 3 

06 29107 038962 3 

06 29108 038966 3 

06 29145 037571 3 

06 29467 038202 6 

06 29504 038979 6 

07 28842 037813 1 

07 28866 036421 1 

07 28970 037435 2 

07 29014 037975 2 

07 29095 038310 3 

07 29106 038961 3 

07 29107 038962 3 

07 29120 038904 3 

07 29122 038942 3 

07 29123 038943 3 

07 29145 037571 3 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

07 29242 039063 4 

07 29269 038354 4 

07 29383 037531 5 

07 29418 038749 6 

07 29451 038201 6 

07 29467 038202 6 

07 29480 037996 6 

08 28868 037087 1 

08 29031 038469 2 

08 29094 038911 2 

08 29145 037571 3 

08 29269 038354 4 

08 29270 038355 4 

08 29373 037931 5 

08 29383 037531 5 

08 29440 038892 6 

08 29441 038893 6 

08 29461 039294 6 

08 29524 037157 6 

09 28831 038239 1 

09 28847 038119 1 

09 28850 038161 1 

09 28851 038162 1 

09 28860 038468 1 

09 28868 037087 1 

09 28899 038127 1 

09 28903 036794 1 

09 28914 037791 2 

09 28922 038330 1 

09 28942 038407 2 

09 28943 038408 2 

09 28998 038604 2 

09 29014 037975 2 

09 29016 037929 2 

09 29019 038798 2 

09 29020 038799 2 

09 29031 038469 2 

09 29073 038428 3 

09 29101 039046 3 

09 29106 038961 3 

09 29107 038962 3 

09 29120 038904 3 

09 29123 038943 3 

09 29126 038945 3 

09 29140 038216 3 

09 29153 038402 3 

09 29191 038633 4 

09 29196 038691 4 

09 29201 038720 4 

09 29265 039043 4 

09 29270 038355 4 

09 29302 037989 5 

09 29307 038335 5 

09 29318 039115 5 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

09 29321 038091 5 

09 29322 037932 5 

09 29339 035179 5 

09 29369 039217 5 

09 29370 039253 6 

09 29376 038455 5 

09 29377 038456 5 

09 29378 038457 5 

09 29379 038458 5 

09 29380 038031 5 

09 29397 038273 6 

09 29398 038274 6 

09 29481 038855 6 

09 29483 038820 6 

09 29503 038856 6 

09 29504 038979 6 

09 29518 038092 6 

09 29524 037157 6 

10 28939 037802 1 

10 29101 039046 3 

10 29104 037630 3 

10 29121 038929 3 

10 29186 038541 4 

10 29187 038542 4 

10 29272 038711 4 

10 29336 038772 5 

10 29364 038544 5 

10 29406 038777 6 

11 28826 038516 1 

11 28842 037813 1 

11 28847 038119 1 

11 28867 036821 1 

11 28920 038103 1 

11 28922 038330 1 

11 29014 037975 2 

11 29031 038469 2 

11 29041 035165 2 

11 29106 038961 3 

11 29120 038904 3 

11 29169 038321 3 

11 29196 038691 4 

11 29204 037845 4 

11 29270 038355 4 

11 29313 038101 5 

11 29343 039049 5 

11 29418 038749 6 

11 29420 038753 6 

11 29441 038893 6 

11 29460 038913 6 

11 29504 038979 6 

11 29511 039011 6 

11 29516 039446 6 

12 28845 038097 1 

12 28860 038468 1 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

12 28886 037981 1 

12 28905 037924 1 

12 29014 037975 2 

12 29018 038709 2 

12 29031 038469 2 

12 29043 037983 2 

12 29045 038137 2 

12 29122 038942 3 

12 29124 038936 3 

12 29176 039020 4 

12 29177 039021 4 

12 29192 038498 4 

12 29198 039019 4 

12 29205 038572 4 

12 29386 038759 6 

12 29430 039033 6 

12 29442 038905 6 

12 29458 038814 6 

12 29459 038815 6 

14 28835 038206 1 

14 28951 037598 2 

14 28973 038854 2 

14 29165 038518 3 

14 29258 038395 4 

14 29288 038681 6 

14 29322 037932 5 

15 29216 037946 3 

15 29389 038773 5 

16 28616 036953 1 

16 28821 037595 1 

16 28832 037830 1 

16 28844 037884 1 

16 28860 038468 1 

16 28907 037209 1 

16 28914 037791 2 

16 29014 037975 2 

16 29031 038469 2 

16 29036 037909 2 

16 29039 038722 3 

16 29071 038121 3 

16 29098 038889 3 

16 29222 038817 4 

16 29223 038839 4 

16 29252 033942 4 

16 29288 038681 6 

16 29329 038947 5 

16 29356 036493 4 

16 29357 036960 4 

16 29397 038273 6 

16 29398 038274 6 

16 29415 037971 6 

16 29466 039269 6 

16 29518 038092 6 

16 29524 037157 6 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

17 28842 037813 1 

17 28860 038468 1 

17 29031 038469 2 

17 29057 038566 3 

17 29098 038889 3 

17 29106 038961 3 

17 29269 038354 4 

17 29363 038477 5 

17 29524 037157 6 

18 28907 037209 1 

18 28956 037998 2 

18 28957 037999 2 

18 29014 037975 2 

18 29089 038452 3 

18 29210 039103 4 

18 29291 038956 4 

18 29322 037932 5 

18 29331 039102 5 

18 29333 039129 5 

18 29452 038887 6 

19 28616 036953 1 

19 28915 038009 1 

19 28933 038080 1 

19 28995 038578 2 

19 29041 035165 2 

19 29075 038530 3 

19 29083 037617 3 

19 29098 038889 3 

19 29106 038961 3 

19 29108 038966 3 

19 29133 037690 3 

19 29197 038980 4 

19 29208 038531 4 

19 29211 039113 4 

19 29320 037950 5 

19 29354 038303 4 

19 29363 038477 5 

19 29437 039037 6 

19 29487 038465 6 

19 29517 037900 6 

19 29520 039300 6 

19 29521 039301 6 

20 28860 038468 1 

20 28876 038494 1 

20 28933 038080 1 

20 28935 037161 1 

20 29031 038469 2 

20 29089 038452 3 

20 29172 038922 3 

20 29205 038572 4 

20 29282 037875 4 

20 29288 038681 6 

20 29499 038963 6 

20 29504 038979 6 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

21 28860 038468 1 

21 28909 037970 1 

21 28917 038086 1 

21 28972 038519 2 

21 29011 038488 2 

21 29012 038489 2 

21 29013 038492 2 

21 29031 038469 2 

21 29039 038722 3 

21 29040 036901 3 

21 29155 038379 3 

21 29157 038380 3 

21 29158 038381 3 

21 29159 038382 3 

21 29160 038383 3 

21 29250 038378 4 

21 29270 038355 4 

21 29274 038750 4 

21 29336 038772 5 

21 29419 038752 6 

21 29420 038753 6 

21 29449 038780 5 

21 29460 038913 6 

21 29474 039304 6 

21 29475 039308 6 

21 29492 038785 5 

22 28860 038468 1 

22 28928 038742 1 

22 29031 038469 2 

22 29098 038889 3 

23 28907 037209 1 

24 28876 038494 1 

24 28877 038501 1 

24 28907 037209 1 

24 29089 038452 3 

24 29163 038992 3 

24 29399 038410 6 

24 29404 038909 6 

24 29421 038774 6 

24 29448 038549 5 

24 29449 038780 5 

24 29452 038887 6 

25 28821 037595 1 

25 28829 038209 1 

25 28838 038550 1 

25 28877 038501 1 

25 28902 038109 1 

25 28907 037209 1 

25 28942 038407 2 

25 28943 038408 2 

25 28951 037598 2 

25 28956 037998 2 

25 28957 037999 2 

25 28958 038225 2 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

25 28972 038519 2 

25 28982 038894 2 

25 28983 038927 2 

25 28984 038928 2 

25 29007 038707 2 

25 29014 037975 2 

25 29016 037929 2 

25 29078 038529 3 

25 29081 038824 3 

25 29089 038452 3 

25 29096 038808 3 

25 29100 039038 3 

25 29132 036984 3 

25 29165 038518 3 

25 29170 038694 3 

25 29185 038731 4 

25 29210 039103 4 

25 29240 038583 4 

25 29256 038983 4 

25 29277 039092 4 

25 29290 038926 4 

25 29291 038956 4 

25 29322 037932 5 

25 29331 039102 5 

25 29333 039129 5 

25 29362 038800 5 

25 29412 039332 6 

25 29417 038327 6 

25 29421 038774 6 

25 29452 038887 6 

25 29466 039269 6 

25 29510 039080 6 

26 28907 037209 1 

26 29452 038887 6 

27 29098 038889 3 

28 28879 038551 1 

28 28907 037209 1 

28 28934 038006 1 

28 29006 038704 2 

28 29163 038992 3 

28 29249 039198 4 

28 29266 038606 4 

28 29289 038703 4 

28 29336 038772 5 

28 29353 038607 5 

29 28825 038337 1 

29 28838 038550 1 

29 28844 037884 1 

29 28869 037278 1 

29 28870 037213 1 

29 28887 038277 1 

29 28892 038146 1 

29 28894 038304 1 

29 28900 037804 1 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

29 28966 036839 2 

29 28972 038519 2 

29 28997 038601 2 

29 29024 038651 2 

29 29025 038652 2 

29 29026 038653 2 

29 29027 038654 2 

29 29028 038655 2 

29 29029 038679 2 

29 29068 038521 3 

29 29116 038657 3 

29 29137 038678 3 

29 29164 038331 3 

29 29167 038819 5 

29 29202 038769 4 

29 29218 037582 4 

29 29239 038896 4 

29 29293 038978 4 

29 29326 035366 5 

29 29330 038886 5 

29 29332 039111 5 

29 29342 038999 5 

29 29358 036995 5 

29 29365 038712 6 

29 29368 038723 6 

29 29381 038735 5 

29 29423 037483 6 

29 29436 038849 6 

29 29455 037874 6 

29 29456 038972 6 

29 29485 038840 6 

29 29502 038843 6 

30 28616 036953 1 

30 28819 038454 1 

30 28825 038337 1 

30 28827 038169 1 

30 28828 037882 1 

30 28833 038437 1 

30 28838 038550 1 

30 28856 038189 1 

30 28882 038126 1 

30 28887 038277 1 

30 28891 038083 1 

30 28892 038146 1 

30 28893 038093 1 

30 28900 037804 1 

30 28920 038103 1 

30 28925 038584 1 

30 28930 037560 1 

30 28946 038656 2 

30 28966 036839 2 

30 28968 038365 2 

30 28972 038519 2 

30 28985 038935 2 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

30 28990 037594 2 

30 29044 038325 2 

30 29052 038590 2 

30 29068 038521 3 

30 29080 038082 3 

30 29105 038950 3 

30 29112 038988 3 

30 29116 038657 3 

30 29119 038577 3 

30 29164 038331 3 

30 29179 038204 3 

30 29195 038484 4 

30 29218 037582 4 

30 29219 038925 4 

30 29220 037790 4 

30 29239 038896 4 

30 29259 038968 4 

30 29324 037809 5 

30 29330 038886 5 

30 29332 039111 5 

30 29342 038999 5 

30 29358 036995 5 

30 29365 038712 6 

30 29366 039148 5 

30 29368 038723 6 

30 29382 038438 5 

30 29385 038482 5 

30 29403 038792 6 

30 29405 036501 6 

30 29407 039219 6 

30 29410 039274 6 

30 29411 039293 6 

30 29423 037483 6 

30 29433 038252 6 

30 29436 038849 6 

30 29453 038890 6 

30 29454 038891 6 

30 29513 036941 6 

31 28819 038454 1 

31 28838 038550 1 

31 28855 038185 1 

31 28887 038277 1 

31 28972 038519 2 

31 29112 038988 3 

31 29116 038657 3 

31 29120 038904 3 

31 29133 037690 3 

31 29135 036771 3 

31 29138 038951 3 

31 29164 038331 3 

31 29292 038964 4 

31 29303 038184 5 

31 29311 038768 5 

31 29324 037809 5 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

31 29330 038886 5 

31 29342 038999 5 

31 29368 038723 6 

31 29455 037874 6 

31 29456 038972 6 

31 29466 039269 6 

31 29515 038014 6 

32 28838 038550 1 

32 28843 037832 1 

32 28848 038154 1 

32 28882 038126 1 

32 28883 038155 1 

32 28887 038277 1 

32 28892 038146 1 

32 28894 038304 1 

32 28924 038480 1 

32 28936 038409 1 

32 28951 037598 2 

32 28966 036839 2 

32 28972 038519 2 

32 28982 038894 2 

32 28983 038927 2 

32 28984 038928 2 

32 28986 038084 2 

32 28990 037594 2 

32 29051 038915 2 

32 29052 038590 2 

32 29068 038521 3 

32 29116 038657 3 

32 29194 038733 4 

32 29195 038484 4 

32 29206 038205 4 

32 29218 037582 4 

32 29221 037581 4 

32 29236 038916 4 

32 29239 038896 4 

32 29290 038926 4 

32 29306 038479 5 

32 29330 038886 5 

32 29337 039105 5 

32 29342 038999 5 

32 29362 038800 5 

32 29367 038520 5 

32 29368 038723 6 

32 29384 038675 5 

32 29385 038482 5 

32 29402 037722 6 

32 29413 039357 6 

32 29414 039358 6 

32 29455 037874 6 

32 29493 038939 6 

32 29505 039045 6 

33 28224 036619 1 

33 28822 038145 1 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

33 28824 038197 1 

33 28838 038550 1 

33 28840 036611 1 

33 28841 036860 1 

33 28858 038241 1 

33 28878 038528 1 

33 28894 038304 1 

33 28898 037601 1 

33 28901 037933 1 

33 28908 037770 1 

33 28910 037771 1 

33 28911 037772 1 

33 28912 037773 1 

33 28913 037769 1 

33 28921 038287 1 

33 28923 038366 1 

33 28924 038480 1 

33 28929 038763 1 

33 28936 038409 1 

33 28940 037466 1 

33 28947 038766 2 

33 28951 037598 2 

33 28959 038318 2 

33 28962 038399 2 

33 28967 038298 2 

33 28969 038461 2 

33 28972 038519 2 

33 28986 038084 2 

33 28996 038599 2 

33 29008 038764 2 

33 29009 038765 2 

33 29010 038098 2 

33 29032 038481 2 

33 29037 038309 3 

33 29050 038895 2 

33 29059 037586 3 

33 29060 037730 3 

33 29061 036183 3 

33 29066 038226 3 

33 29070 038306 3 

33 29099 039002 3 

33 29116 038657 3 

33 29134 038487 3 

33 29146 038255 3 

33 29152 038343 3 

33 29166 038027 3 

33 29189 038771 4 

33 29194 038733 4 

33 29195 038484 4 

33 29203 037709 4 

33 29218 037582 4 

33 29226 038523 4 

33 29227 038812 4 

33 29228 039095 4 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

33 29229 039097 4 

33 29230 037040 4 

33 29231 038827 4 

33 29239 038896 4 

33 29241 038447 4 

33 29267 034131 4 

33 29298 038373 4 

33 29305 039055 5 

33 29306 038479 5 

33 29330 038886 5 

33 29334 039136 5 

33 29340 038739 5 

33 29345 038259 5 

33 29361 038734 5 

33 29374 037138 5 

33 29375 038143 5 

33 29384 038675 5 

33 29385 038482 5 

33 29387 039056 5 

33 29390 036182 5 

33 29401 038715 6 

33 29444 038933 6 

33 29457 038424 6 

33 29463 037768 5 

33 29466 039269 6 

33 29476 038421 6 

33 29493 038939 6 

33 29495 039121 6 

33 29505 039045 6 

33 29519 039233 6 

34 28881 035041 1 

34 28890 038020 1 

34 28906 037726 1 

34 28936 038409 1 

34 28951 037598 2 

34 28952 037615 2 

34 28955 038007 2 

34 29046 035518 2 

34 29049 038256 2 

34 29056 038845 3 

34 29067 037437 3 

34 29069 036641 3 

34 29090 038581 3 

34 29103 037530 3 

34 29114 038582 3 

34 29118 038450 3 

34 29119 038577 3 

34 29168 038727 3 

34 29175 039018 4 

34 29194 038733 4 

34 29199 038756 4 

34 29200 038825 4 

34 29243 039133 4 

34 29244 039134 4 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

34 29245 039135 4 

34 29287 038648 4 

34 29318 039115 5 

34 29355 037657 4 

34 29431 039087 6 

34 29432 039351 6 

34 29438 039123 6 

34 29464 039132 6 

34 29465 038989 6 

34 29500 039114 6 

35 28616 036953 1 

35 28685 037523 3 

35 28820 038540 1 

35 28821 037595 1 

35 28825 038337 1 

35 28826 038516 1 

35 28831 038239 1 

35 28836 038425 1 

35 28838 038550 1 

35 28840 036611 1 

35 28844 037884 1 

35 28848 038154 1 

35 28850 038161 1 

35 28851 038162 1 

35 28857 038228 1 

35 28861 038564 1 

35 28867 036821 1 

35 28871 036740 1 

35 28873 037985 1 

35 28876 038494 1 

35 28877 038501 1 

35 28878 038528 1 

35 28883 038155 1 

35 28887 038277 1 

35 28889 036784 1 

35 28895 037651 1 

35 28896 036091 1 

35 28898 037601 1 

35 28902 038109 1 

35 28907 037209 1 

35 28914 037791 2 

35 28924 038480 1 

35 28931 037561 1 

35 28933 038080 1 

35 28935 037161 1 

35 28936 038409 1 

35 28938 037231 1 

35 28939 037802 1 

35 28942 038407 2 

35 28943 038408 2 

35 28944 038537 1 

35 28946 038656 2 

35 28953 038427 2 

35 28960 038208 2 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

35 28961 037633 2 

35 28965 036949 2 

35 28972 038519 2 

35 28973 038854 2 

35 28981 038888 2 

35 28982 038894 2 

35 28983 038927 2 

35 28984 038928 2 

35 28985 038935 2 

35 28986 038084 2 

35 28989 037503 2 

35 28994 038536 2 

35 28996 038599 2 

35 28998 038604 2 

35 28999 038644 2 

35 29000 038659 2 

35 29004 038693 2 

35 29005 038698 2 

35 29006 038704 2 

35 29010 038098 2 

35 29016 037929 2 

35 29017 038158 2 

35 29023 038834 2 

35 29030 037880 2 

35 29035 038821 2 

35 29040 036901 3 

35 29042 038563 2 

35 29044 038325 2 

35 29057 038566 3 

35 29059 037586 3 

35 29064 038906 3 

35 29068 038521 3 

35 29071 038121 3 

35 29072 038475 3 

35 29073 038428 3 

35 29074 038515 3 

35 29076 038569 3 

35 29079 037901 5 

35 29083 037617 3 

35 29085 038285 3 

35 29086 038344 3 

35 29089 038452 3 

35 29090 038581 3 

35 29091 038692 3 

35 29098 038889 3 

35 29100 039038 3 

35 29111 038974 3 

35 29117 038761 3 

35 29119 038577 3 

35 29120 038904 3 

35 29125 038944 3 

35 29129 038917 3 

35 29130 038918 3 

35 29131 038919 3 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

35 29137 038678 3 

35 29147 038525 3 

35 29148 038334 3 

35 29150 036617 3 

35 29151 036618 3 

35 29153 038402 3 

35 29155 038379 3 

35 29157 038380 3 

35 29158 038381 3 

35 29159 038382 3 

35 29160 038383 3 

35 29165 038518 3 

35 29170 038694 3 

35 29172 038922 3 

35 29174 038658 3 

35 29183 039076 4 

35 29185 038731 4 

35 29191 038633 4 

35 29193 038526 4 

35 29203 037709 4 

35 29205 038572 4 

35 29217 037669 4 

35 29222 038817 4 

35 29223 038839 4 

35 29225 038404 4 

35 29232 038243 4 

35 29233 038244 4 

35 29234 038245 4 

35 29235 038448 4 

35 29237 037140 4 

35 29246 039139 4 

35 29247 039140 4 

35 29250 038378 4 

35 29255 038924 4 

35 29256 038983 4 

35 29258 038395 4 

35 29259 038968 4 

35 29265 039043 4 

35 29266 038606 4 

35 29268 038496 4 

35 29276 039057 4 

35 29278 037228 4 

35 29279 037232 4 

35 29280 037311 4 

35 29282 037875 4 

35 29285 038229 4 

35 29289 038703 4 

35 29290 038926 4 

35 29291 038956 4 

35 29292 038964 4 

35 29298 038373 4 

35 29302 037989 5 

35 29303 038184 5 

35 29306 038479 5 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

35 29312 037741 5 

35 29313 038101 5 

35 29314 038251 5 

35 29318 039115 5 

35 29320 037950 5 

35 29322 037932 5 

35 29328 038676 6 

35 29329 038947 5 

35 29330 038886 5 

35 29332 039111 5 

35 29333 039129 5 

35 29341 038635 5 

35 29342 038999 5 

35 29346 037859 5 

35 29348 038585 4 

35 29353 038607 5 

35 29354 038303 4 

35 29355 037657 4 

35 29356 036493 4 

35 29358 036995 5 

35 29359 038645 5 

35 29362 038800 5 

35 29365 038712 6 

35 29370 039253 6 

35 29375 038143 5 

35 29383 037531 5 

35 29388 038030 5 

35 29389 038773 5 

35 29391 039312 5 

35 29393 037966 5 

35 29397 038273 6 

35 29398 038274 6 

35 29401 038715 6 

35 29410 039274 6 

35 29412 039332 6 

35 29421 038774 6 

35 29423 037483 6 

35 29435 038361 5 

35 29436 038849 6 

35 29438 039123 6 

35 29448 038549 5 

35 29449 038780 5 

35 29451 038201 6 

35 29452 038887 6 

35 29455 037874 6 

35 29460 038913 6 

35 29461 039294 6 

35 29479 037384 6 

35 29491 038113 6 

35 29492 038785 5 

35 29496 039122 6 

35 29499 038963 6 

35 29504 038979 6 

35 29510 039080 6 

35 29512 039316 6 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

35 29513 036941 6 

35 29519 039233 6 

35 29522 039302 6 

35 29525 039247 6 

35 29531 039077 6 

35 29532 039252 6 

36 28685 037523 3 

36 28831 038239 1 

36 28835 038206 1 

36 28849 038157 1 

36 28850 038161 1 

36 28851 038162 1 

36 28871 036740 1 

36 28875 038107 1 

36 28895 037651 1 

36 28907 037209 1 

36 28914 037791 2 

36 28941 038025 1 

36 28942 038407 2 

36 28943 038408 2 

36 28972 038519 2 

36 28981 038888 2 

36 29053 038559 2 

36 29054 038560 2 

36 29077 038426 3 

36 29093 038848 3 

36 29117 038761 3 

36 29125 038944 3 

36 29156 038313 3 

36 29173 039073 3 

36 29180 038762 3 

36 29203 037709 4 

36 29232 038243 4 

36 29233 038244 4 

36 29234 038245 4 

36 29235 038448 4 

36 29255 038924 4 

36 29281 037409 4 

36 29286 038323 4 

36 29292 038964 4 

36 29349 038345 5 

36 29356 036493 4 

36 29397 038273 6 

36 29398 038274 6 

36 29424 037285 5 

36 29428 038903 6 

36 29429 038984 6 

36 29468 038246 6 

36 29469 038369 6 

36 29508 039450 6 

37 28685 037523 3 

37 28826 038516 1 

37 28914 037791 2 

37 28915 038009 1 

37 28920 038103 1 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

37 28926 038640 1 

37 28933 038080 1 

37 28936 038409 1 

37 28973 038854 2 

37 28981 038888 2 

37 29000 038659 2 

37 29014 037975 2 

37 29083 037617 3 

37 29098 038889 3 

37 29126 038945 3 

37 29127 038948 3 

37 29129 038917 3 

37 29130 038918 3 

37 29131 038919 3 

37 29133 037690 3 

37 29169 038321 3 

37 29197 038980 4 

37 29211 039113 4 

37 29280 037311 4 

37 29307 038335 5 

37 29314 038251 5 

37 29321 038091 5 

37 29376 038455 5 

37 29377 038456 5 

37 29378 038457 5 

37 29379 038458 5 

37 29391 039312 5 

37 29397 038273 6 

37 29398 038274 6 

37 29409 039245 6 

37 29483 038820 6 

37 29494 039067 6 

37 29504 038979 6 

38 28685 037523 3 

38 28820 038540 1 

38 28831 038239 1 

38 28850 038161 1 

38 28851 038162 1 

38 28873 037985 1 

38 28914 037791 2 

38 28942 038407 2 

38 28943 038408 2 

38 29016 037929 2 

38 29030 037880 2 

38 29058 039934 3 

38 29071 038121 3 

38 29073 038428 3 

38 29084 038193 3 

38 29125 038944 3 

38 29129 038917 3 

38 29130 038918 3 

38 29131 038919 3 

38 29147 038525 3 

38 29193 038526 4 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

38 29224 038500 4 

38 29248 039141 4 

38 29308 039052 5 

38 29309 039053 5 

38 29318 039115 5 

38 29346 037859 5 

38 29348 038585 4 

38 29356 036493 4 

38 29370 039253 6 

38 29376 038455 5 

38 29377 038456 5 

38 29378 038457 5 

38 29379 038458 5 

38 29393 037966 5 

38 29397 038273 6 

38 29398 038274 6 

39 28616 036953 1 

39 28685 037523 3 

39 28838 038550 1 

39 28887 038277 1 

39 28895 037651 1 

39 28916 038022 1 

39 28942 038407 2 

39 28943 038408 2 

39 28954 036612 2 

39 28972 038519 2 

39 28991 037703 2 

39 28992 037704 2 

39 29021 038832 2 

39 29035 038821 2 

39 29057 038566 3 

39 29075 038530 3 

39 29098 038889 3 

39 29120 038904 3 

39 29148 038334 3 

39 29169 038321 3 

39 29208 038531 4 

39 29223 038839 4 

39 29251 038806 4 

39 29261 038167 4 

39 29292 038964 4 

39 29314 038251 5 

39 29330 038886 5 

39 29339 035179 5 

39 29355 037657 4 

39 29358 036995 5 

39 29415 037971 6 

39 29422 038755 6 

39 29438 039123 6 

39 29452 038887 6 

39 29469 038369 6 

39 29510 039080 6 

40 29153 038402 3 

40 29197 038980 4 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

40 29288 038681 6 

41 28685 037523 3 

41 28820 038540 1 

41 28838 038550 1 

41 28846 038110 1 

41 28850 038161 1 

41 28851 038162 1 

41 28872 037948 1 

41 28887 038277 1 

41 28903 036794 1 

41 28904 037992 1 

41 28907 037209 1 

41 28914 037791 2 

41 28919 038394 1 

41 28927 038641 1 

41 28953 038427 2 

41 28972 038519 2 

41 28982 038894 2 

41 28983 038927 2 

41 28984 038928 2 

41 28987 038367 2 

41 28988 038237 2 

41 28989 037503 2 

41 28996 038599 2 

41 29016 037929 2 

41 29022 038833 2 

41 29030 037880 2 

41 29064 038906 3 

41 29071 038121 3 

41 29073 038428 3 

41 29076 038569 3 

41 29086 038344 3 

41 29087 038368 3 

41 29092 038758 3 

41 29113 038995 3 

41 29115 038643 3 

41 29128 038502 3 

41 29129 038917 3 

41 29130 038918 3 

41 29131 038919 3 

41 29136 038254 3 

41 29147 038525 3 

41 29149 038847 3 

41 29153 038402 3 

41 29170 038694 3 

41 29193 038526 4 

41 29218 037582 4 

41 29224 038500 4 

41 29232 038243 4 

41 29233 038244 4 

41 29234 038245 4 

41 29235 038448 4 

41 29246 039139 4 

41 29247 039140 4 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

41 29255 038924 4 

41 29273 038745 4 

41 29275 038844 4 

41 29288 038681 6 

41 29290 038926 4 

41 29308 039052 5 

41 29309 039053 5 

41 29319 039223 5 

41 29323 037949 5 

41 29325 037907 5 

41 29329 038947 5 

41 29344 038826 4 

41 29347 038638 5 

41 29348 038585 4 

41 29356 036493 4 

41 29357 036960 4 

41 29389 038773 5 

41 29393 037966 5 

41 29397 038273 6 

41 29398 038274 6 

41 29415 037971 6 

41 29416 038741 6 

41 29466 039269 6 

41 29490 036562 5 

41 29496 039122 6 

41 29523 039331 6 

41 29530 039029 6 

42 28685 037523 3 

42 28820 038540 1 

42 28831 038239 1 

42 28850 038161 1 

42 28851 038162 1 

42 28914 037791 2 

42 28942 038407 2 

42 28943 038408 2 

42 28990 037594 2 

42 28996 038599 2 

42 28998 038604 2 

42 29016 037929 2 

42 29030 037880 2 

42 29064 038906 3 

42 29073 038428 3 

42 29076 038569 3 

42 29084 038193 3 

42 29098 038889 3 

42 29125 038944 3 

42 29129 038917 3 

42 29130 038918 3 

42 29131 038919 3 

42 29246 039139 4 

42 29247 039140 4 

42 29288 038681 6 

42 29307 038335 5 

42 29339 035179 5 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

42 29350 037993 5 

42 29351 038588 5 

42 29356 036493 4 

42 29376 038455 5 

42 29377 038456 5 

42 29378 038457 5 

42 29379 038458 5 

42 29393 037966 5 

42 29397 038273 6 

42 29398 038274 6 

42 29466 039269 6 

42 29490 036562 5 

43 28828 037882 1 

43 28834 036576 1 

43 28838 038550 1 

43 28846 038110 1 

43 28887 038277 1 

43 28895 037651 1 

43 28897 038039 1 

43 28907 037209 1 

43 28916 038022 1 

43 28918 038359 1 

43 28920 038103 1 

43 28932 037671 1 

43 28948 038289 2 

43 28954 036612 2 

43 29015 038810 2 

43 29033 038737 2 

43 29055 038561 2 

43 29057 038566 3 

43 29068 038521 3 

43 29092 038758 3 

43 29138 038951 3 

43 29225 038404 4 

43 29232 038243 4 

43 29233 038244 4 

43 29234 038245 4 

43 29235 038448 4 

43 29239 038896 4 

43 29257 038509 4 

43 29262 037879 4 

43 29268 038496 4 

43 29271 038747 4 

43 29273 038745 4 

43 29292 038964 4 

43 29301 037491 5 

43 29341 038635 5 

43 29353 038607 5 

43 29358 036995 5 

43 29359 038645 5 

43 29360 038539 5 

43 29362 038800 5 

43 29389 038773 5 

43 29392 037490 5 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

43 29397 038273 6 

43 29398 038274 6 

43 29410 039274 6 

43 29422 038755 6 

43 29496 039122 6 

43 29523 039331 6 

43 29530 039029 6 

44 28685 037523 3 

44 28820 038540 1 

44 28887 038277 1 

44 28927 038641 1 

44 28937 037234 1 

44 28938 037231 1 

44 28944 038537 1 

44 28964 037939 2 

44 28971 037902 2 

44 28989 037503 2 

44 28994 038536 2 

44 29063 038682 3 

44 29064 038906 3 

44 29065 038419 3 

44 29079 037901 5 

44 29120 038904 3 

44 29141 039009 3 

44 29149 038847 3 

44 29154 038831 3 

44 29161 038850 3 

44 29162 037093 3 

44 29171 038718 5 

44 29182 039070 3 

44 29209 039085 4 

44 29235 038448 4 

44 29272 038711 4 

44 29275 038844 4 

    

    

    

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. înregistrării 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 

44 29278 037228 4 

44 29279 037232 4 

44 29299 038846 4 

44 29302 037989 5 

44 29323 037949 5 

44 29338 038914 5 

44 29365 038712 6 

44 29406 038777 6 

44 29416 038741 6 

44 29434 037574 5 

44 29470 038470 6 

44 29482 039060 6 

44 29507 039382 6 

44 29529 037906 6 

44 29531 039077 6 

45 28685 037523 3 

45 28850 038161 1 

45 28851 038162 1 

45 29005 038698 2 

45 29016 037929 2 

45 29073 038428 3 

45 29126 038945 3 

45 29196 038691 4 

45 29328 038676 6 

45 29356 036493 4 

45 29376 038455 5 

45 29377 038456 5 

45 29378 038457 5 

45 29379 038458 5 

45 29397 038273 6 

45 29398 038274 6 

45 29483 038820 6 

45 29525 039247 6 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor  
de înregistrare, publicate în BOPI nr. 1-6/2017 

(11) 

Nr. 
înregistrare 

 

(21) 

Nr. depozit  

 

(22) 

Data depozit 

(51) 

Clase 

(28)(20) 

Nr. de desene şi modele 
industriale (nr. desenului 
şi modelului industrial) 

(43) 

Nr. BOPI 

(44) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1731 f 2015 0108 2015.12.23 01-01 3 (1, 2, 3) 5/2016 1/2017 

1732 f 2016 0029 2016.06.07 06-01 3 7/2016 1/2017 

1733 f 2015 0101 2015.11.27 09-03 1 (1 ) 7/2016 1/2017 

1734 f 2016 0018 2016.05.04 09-05; 19-08 2 7/2016 1/2017 

1735 f 2016 0030 2016.06.09 25-02 4 7/2016 1/2017 

1736 f 2015 0105 2015.12.09 09-01 1 (3) 5/2016 2/2017 

1737 f 2016 0025 2016.05.20 09-01 1 9/2016 2/2017 

1738 f 2016 0026 2016.05.20 09-01 1 9/2016 2/2017 

1739 f 2016 0009 2016.02.23 25-03 95 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 93, 94, 95, 97, 98, 
99, 100) 

7/2016 2/2017 

1740 f 2016 0034 2016.06.28 06-01 8 9/2016 3/2017 

1741 f 2016 0035 2016.06.28 09-03 3 10/2016 3/2017 

1742 f 2016 0039 2016.07.15 21-01 1 9/2016 3/2017 

1743 f 2016 0044 2016.08.04 23-03 1 9/2016 3/2017 

1744 f 2015 0068 2015.06.25 01-04 2 (1, 2) 3/2016 4/2017 

1745 f 2016 0046 2016.08.19 09-01 1 11/2016 4/2017 

1746 f 2016 0019 2016.05.04 19-08 1 7/2016 4/2017 

1747 f 2016 0038 2016.07.12 19-08; 32-00 8 10/2016 4/2017 

1748 f 2016 0043 2016.08.02 25-01 8 10/2016 4/2017 

1749 f 2016 0049 2016.09.22 09-01 1 12/2016 5/2017 

1750 f 2016 0051 2016.09.28 09-03 3 12/2016 5/2017 

1751 f 2016 0053 2016.10.20 09-03; 19-08 2 12/2016 5/2017 

1752 f 2016 0052 2016.10.05 10-01 1 12/2016 5/2017 

1753 f 2016 0058 2016.11.10 19-08 2 12/2016 5/2017 

1754 f 2016 0031 2016.06.17 31-00 1 11/2016 5/2017 

1755 f 2016 0020 2016.05.06 32-00 3 12/2016 5/2017 

1756 f 2016 0027 2016.05.30 09-03 10 9/2016 6/2017 

1757 f 2016 0040 2016.07.29 19-08 2 1/2017 6/2017 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova, aranjate în ordinea claselor CIDMI,  

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 

(51) 

Clase 

(11) 

Nr. certificatului 

(21) 

Nr. depozit 

(22) 

Data depozit 

(28)(20) 

Nr. de desene şi modele 
industriale (nr. desenului 
şi modelului industrial) 

(43) 

Nr. BOPI 

(44) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

01-01 1731 f 2015 0108 2015.12.23 3 (1, 2, 3) 5/2016 1/2017 

01-04 1744 f 2015 0068 2015.06.25 2 (1, 2) 3/2016 4/2017 

06-01 1732 f 2016 0029 2016.06.07 3 7/2016 1/2017 

06-01 1740 f 2016 0034 2016.06.28 8 9/2016 3/2017 

09-01 1736 f 2015 0105 2015.12.09 1 (3) 5/2016 2/2017 

09-01 1737 f 2016 0025 2016.05.20 1 9/2016 2/2017 

09-01 1738 f 2016 0026 2016.05.20 1 9/2016 2/2017 

09-01 1745 f 2016 0046 2016.08.19 1 11/2016 4/2017 

09-01 1749 f 2016 0049 2016.09.22 1 12/2016 5/2017 

09-03 1733 f 2015 0101 2015.11.27 1 (1) 7/2016 1/2017 

09-03 1741 f 2016 0035 2016.06.28 3 10/2016 3/2017 

09-03 1750 f 2016 0051 2016.09.28 3 12/2016 5/2017 

09-03 1751 f 2016 0053 2016.10.20 2 12/2016 5/2017 

09-03 1756 f 2016 0027 2016.05.30 10 9/2016 6/2017 

09-05 1734 f 2016 0018 2016.05.04 2 7/2016 1/2017 

10-01 1752 f 2016 0052 2016.10.05 1 12/2016 5/2017 

19-08 1734 f 2016 0018 2016.05.04 2 7/2016 1/2017 

19-08 1746 f 2016 0019 2016.05.04 1 7/2016 4/2017 

19-08 1747 f 2016 0038 2016.07.12 8 10/2016 4/2017 

19-08 1751 f 2016 0053 2016.10.20 2 12/2016 5/2017 

19-08 1753 f 2016 0058 2016.11.10 2 12/2016 5/2017 

19-08 1757 f 2016 0040 2016.07.29 2 1/2017 6/2017 

21-01 1742 f 2016 0039 2016.07.15 1 9/2016 3/2017 

23-03 1743 f 2016 0044 2016.08.04 1 9/2016 3/2017 

25-01 1748 f 2016 0043 2016.08.02 8 10/2016 4/2017 

25-02 1735 f 2016 0030 2016.06.09 4 7/2016 1/2017 

25-03 1739 f 2016 0009 2016.02.23 95 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 93, 94, 95, 97, 98, 

99, 100) 

7/2016 2/2017 

31-00 1754 f 2016 0031 2016.06.17 1 11/2016 5/2017 

32-00 1747 f 2016 0038 2016.07.12 8 10/2016 4/2017 

32-00 1755 f 2016 0020 2016.05.06 3 12/2016 5/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  

aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională,  
publicate în BOPI nr. 1-6/2017 

 
Nr. 

crt. 

(11) 

Nr. înregistrării 

(15) 

Data înregistrării 

(51) 

Clase 

(28) 

Nr. de desene  
şi modele industriale  

Nr. IDB (44) 

Nr. BOPI 

1 1 2 3 4 5 6 

1 DM/086843 2015.06.19 10-02 6 26/2016 2 

2 DM/087393 2015.08.26 10-02 3 35/2016 3 

3 DM/087450 2015.09.08 10-02 4 22/2016 1 

4 DM/087453 2015.09.08 10-02 2 22/2016 1 

5 DM/087519 2015.09.14 10-02 5 22/2016 1 

6 DM/087521 2015.09.15 10-02 3 22/2016 1 

7 DM/087551 2015.09.14 10-02 7 20/2016 1 

8 DM/087558 2015.09.17 10-07 1 20/2016 1 

9 DM/087584 2015.09.17 10-02 1 20/2016 1 

10 DM/087589 2015.09.18 10-02 1 20/2016 1 

11 DM/087592 2015.09.18 10-02 1 20/2016 1 

12 DM/087593 2015.09.18 10-02 2 20/2016 1 

13 DM/087594 2015.09.18 10-02 7 22/2016 1 

14 DM/087595 2015.09.18 10-02 1 22/2016 1 

15 DM/087597 2015.09.18 10-02 2 20/2016 1 

16 DM/087638 2015.09.18 10-02 1 22/2016 1 

17 DM/087646 2015.09.25 10-02 2 21/2016 1 

18 DM/087748 2015.09.29 10-02 4 23/2016 2 

19 DM/087751 2015.09.29 10-02 1 22/2016 1 

20 DM/087752 2015.09.29 10-02 1 23/2016 2 

21 DM/087754 2015.09.30 10-02 4 23/2016 2 

22 DM/087803 2015.09.30 10-07 1 22/2016 1 

23 DM/087829 2015.10.01 10-02 1 22/2016 1 

24 DM/087832 2015.10.09 10-02 2 25/2016 2 

25 DM/087839 2015.10.02 16-06 10 26/2016 3 

26 DM/087868 2015.09.28 10-02 7 23/2016 2 

27 DM/087875 2015.10.01 10-02 2 23/2016 2 

28 DM/087883 2015.10.05 10-07 1 23/2016 2 

29 DM/087884 2015.10.05 10-02 2 25/2016 2 

30 DM/087891 2015.10.08 10-02 1 23/2016 2 

31 DM/088089 2015.11.02 10-02 1 18/2016 1 

32 DM/088090 2015.11.02 11-01 2 18/2016 1 

33 DM/088091 2015.11.02 10-02 2 18/2016 1 

34 DM/088093 2015.10.30 10-02, 07 17 18/2016 1 

35 DM/088101 2015.11.04 11-01 2 18/2016 1 

36 DM/088150 2015.11.10 10-02 1 19/2016 1 

37 DM/088236 2015.11.17 10-07 1 20/2016 1 

38 DM/088280 2015.11.20 11-01 1 20/2016 2 

39 DM/088369 2015.11.25 10-02 2 21/2016 1 

40 DM/088370 2015.11.25 10-02 1 21/2016 1 

41 DM/088452 2015.12.02 10-07 1 22/2016 1 

42 DM/088461 2015.12.07 11-01 1 23/2016 2 

43 DM/088464 2015.11.18 10-02 2 20/2016 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

44 DM/088472 2015.12.08 10-02 2 23/2016 2 

45 DM/088502 2015.12.08 10-07 5 23/2016 2 

46 DM/088591 2015.12.10 10-07 3 23/2016 2 

47 DM/088674 2015.12.17 11-01 1 24/2016 2 

48 DM/088693 2015.11.19 09-03 1 20/2016 1 

49 DM/088802 2015.11.02 23-03 3 18/2016 1 

50 DM/088885 2016.01.06 11-01 3 27/2016 2 

51 DM/088916 2016.01.11 10-07 1 28/2016 2 

52 DM/088923 2016.01.13 11-01 1 28/2016 2 

53 DM/088961 2016.01.14 10-02 7 28/2016 2 

54 DM/088964 2016.01.14 10-07 1 28/2016 2 

55 DM/088965 2016.01.15 10-07 1 28/2016 2 

56 DM/089008 2016.01.04 10-02, 07 4 27/2016 2 

57 DM/089044 2015.12.24 10-02, 07 15 25/2016 2 

58 DM/089088 2016.01.22 10-07 1 29/2016 2 

59 DM/089178 2016.01.28 10-07 1 30/2016 2 

60 DM/089180 2016.01.28 10-07 10 30/2016 2 

61 DM/089200 2016.01.29 11-01 3 30/2016 2 

62 DM/089201 2016.01.29 10-07 2 30/2016 2 

63 DM/089203 2016.02.01 10-02 4 31/2016 3 

64 DM/089249 2016.02.03 11-01 4 31/2016 2 

65 DM/089267 2016.02.05 11-01 1 31/2016 2 

66 DM/089268 2016.02.05 10-07 3 31/2016 2 

67 DM/089411 2016.02.09 10-07 4 32/2016 2 

68 DM/089414 2016.02.18 10-07 3 33/2016 3 

69 DM/089416 2016.02.19 10-02 1 33/2016 3 

70 DM/089418 2016.02.19 10-07 2 33/2016 3 

71 DM/089497 2016.01.28 10-07 5 30/2016 2 

72 DM/089515 2016.02.23 11-01 1 34/2016 4 

73 DM/089576 2016.02.29 11-01 2 35/2016 4 

74 DM/089630 2016.03.02 10-07 1 35/2016 4 

75 DM/089631 2016.03.02 02-07 1 35/2016 4 

76 DM/089632 2016.03.02 14-04 4 35/2016 4 

77 DM/089633 2016.03.02 11-01 6 35/2016 4 

78 DM/089634 2016.03.01 10-07 4 35/2016 3 

79 DM/089691 2015.10.30 11-01 22 18/2016 1 

80 DM/089695 2016.03.04 10-07 2 36/2016 3 

81 DM/089696 2016.03.04 10-02 2 36/2016 3 

82 DM/089704 2016.03.07 10-07 6 36/2016 3 

83 DM/089747 2016.02.12 10-07 5 32/2016 2 

84 DM/089748 2016.02.29 10-02 1 35/2016 3 

85 DM/089749 2016.03.07 10-07 6 36/2016 4 

86 DM/089795 2016.02.24 10-07 1 34/2016 3 

87 DM/089796 2016.03.08 03-01 1 36/2016 4 

88 DM/089847 2016.03.10 16-06 1 37/2016 3 

89 DM/089894 2016.02.11 32-00 4 32/2016 2 

90 DM/089951 2016.03.21 11-01 1 38/2016 4 

91 DM/089992 2016.03.11 10-07 4 37/2016 3 

92 DM/089993 2015.11.30 23-02 1 22/2016 2 

93 DM/090038 2016.03.29 25-02 8 15/2016 1 

94 DM/090100 2016.04.01 07-99 1 16/2016 1 

95 DM/090166 2016.04.11 10-02 6 41/2016 3 

96 DM/090170 2016.03.22 09-01 1 38/2016 4 

97 DM/090303 2016.04.06 06-03 4 18/2016 2 

98 DM/090364 2015.12.23 21-01 2 18/2016 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

99 DM/090407 2016.02.18 32-00 1 33/2016 2 

100 DM/090409 2016.04.28 10-07 1 43/2016 4 

101 DM/090427 2015.12.23 12-08 2 19/2016 2 

102 DM/090449 2016.05.02 10-02 9 44/2016 3 

103 DM/090494 2016.03.23 08-08 1 20/2016 2 

104 DM/090545 2016.03.21 09-05 4 20/2016 1 

105 DM/090601 2016.05.11 09-05 1 21/2016 1 

106 DM/090632 2016.05.13 19-06 1 46/2016 5 

107 DM/090746 2016.03.10 25-02 5 37/2016 4 

108 DM/090880 2016.05.12 15-99 2 46/2016 5 

109 DM/090941 2016.04.11 32-00 1 24/2016 2 

110 DM/091147 2016.06.10 14-03 2 26/2016 3 

111 DM/091455 2016.07.04 10-02, 07 3 53/2016 6 

112 DM/091787 2016.04.13 09-01 1 30/2016 2 

113 DM/091842 2016.07.26 11-01 2 03/2017 6 

114 DM/091895 2016.06.07 12-11 1 49/2016 6 

115 DM/091939 2016.07.06 09-01 1 32/2016 2 

116 DM/091940 2016.07.11 09-01 1 32/2016 2 

117 DM/092010 2016.07.08 09-01 3 33/2016 4 

118 DM/092167 2016.08.05 24-01 2 35/2016 4 

119 DM/092179 2016.06.29 23-02 2 35/2016 4 

120 DM/092198 2016.03.28 14-03 2 39/2016 3 

121 DM/092346 2016.08.26 09-01 1 37/2016 4 

122 DM/092347 2016.08.26 09-01 1 37/2016 4 

123 DM/092365 2016.08.23 19-06 1 37/2016 4 

124 DM/092419 2015.11.19 24-04 1 38/2016 4 

125 DM/092535 2016.08.29 24-01 2 39/2016 4 

126 DM/092538 2016.02.10 26-05 2 39/2016 4 

127 DM/092606 2016.02.06 26-05 6 39/2016 5 

128 DM/092693 2016.07.14 32-00 1 40/2016 4 

129 DM/092729 2016.09.27 09-01 1 41/2016 4 

130 DM/092757 2016.06.13 01-01 1 41/2016 4 

131 DM/092802 2016.08.22 10-04 10 41/2016 4 

132 DM/092961 2016.09.08 13-99 1 43/2016 6 

133 DM/093009 2016.10.14 01-01 1 43/2016 5 

134 DM/093052 2016.10.12 09-03 6 44/2016 5 

135 DM/093112 2016.10.16 28-99 3 44/2016 5 

136 DM/093204 2016.08.10 12-08, 16 3 45/2016 5 

137 DM/093205 2016.08.10 21-01 3 45/2016 5 

138 DM/093249 2016.08.04 12-08 2 45/2016 5 

139 DM/093250 2016.08.04 21-01 2 45/2016 5 

140 DM/093269 2016.08.12 21-01 2 45/2016 5 

141 DM/093271 2016.08.12 12-08 2 45/2016 5 

142 DM/093280 2016.10.23 19-06 1 46/2016 5 

143 DM/093287 2016.07.29 07-02 15 46/2016 5 

144 DM/093380 2016.08.22 10-07 2 47/2016 6 

145 DM/093674 2016.04.24 12-16 5 49/2016 6 

146 DM/093675 2016.04.24 25-02 1 49/2016 6 

147 DM/093753 2016.09.05 23-02 7 50/2016 6 

148 DM/093786 2016.10.13 03-01 1 51/2016 6 

149 DM/093807 2016.08.24 01-01 2 51/2016 5 

150 DM/094249 2016.04.26 14-04 1 03/2017 6 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  

în Republica Moldova conform Aranjamentului  
de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI,  

publicate în BOPI nr. 1-6/2017 

(51) 

Clase 

(11) 

Nr. înregistrării 

(15) 

Data înregistrării 

(28) 

Nr. de desene  
şi modele industriale  

Nr. IDB (44) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

01-01 DM/092757 2016.06.13 1 41/2016 4 

01-01 DM/093009 2016.10.14 1 43/2016 5 

01-01 DM/093807 2016.08.24 2 51/2016 5 

02-07 DM/089631 2016.03.02 1 35/2016 4 

03-01 DM/089796 2016.03.08 1 36/2016 4 

03-01 DM/093786 2016.10.13 1 51/2016 6 

06-03 DM/090303 2016.04.06 4 18/2016 2 

07-02 DM/093287 2016.07.29 15 46/2016 5 

07-99 DM/090100 2016.04.01 1 16/2016 1 

08-08 DM/090494 2016.03.23 1 20/2016 2 

09-01 DM/091787 2016.04.13 1 30/2016 2 

09-01 DM/091939 2016.07.06 1 32/2016 2 

09-01 DM/091940 2016.07.11 1 32/2016 2 

09-01 DM/092010 2016.07.08 3 33/2016 4 

09-01 DM/092346 2016.08.26 1 37/2016 4 

09-01 DM/092347 2016.08.26 1 37/2016 4 

09-01 DM/090170 2016.03.22 1 38/2016 4 

09-01 DM/092729 2016.09.27 1 41/2016 4 

09-03 DM/088693 2015.11.19 1 20/2016 1 

09-03 DM/093052 2016.10.12 6 44/2016 5 

09-05 DM/090545 2016.03.21 4 20/2016 1 

09-05 DM/090601 2016.05.11 1 21/2016 1 

10-02 DM/088089 2015.11.02 1 18/2016 1 

10-02 DM/088091 2015.11.02 2 18/2016 1 

10-02 DM/088093 2015.10.30 17 18/2016 1 

10-02 DM/088150 2015.11.10 1 19/2016 1 

10-02 DM/087551 2015.09.14 7 20/2016 1 

10-02 DM/087584 2015.09.17 1 20/2016 1 

10-02 DM/087589 2015.09.18 1 20/2016 1 

10-02 DM/087592 2015.09.18 1 20/2016 1 

10-02 DM/087593 2015.09.18 2 20/2016 1 

10-02 DM/087597 2015.09.18 2 20/2016 1 

10-02 DM/088464 2015.11.18 2 20/2016 1 

10-02 DM/087646 2015.09.25 2 21/2016 1 

10-02 DM/088369 2015.11.25 2 21/2016 1 

10-02 DM/088370 2015.11.25 1 21/2016 1 

10-02 DM/087450 2015.09.08 4 22/2016 1 

10-02 DM/087453 2015.09.08 2 22/2016 1 

10-02 DM/087519 2015.09.14 5 22/2016 1 

10-02 DM/087521 2015.09.15 3 22/2016 1 

10-02 DM/087594 2015.09.18 7 22/2016 1 

10-02 DM/087595 2015.09.18 1 22/2016 1 

10-02 DM/087638 2015.09.18 1 22/2016 1 

10-02 DM/087751 2015.09.29 1 22/2016 1 

10-02 DM/087829 2015.10.01 1 22/2016 1 
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1 2 3 4 5 6 

10-02 DM/087748 2015.09.29 4 23/2016 2 

10-02 DM/087752 2015.09.29 1 23/2016 2 

10-02 DM/087754 2015.09.30 4 23/2016 2 

10-02 DM/087868 2015.09.28 7 23/2016 2 

10-02 DM/087875 2015.10.01 2 23/2016 2 

10-02 DM/087891 2015.10.08 1 23/2016 2 

10-02 DM/088472 2015.12.08 2 23/2016 2 

10-02 DM/087832 2015.10.09 2 25/2016 2 

10-02 DM/087884 2015.10.05 2 25/2016 2 

10-02 DM/089044 2015.12.24 15 25/2016 2 

10-02 DM/086843 2015.06.19 6 26/2016 2 

10-02 DM/089008 2016.01.04 4 27/2016 2 

10-02 DM/088961 2016.01.14 7 28/2016 2 

10-02 DM/089203 2016.02.01 4 31/2016 3 

10-02 DM/089416 2016.02.19 1 33/2016 3 

10-02 DM/087393 2015.08.26 3 35/2016 3 

10-02 DM/089748 2016.02.29 1 35/2016 3 

10-02 DM/089696 2016.03.04 2 36/2016 3 

10-02 DM/090166 2016.04.11 6 41/2016 3 

10-02 DM/090449 2016.05.02 9 44/2016 3 

10-02 DM/091455 2016.07.04 3 53/2016 6 

10-04 DM/092802 2016.08.22 10 41/2016 4 

10-07 DM/088093 2015.10.30 17 18/2016 1 

10-07 DM/087558 2015.09.17 1 20/2016 1 

10-07 DM/088236 2015.11.17 1 20/2016 1 

10-07 DM/088452 2015.12.02 1 22/2016 1 

10-07 DM/087803 2015.09.30 1 22/2016 1 

10-07 DM/087883 2015.10.05 1 23/2016 2 

10-07 DM/088591 2015.12.10 3 23/2016 2 

10-07 DM/088502 2015.12.08 5 23/2016 2 

10-07 DM/089044 2015.12.24 15 25/2016 2 

10-07 DM/089008 2016.01.04 4 27/2016 2 

10-07 DM/088916 2016.01.11 1 28/2016 2 

10-07 DM/088964 2016.01.14 1 28/2016 2 

10-07 DM/088965 2016.01.15 1 28/2016 2 

10-07 DM/089088 2016.01.22 1 29/2016 2 

10-07 DM/089180 2016.01.28 10 30/2016 2 

10-07 DM/089201 2016.01.29 2 30/2016 2 

10-07 DM/089497 2016.01.28 5 30/2016 2 

10-07 DM/089178 2016.01.28 1 30/2016 2 

10-07 DM/089268 2016.02.05 3 31/2016 2 

10-07 DM/089411 2016.02.09 4 32/2016 2 

10-07 DM/089747 2016.02.12 5 32/2016 2 

10-07 DM/089414 2016.02.18 3 33/2016 3 

10-07 DM/089418 2016.02.19 2 33/2016 3 

10-07 DM/089795 2016.02.24 1 34/2016 3 

10-07 DM/089630 2016.03.02 1 35/2016 4 

10-07 DM/089634 2016.03.01 4 35/2016 3 

10-07 DM/089695 2016.03.04 2 36/2016 3 

10-07 DM/089704 2016.03.07 6 36/2016 3 

10-07 DM/089749 2016.03.07 6 36/2016 4 

10-07 DM/089992 2016.03.11 4 37/2016 3 

10-07 DM/090409 2016.04.28 1 43/2016 4 

10-07 DM/093380 2016.08.22 2 47/2016 6 

10-07 DM/091455 2016.07.04 3 53/2016 6 

11-01 DM/088090 2015.11.02 2 18/2016 1 
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1 2 3 4 5 6 

11-01 DM/088101 2015.11.04 2 18/2016 1 

11-01 DM/089691 2015.10.30 22 18/2016 1 

11-01 DM/088280 2015.11.20 1 20/2016 2 

11-01 DM/088461 2015.12.07 1 23/2016 2 

11-01 DM/088674 2015.12.17 1 24/2016 2 

11-01 DM/088885 2016.01.06 3 27/2016 2 

11-01 DM/088923 2016.01.13 1 28/2016 2 

11-01 DM/089200 2016.01.29 3 30/2016 2 

11-01 DM/089249 2016.02.03 4 31/2016 2 

11-01 DM/089267 2016.02.05 1 31/2016 2 

11-01 DM/089515 2016.02.23 1 34/2016 4 

11-01 DM/089576 2016.02.29 2 35/2016 4 

11-01 DM/089633 2016.03.02 6 35/2016 4 

11-01 DM/089951 2016.03.21 1 38/2016 4 

11-01 DM/091842 2016.07.26 2 03/2017 6 

12-08 DM/090427 2015.12.23 2 19/2016 2 

12-08 DM/093204 2016.08.10 3 45/2016 5 

12-08 DM/093249 2016.08.04 2 45/2016 5 

12-08 DM/093271 2016.08.12 2 45/2016 5 

12-11 DM/091895 2016.06.07 1 49/2016 6 

12-16 DM/093204 2016.08.10 3 45/2016 5 

12-16 DM/093674 2016.04.24 5 49/2016 6 

13-99 DM/092961 2016.09.08 1 43/2016 6 

14-03 DM/091147 2016.06.10 2 26/2016 3 

14-03 DM/092198 2016.03.28 2 39/2016 3 

14-04 DM/089632 2016.03.02 4 35/2016 4 

14-04 DM/094249 2016.04.26 1 03/2017 6 

15-99 DM/090880 2016.05.12 2 46/2016 5 

16-06 DM/087839 2015.10.02 10 26/2016 3 

16-06 DM/089847 2016.03.10 1 37/2016 3 

19-06 DM/092365 2016.08.23 1 37/2016 4 

19-06 DM/090632 2016.05.13 1 46/2016 5 

19-06 DM/093280 2016.10.23 1 46/2016 5 

21-01 DM/090364 2015.12.23 2 18/2016 1 

21-01 DM/093205 2016.08.10 3 45/2016 5 

21-01 DM/093250 2016.08.04 2 45/2016 5 

21-01 DM/093269 2016.08.12 2 45/2016 5 

23-02 DM/089993 2015.11.30 1 22/2016 2 

23-02 DM/092179 2016.06.29 2 35/2016 4 

23-02 DM/093753 2016.09.05 7 50/2016 6 

23-03 DM/088802 2015.11.02 3 18/2016 1 

24-01 DM/092167 2016.08.05 2 35/2016 4 

24-01 DM/092535 2016.08.29 2 39/2016 4 

24-04 DM/092419 2015.11.19 1 38/2016 4 

25-02 DM/090038 2016.03.29 8 15/2016 1 

25-02 DM/090746 2016.03.10 5 37/2016 4 

25-02 DM/093675 2016.04.24 1 49/2016 6 

26-05 DM/092538 2016.02.10 2 39/2016 4 

26-05 DM/092606 2016.02.06 6 39/2016 5 

28-99 DM/093112 2016.10.16 3 44/2016 5 

32-00 DM/090941 2016.04.11 1 24/2016 2 

32-00 DM/089894 2016.02.11 4 32/2016 2 

32-00 DM/090407 2016.02.18 1 33/2016 2 

32-00 DM/092693 2016.07.14 1 40/2016 4 
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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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