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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 2018)

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 Insulele Bermude
BN Brunei Darussalam
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
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 Republica Capului 

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 Guyana
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 Kârghâzstan
KH Cambodgia 
KP Republica Populară
 Democrată Coreeană
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Cayman
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 Malaezia
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 Rwanda 
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  

Chineză
UA Ucraina
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Sfântul Vincent şi 

Grenadinele
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. 50/2008 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. 50/2008 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 
№ 50/2008 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
(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 
(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
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(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) код страны 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
(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii acordării brevetului european
         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
         Дата публикации ЕПВ сведений о предоставлении 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 
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(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 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 и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

PUBLICATE DE AGEPI
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 

OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO 
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
       CODES FOR PATENT DOCUMENTS
       КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit 
  sau data priorităţii recunoscute
     –  patent application published before the established term of 18 months after the fi ling date 
  or recognized priority date
  – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока 
  с даты подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
 – patent application published within the established term with a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
 – patent application published within the established term without a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 
 – search report of a patent application (published after publication of the application)
 – отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului
 – patent application published with corrected or modifi ed fi rst page of the document
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
     – patent application with corrections or amendments to any part of the document
     – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части документа
B1 – brevet de invenţie acordat
 – granted patent for invention
 – предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie 
 – granted patent for invention, amended after opposition procedures
 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului
 – granted patent for invention with corrected or modifi ed fi rst page of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 
  формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
 – issued patent for invention
 – выданный патент на изобретение
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 
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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  
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
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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
FF9Y  Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

 Granted short-term patents for invention 
  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FG9A    Publicarea traducerii fascicolului de brevet european validat în Republica Moldova 
           Publication of the translation of the European patent specifi cation validated in the Republic of Moldova
             Публикация перевода описания изобретения к европейскому патенту, валидированному в Республике  

 Молдова

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

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 rejected 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
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 
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat 
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
             Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек 
ML9Y  Lista cererilor de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată respinse
            List of refused applications for extension of the term of validity of a short-term patent
            Перечень отклоненных заявок на продление срока действия краткосрочного патента
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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. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de 
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile 

publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost. 
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezin-

te 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. 50/2008 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 additional fee. 

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 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 
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, 
являющегося предметом заявки на патент. 

P

P 

П 
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(21) a 2019 0032 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A23C 3/00 (2006.01) 
(22) 2019.04.10 
(71) UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN 

GALAŢI, RO 
(72) OANCEA Ana Maria, RO; BAHRIM Elena 

Gabriela, RO; VASILE Aida Mihaela, RO; 
RÂPEANU Gabriela, RO; STĂNCIUC Nicole-
ta, RO 

(74) MARGINE Ion 
(54) Procedeu de obţinere a produselor lactate 

fermentate funcţionalizate prin adaos de 
compozite microîncapsulate (variante) 

(57) Invenţia se referă la procedee de obţinere a 
produselor lactate funcţionale, fermentate cu 
bacterii probiotice, cu adaos de compozite 
funcţionalizate cu extracte antocianice din 
pieliţă de vişine, microîncapsulate în proteine 
din zer. Microîncapsularea extractelor din 
pieliţa de vişine, recunoscute pentru 
activitatea lor biologică şi funcţională, s-a 
realizat prin liofilizare, utilizând ca matrice 
izolatul proteic din zer. Produsele lactate, 
fermentate cu bacterii probiotice viabile, au  
efecte benefice demonstrate ştiinţific, astfel 
ca: îmbunătăţirea microbiotei intestinale prin 
competiţia şi antagonismul faţă de agenţii 
patogeni, biosinteza unor metaboliţi cu rol 
vital (vitamine din grupul B, acizi graşi cu 
catena scurtă, enzime specifice, care nu pot fi 
produse de organismul uman şi au un rol în 
metabolismul carbohidraţilor nedigestibili), 
îmbunătăţirea absorbţiei nutrienţilor, scăderea 
LDL colesterolului şi stimularea sistemului 
imunitar. În plus, produsele sunt îmbunătăţite 
funcţional prin adaos de antociani 
microîncapsulaţi, stabili din punct de vedere 
fizico-chimic. Produsele nu conţin zahăr 
adăugat sau alţi aditivi, totodată fiind o sursă 
importantă de compuşi biologic activi, bacterii 
probiotice şi proteine. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining fermented dairy 
products functionalized by adding micro-
encapsulated composites (embodiments) 

(57) The invention relates to processes for produc-
ing functional dairy products, fermented with 
probiotic bacteria, with the addition of func-
tionalized composites with anthocyanin ex-
tracts from cherry peel, microencapsulated in 
whey proteins. Microencapsulation of cherry 
peel extracts, recognized for their biological 
and functional activity, was carried out by ly-

ophilization, using whey protein isolate as a 
matrix. Dairy products, fermented with viable 
probiotic bacteria, have scientifically proven 
beneficial effects, such as: improving the in-
testinal microbiota through competition and 
antagonism against pathogenic agents, bio-
synthesis of vital metabolites (B group vita-
mins, short-chain fatty acids, specific en-
zymes that cannot be produced by the human 
body and play a role in the metabolism of in-
digestible carbohydrates), improving the ab-
sorption of nutrients, lowering LDL cholesterol 
and stimulating the immune system. In addi-
tion, the products are functionally improved by 
the addition of microencapsulated anthocya-
nins, which are stable from a physicochemical 
point of view. The products do not contain 
added sugar or other additives, while being an 
important source of bioactive compounds, 
probiotic bacteria and proteins. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения кисломолочных  
продуктов, функционализированных за 
счет добавки микрокапсулированных 
композитов (варианты) 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения функциональных молочных продук-
тов, ферментированных пробиотическими 
бактериями, с добавкой функционализиро-
ванных композитов с антоциановыми экс-
трактами из кожицы вишни, микрокапсули-
рованных в сывороточных протеинах. Мик-
рокапсулирование экстрактов из кожицы 
вишни, признанных за свою биологическую 
и функциональную активность, проводили 
лиофилизацией, используя в качестве 
матрицы изолят сывороточного протеина. 
Кисломолочные продукты, ферментиро-
ванные жизнеспособными пробиотически-
ми бактериями, имеют научно доказанные 
полезные эффекты, такие как: улучшение 
кишечной микробиоты за счет конкуренции 
и антагонизма по отношению к патогенным 
агентам, биосинтез жизненно важных ме-
таболитов (витамины группы В, жирные 
кислоты с короткой цепью, специфические 
ферменты, которые не могут вырабаты-
ваться организмом человека и играют роль 
в метаболизме неусваиваемых углеводов), 
улучшение усвоения питательных ве-
ществ, снижение ЛПНП холестерина и 
стимуляция иммунной системы. Кроме то-
го, продукты функционально улучшаются 
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за счет добавки микрокапсулированных 
антоцианов, стабильных с физико-
химической точки зрения. Продукты не со-
держат добавленный сахар или другие 
присадки, при этом являясь важным источ-
ником биологически активных соединений, 
пробиотических бактерий и протеинов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
 
(21) a 2019 0035 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A63B 22/00 (2006.01) 

A63B 71/02 (2006.01) 
A63B 71/06 (2006.01) 

(22) 2019.04.12 
(71)(72) BUTNARU Vlad, MD 
(54)     Trenajor pentru jocuri 
(57) Invenţia se referă la dezvoltarea abilităţilor 

sportive de joc cu mingea şi aruncarea dis-
cului, în special pentru amatori şi sportivi în-
cepători, şi poate fi utilizată în timpul an-
trenamentelor în încăperi, cât şi în afara lor. 
Trenajorul pentru jocuri constă dintr-o car-
casă, care conţine patru bare verticale (1), 
fixate prin intermediul a patru picioare cruci-
forme (2) cu patru bare orizontale (3) în par-
tea inferioară, patru bare orizontale (3) în par-
tea superioară, fixate prin intermediul unor 
dispozitive cruciforme (4), şi o plasă (5) cu o 
gaură străpunsă (6) şi trei găuri înfundate (7), 
fixată de barele verticale (1) şi orizontale (3) 
prin intermediul unor inele de fixare (8). Toto-
dată, găurile străpunsă (6) şi înfundate (7) pot 
fi înlocuite cu capacul-plasă (9), dotat cu găuri 
de trecere a unui disc (10), prin alipirea lui pe 
plasă (5) cu ajutorul unei benzi arici (11), care 
se află parţial pe perimetrul găurilor de trecere 
a mingii şi pe perimetrul capacului-plasă (9). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54)     Game trainer 
(57) The invention relates to the development of 

sports skills in playing with a ball and throwing 
a disc, in particular for amateurs and novice 
sportsmen, and can be used during training 
indoors as well as outside them. 

 
 
 
 
 

The game trainer consists of a body, contain-
ing four vertical rods (1), fixed with four cruci-
form legs (2) with four horizontal rods (3) in 
the lower part, four horizontal rods (3) in the 
upper part, fixed with cruciform devices (4), 
and a mesh (5) with a through hole (6) and 
three recessed holes (7), attached to the ver-
tical (1) and horizontal (3) rods using locking 
rings (8). At the same time, the through (6) 
and recessed holes (7) can be replaced by a 
mesh cap (9), equipped with holes for the disc 
(10) to pass through, by attaching it to the 
mesh (5) using a hedgehog tape (11), which 
is partially located along the perimeter of the 
holes for the passage of the ball and around 
the perimeter of the mesh cap (9). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54)     Игровой тренажер 
(57) Изобретение относится к развитию спор-

тивных навыков игры с мячом и бросания 
диска, в частности для любителей и начи-
нающих спортсменов, и может быть ис-
пользовано во время тренировок в поме-
щениях, а также вне их. 
Игровой тренажер состоит из корпуса, со-
держащего четыре вертикальных стержня 
(1), закрепленных с помощью четырех кре-
стообразных ножек (2) с четырьмя гори-
зонтальными стержнями (3) в нижней ча-
сти, четыре горизонтальных стержня (3) в 
верхней части, закрепленных с помощью 
крестообразных устройств (4), и сетку (5) 
со сквозным отверстием (6) и тремя углуб-
лёнными отверстиями (7), прикрепленную к 
вертикальным (1) и горизонтальным (3) 
стержням с помощью фиксирующих колец 
(8). При этом сквозное (6) и углубленные 
отверстия (7) могут быть заменены на сет-
чатый колпачок (9), снабженный отверсти-
ями для прохождения диска (10), посред-
ством его прикрепления к сетке (5) с по-
мощью ленты ежа (11), которая частично 
находится по периметру отверстий для 
прохождения мяча и по периметру сетчато-
го колпачка (9). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 



MD - BOPI 10/2020  INVENTIONS 

18 

 
 
 
 
 
(21) a 2019 0030 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C02F 3/00 (2006.01) 
(22) 2019.04.05 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COPTIUC 
Eduard, MD 

(54) Instalaţie de decontaminare a toxicanţilor 
organici şi bacteriilor din mediul acvatic  

(57) Invenţia se referă la instalaţii de 
decontaminare sub acţiunea radiaţiei solare a 
apelor uzate cu conţinut de poluanţi organici 
persistenţi şi microorganisme periculoase. 
Instalaţia, conform invenţiei, conţine un vas 
circulant-acumulant conic (1), dotat cu un 
racord de intrare (7) şi un mecanism dozator 
pentru alimentarea cu lichid pentru tratare şi 
reactiv activ fotocatalitic, o carcasă de sprijin 
înclinată (8), care conţine ţevi curgătoare din 
cuarţ cu un racord de evacuare (16) a apei 
tratate, un reflector, precum şi o conductă 
(21) cu ventil (22) pentru recircularea 
lichidului tratat. Instalaţia conţine suplimentar 
un dozator electromagnetic (3) al vitezei 
fluxului lichidului tratat, unit cu un reactor 
fotocatalitic cu tuburi din cuarţ (10), care este 
amplasat pe carcasa de sprijin înclinată (8), 
acoperită cu un strat negru absorbant (9).  
 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Installation for neutralization of organic 
toxins and bacteria in the aqueous medi-
um 

(57) The invention relates to installations for neu-
tralization under the influence of solar radia-
tion of wastewaters containing persistent or-
ganic pollutants and dangerous microorgan-
isms. 
The installation, according to the invention, 
comprises a conical circulation storage tank 
(1) equipped with an inlet fitting (7) and a dos-
ing mechanism for supplying the liquid under 
treatment and the photocatalytic active rea-
gent, an inclined support frame (8), containing 
flowing quartz tubes with a branch pipe for 
draining the purified water (16), a reflector, as 
well as a branch pipe (21) with a valve (22) for 
recirculation of the purified liquid. The installa-
tion additionally comprises an electromagnetic 
dispenser (3) for the flow rate of the liquid un-
der treatment, connected to a quartz tubular 
photocatalytic reactor (10), which is placed on 
an inclined support frame (8), covered with an 
absorbing black layer (9). 

 
  Claims: 6 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка для обезвреживания органи-
ческих токсинов и бактерий в водной 
среде  

(57) Изобретение относится к установкам для 
обезвреживания под действием солнечной 
радиации сточных вод с содержанием 
стойких органических загрязнителей и 
опасных микроорганизмов. 
Установка, согласно изобретению, содер-
жит коническую циркуляционно-накопи-
тельную емкость (1), снабженную входным 
патрубком (7) и дозирующим механизмом 
для подачи обрабатываемой жидкости и 
фотокаталитического активного реагента, 
наклонный опорный каркас (8), который 
содержит проточные кварцевые трубки с 
патрубком для слива очищенной воды (16), 
отражатель, а также патрубок (21) с клапа-
ном (22) для рециркуляции очищенной 
жидкости. Установка дополнительно со-
держит электромагнитный дозатор (3) ско-
рости потока обрабатываемой жидкости, 
соединенный с кварцевым трубчатым фо-
токаталитическим реактором (10), который 
расположен на наклонном опорном карка-
се (8), покрытoм абсорбирующим черным 
слоем (9). 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 2 
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(21) a 2019 0033 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C08L 63/00 (2006.01) 
(22) 2019.04.10 
(71) UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN 

GALAŢI, RO 
(72) CÎRCIUMARU Adrian, RO; BRIA Vasile, RO 
(74) MARGINE Ion 
(54)     Amestec polimeric cu memoria formei 
(57) Invenţia se referă la un amestec polimeric, 

care poate fi utilizat ca matrice pentru forma-
rea unor materiale compozite cu proprietăţi 
speciale, mai ales în ceea ce priveşte solicită-
rile la şoc de joasă energie. Astfel, amestecul 
propus spre analiză poate fi utilizat pentru ob-
ţinerea unor structuri laminate (armate cu fi-
bre, distribuite uniform sau aleator) cu pro-
prietăţi proiectabile speciale pentru aplicaţii, în 
special în domeniul autovehiculelor (elemente 
de caroserie, elemente de protecţie), înlocu-
ind materialele clasice, având o durată de via-
ţă mai mare şi contribuind la reducerea masei 
proprii a vehiculului cu o creştere a randa-
mentului, îndeosebi  în cazul autovehiculelor 
cu propulsie electrică. Realizarea componen-
telor caroseriei din materiale compozite, ar-
mate cu matrice polimerică, executată din 
amestecul polimeric propus (sau cu prezenţa 
acestuia la diferite niveluri în materialul com-
pozit armat), poate asigura o reducere a efec-
tului impactului asupra unui pieton sau altui 
participant la traficul rutier. Materialul, propus 
spre analiză, este realizat prin amestecarea 
unei răşini epoxidice cu o soluţie de 
polisulfonă în 1-metil, 2-pirolidinonă. Acest 
material prezintă proprietatea de a reveni la 
forma iniţială după încetarea acţiunii exterioa-
re (în cazul testelor de compresiune şi încovo-

iere în trei puncte). În cazul încovoierii niciuna 
dintre epruvete nu s-a fracturat sau nu s-a fi-
surat, în ciuda unor deformaţii foarte mari. În 
cazul compresiunii epruvetele au cedat (au 
apărut fisuri), dar după comprimarea materia-
lelor au devenit mai mari decât jumătate din 
dimensiunea iniţială. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54)     Shape memory polymer blend 
(57) The invention relates to a polymer blend that 

can be used as a matrix to form composite 
materials with special properties, especially 
with regard to low energy impact stresses. 
Thus, the blend proposed for analysis can be 
used for producing layered structures (rein-
forced with fibers, distributed uniformly or 
randomly) with special design properties for 
applications, especially in the field of transport 
vehicles (body elements, protection ele-
ments), replacing classical materials, having 
longer service life and contributing to a reduc-
tion in vehicle curb weight with increased effi-
ciency, especially in the case of electric vehi-
cles. The execution of body components from 
composite materials, reinforced with a poly-
mer matrix, made of the proposed polymer 
blend (or with its presence at different levels 
in the reinforced composite material) can pro-
vide a reduction of the impact on a pedestrian 
or other road traffic user. The material, pro-
posed for analysis, is made by mixing an 
epoxy resin with a polysulfone solution in 1-
methyl, 2-pyrrolidinone. This material has the 
property of returning to its original shape after 
the cessation of the external action (in the 
case of compression and bending tests in 
three points). In the case of bending, none of 
the samples broke or cracked, despite very 
large deformations. In the case of compres-
sion, the samples were damaged (cracks ap-
peared), but after compression of the materi-
als, they became larger than half of the initial 
size. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Полимерная смесь с памятью формы 
(57) Изобретение относится к полимерной сме-

си, которая может быть использована как 
матрица для формирования композитных 
материалов со специальными свойствами, 
особенно в отношении ударных напряже-
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ний низкой энергии. Таким образом, смесь, 
предложенная для анализа, может быть 
использована для получения слоистых 
структур (армированных волокнами, рас-
пределенными равномерно или случайно) 
со специальными конструктивными свой-
ствами для применений особенно в обла-
сти транспортных средств (элементы кузо-
ва, элементы защиты), заменяя классиче-
ские материалы, имея более длительный 
срок службы и способствуя уменьшению 
собственной массы транспортного сред-
ства с увеличением эффективности осо-
бенно в случае электромобилей. Выполне-
ние компонентов кузова из композитных 
материалов, армированных полимерной 
матрицей, изготовленной из предлагаемой 
полимерной смеси (или с ее наличием на 
разных уровнях в армированном композит-
ном материале), может обеспечить сниже-
ние ударного воздействия на пешехода 
или другого участника дорожного движе-
ния. Материал, предложенный для анали-
за, изготовлен путем смешивания эпоксид-
ной смолы с раствором полисульфона в 1-
метил, 2-пирролидиноне. Этот материал 
имеет свойство возвращаться к первона-
чальной форме после прекращения внеш-
него воздействия (в случае испытаний на 
сжатие и изгиб в трех точках). В случае из-
гиба ни один из образцов не сломался или 
не раскололся, несмотря на очень боль-
шие деформации. В случае сжатия образ-
цы были повреждены (появились трещи-
ны), но после сжатия материалов стали 
больше половины исходного размера. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 12 
 
 
 
(21) a 2019 0034 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C09D 163/00 (2006.01) 

C09D 163/04 (2006.01) 
C08L 63/00 (2006.01) 
C08L 63/04 (2006.01) 

(22) 2019.04.10 
(71) UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN 

GALAŢI, RO 
(72) CÎRCIUMARU Adrian, RO; BORDEAŞU Ilare, 

RO; MUNTENIŢĂ Cristian, RO; UNGUREA-
NU Claudia Veronica, RO 

(74) MARGINE Ion 
(54) Acoperire polimerică a suprafeţelor de 

bronz pentru creşterea rezistenţei acestora 
la uzura generată de cavitaţie 

(57) Invenţia se referă  la obţinerea unui amestec 
polimeric, realizat din doi polimeri: o răşină 
epoxidică şi o răşină vinil-esterică, modificată 
cu epoxi-novolac, şi modificat cu agenţi orga-
nici (colagen) şi anorganici (BaCl2, CuCl2, 
YCl3), care poate fi folosit pentru acoperirea 
protectivă a suprafeţelor, expuse la eroziunea 
determinată de cavitaţie, întâlnită foarte des la 
elementele constructive ale pompelor hidrau-
lice sau coloanelor, folosite pentru transportul 
apei. Testele standard de rezistenţă la 
eroziune prin cavitaţie au arătat că 
suprafeţele, acoperite cu amestecul polimeric 
propus, au rezistat un timp de trei ori mai 
lung, decât probele, acoperite prin alte 
metode (mai scumpe). Amestecul polimeric 
asigură adeziunea la suprafaţa metalică, 
datorită prezenţei răşinii epoxidice şi  
eventualilor compuşi nanometrici, obţinuţi prin 
dezvoltarea unor reacţii chimice locale (care 
altfel au loc în condiţii speciale) între ionii de 
Y, Ba şi Cu. Astfel de compuşi asigură şi 
interacţiunea cu substratul (bronzul) şi 
nanostructurarea polimerului. Solubilitatea 
agenţilor organici şi anorganici în componenta 
de bază a răşinii vinil-esterice modificate 
asigură obţinerea unor amestecuri omogene, 
care pot fi depuse în formă de filme subţiri pe 
diferite suprafeţe metalice şi prin diverse 
procedee. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Polymer coating of bronze surfaces to in-
crease their resistance to cavitation-
induced wear 

(57) The invention relates to the production of a 
polymer mixture, made of two polymers: an 
epoxy resin and an epoxy-novolac modified 
vinyl-ester resin, and modified with organic 
(collagen) and inorganic agents (BaCl2, 
CuCl2, YCl3), which can be used for protective 
coating of surfaces prone to erosion, caused 
by cavitation, which is very common in struc-
tural elements of hydraulic pumps or columns, 
used for water supply. Standard tests for re-
sistance to cavitation erosion showed that 
surfaces, coated with the proposed polymer 
mixture, withstood three times longer than 
samples coated by other methods (more ex-
pensive). The polymer mixture provides ad-
hesion to the metal surface, due to the pres-
ence of epoxy resin and possible nanocom-
pounds obtained through the development of 
local chemical reactions (which in other cases 
occur under special conditions) between Y, 
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Ba and Cu ions. Such compounds provide 
both interaction with the substrate (bronze) 
and polymer nanostructuring. The solubility of 
organic and inorganic agents in the basic 
component of the modified vinyl-ester resin 
provides for the production of homogeneous 
mixtures that can be deposited in the form of 
thin films on different metal surfaces and by 
various processes. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Полимерное покрытие бронзовых по-
верхностей для повышения их устойчи-
вости к вызванному кавитацией износу 

(57) Изобретение относится к получению поли-
мерной смеси, изготовленной из двух по-
лимеров: эпоксидной смолы и модифици-
рованной эпоксидным новолаком винил-
эфирной смолы, и модифицированной ор-
ганическими (коллагеном) и неорганиче-
скими агентами (BaCl2, CuCl2, YCl3), кото-
рая может быть использована для защит-
ного покрытия поверхностей, подвержен- 
ных эрозии, вызванной кавитацией, встре-
чающейся очень часто в конструктивных 
элементах гидравлических насосов или ко-
лонн, используемых для водоснабжения.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные испытания на устойчивость к 
кавитационной эрозии показали, что по-
верхности, покрытые предлагаемой поли-
мерной смесью, выдерживали в три раза 
дольше, чем образцы, покрытые другими 
методами (более дорогими). Полимерная 
смесь обеспечивает адгезию к металличе-
ской поверхности, благодаря наличию 
эпоксидной смолы и возможных наносо-
единений, полученных за счет развития 
локальных химических реакций (которые в 
других случаях происходят в особых усло-
виях) между ионами Y, Ba и Cu. Такие со-
единения обеспечивают и взаимодействие 
с подложкой (бронзой), и наноструктуриро-
вание полимера. Растворимость органиче-
ских и неорганических агентов в основном 
компоненте модифицированной винил-
эфирной смолы обеспечивает получение 
однородных смесей, которые могут быть 
нанесены в виде тонких пленок на различ-
ные металлические поверхности и различ-
ными способами. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent applications  
for which validation in the Republic  

of Moldova has been requested /  
Опубликованные заявки на европейский 

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 

 

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

european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi efec-
te ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea nr. 50/2008 privind protecția inven-
țiilor. 
 

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

application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the 
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No 50/2008 on the 
Protection of Inventions. 
 

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

приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и 
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же 
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране 
изобретений. 
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           A61K 45/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 43/00 (2006.01.01) 
           C07D 249/04 (2006.01.01) 

(96) 18883950.0, 2018.11.28 
(87) WO 2019/107386, 2019.06.06 
(31) 2017229681 
(32) 2017.11.29 
(33) JP 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP 
(72) UENO Hiroyuki, JP; HOSHINO Takuya, JP 
(54) Agent antitumoral 

Antitumor agent 
Противоопухолевое средство 

  
 
 
(21) e 2020 1017 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 14/00 (2006.01.01) 

           C12Q 1/68 (2018.01.01) 
           A61K 38/00 (2006.01.01) 

(96) 18884285.0, 2018.11.30 
(87) WO 2019/109051, 2019.06.06 
(31) 201762593824P; 201762610014P; 

201862618966P; 201862641806P; 
201862646198P; 201862664814P; 
201862664817P 

(32) 2017.12.01; 2017.12.22; 2018.01.18; 
2018.03.12; 2018.03.21; 2018.04.30; 
2018.04.30 

(33) US; US; US; US; US; US; US 
(71) ENCODED THERAPEUTICS, INC., US 
(72) TAGLIATELA Stephanie, US; TANENHAUS 

Anne, US; RAMAMOORTHI Kartik, US; YO-
UNG Andrew, US; OBERKOFLER David, US 
 

(54) Proteine de legare a ADN-ului modificate 
Engineered DNA binding proteins 
Модифицированные ДНК-связывающие 
белки 

  
 
 
(21) e 2020 1018 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B65D 43/16 (2006.01.01) 

           B65D 23/00 (2006.01.01) 
           B65D 85/80 (2006.01.01) 
           B65D 81/38 (2006.01.01) 
           B65D 81/32 (2006.01.01) 

(96) 18924062.5, 2018.12.11 
(87) WO 2020/005311, 2020.01.02 
(31) 201816019232 
(32) 2018.06.26 
(33) US 
(71) VELMONT & COMPANY, INC., US 
(72) VELMONT Rashon, US; VELMONT Sebasti-

an, US 
(54) Container de distribuție cu acces interior 

Dispensing container with interior access 
Распределительный контейнер с 
внутренним доступом 

  
 
 
(21) e 2020 1019 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/4375 (2006.01.01) 
           A61K 31/444 (2006.01.01) 
           A61K 31/5377 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61K 31/541 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 19/00 (2006.01.01) 

(96) 19187640.8, 2016.02.19 
(97) 3617205, 2020.03.04 
(31) 201562118698P; 201562170936P 
(32) 2015.02.20; 2015.06.04 
(33) US; US 
(71) INCYTE CORPORATION, US 
(72) LU Liang, US; SHEN Bo, US; SOKOLSKY Ale-

xander, US; WANG Xiaozhao, US; WU 
Liangxing, US; YAO Wenqing, US; YE Yingda, 
US 

(54) Heterocicluri biciclice în calitate de inhibi-
tori ai FGFR 
Bicyclic heterocycles as FGFR inhibitors 
Бициклические гетероциклы в качестве 
ингибиторов FGFR 
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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. Opoziţia 
se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 

50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
 

 
ny person 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 according to the provisions of Article 

57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. 
 

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном ан-
нулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации 
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-

нии мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O 

A 
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(11) 4715 (13) B1 
(51)  Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01) 
(21) a 2018 0060 
(22) 2018.08.06 
(71)(73) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI 
MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

(72)  DARIE Grigore, MD; VACEVSCHI Serghei, 
MD; BRADU Nina, MD; DJENJERA Irina, MD; 
OSIPCIUC Galina, MD; MAŞNER Oleg, MD 

(54) Dispozitiv pentru însămânţarea artificială a 
ovinelor şi caprinelor 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, în special la 
dispozitive pentru însămânţarea artificială a 
ovinelor şi caprinelor. 
Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un 
corp cu o lungime de 230235 mm, executat 
din oţel inoxidabil, asamblat dintr-o canulă (2) 
de fixare a seringii cu material de însămânţat, 
o tijă (1) şi un vârf spiralat (4), diametrul exte-
rior d1 al cărora constituie 1,6 mm, unite 
printr-un manşon (3) cu diametrul exterior d2 
de 1,8 mm. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for artificial insemination of sheep 
and goats 

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to devices for artificial insemination 
of sheep and goats. 
The device, according to the invention, 
comprises a body of a length of 230235 
mm, made of stainless steel, assembled from 
a cannula (2) for fixing the syringe with semi-
nal material, a rod (1) and a spiral tip (4), the 
outer diameter d1 of which is 1.6 mm, 
connected by means of a sleeve (3) with an 
outer diameter d2 of 1.8 mm. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для искусственного осеме-
нения овец и коз 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности, к устройствам для искус-
ственного осеменения овец и коз. 
Устройство, согласно изобретению, состо-
ит из корпуса длиной 230235 мм, выпол-
ненного из нержавеющей стали, собранно-
го из канюли (2) для крепления шприца с 
 
 

семенным материалом, стержня (1) и спи-
ралевидного наконечника (4), наружный 
диаметр d1 которого составляет 1,6 мм, 
соединенных посредством муфты (3) с 
наружным диаметром d2 1,8 мм. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 
 
(11) 4716 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 39/395 (2006.01) 

A61K 39/00 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 

(21) a 2017 0031 
(22) 2015.08.17 
(31) 62/039081; 62/171319 
(32) 2014.08.19; 2015.06.05 
(33) US; US 
(85) 2017.03.15 
(86) PCT/US2015/045481, 2015.08.17 
(87) WO 2016/028672 A1, 2016.02.25 
(71)(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 
(72)  LIANG Linda, US; FAYADAT-DILMAN Lau-

rence, US; MALEFYT Rene De Waal, NL; 
RAGHUNATHAN Gopalan, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Anticorpi anti-LAG3 şi fragmente de legare 

a antigenului 
(57) Invenţia se referă la anticorpi şi la fragmente 

de legare ale acestora la antigen, care 
specific se leagă cu LAG3 umane sau de 
maimuţă cynomolgus, precum şi la lanţurile 
lor de imunoglobulină şi polinucleotide, care le 
codifică.  
Invenţia include vaccinuri, care conţin aceşti 
anticorpi şi fragmente, precum şi compoziţii 
cu conţinut de aceşti anticorpi şi fragmente, 
de exemplu, care conţin anticorpi anti-PD1. 
De asemenea, sunt prevăzute metode de 
tratament sau de prevenire a unei tumori 
maligne sau a unei infecţii cu folosirea unor 
asemenea compoziţii. Mai mult ca atât, 
metodele de expresie recombinantă a 
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anticorpilor şi fragmentelor sunt parte a 
prezentei invenţii. 

 
   Revendicări: 28 
  Figuri: 12 
  Secvenţe: 470 

* 
*     * 

(54) Anti-LAG3 antibodies and antigen-binding 
fragments  

(57) The invention relates to antibodies and anti-
gen-binding fragments thereof that specifically 
bind to human or cynomolgus monkey LAG3 
as well as immunoglobulin chains thereof and 
polynucleotides encoding the same.  
Vaccines including such antibodies and 
fragments as well as compositions comprising 
the antibodies and fragments (e.g., including 
anti-PD1 antibodies) are included in the 
invention. Methods for treating or preventing 
cancer or infection using such compositions 
are also provided. In addition, methods for 
recombinant expression of the antibodies and 
fragments are part of the present invention. 

 
  Claims: 28 
  Fig.: 12 
  Sequences: 470 

* 
*     * 

(54) Антитела анти-LAG3 и антигенсвязыва-
ющие фрагменты 

(57) Изобретение относится к антителам и их 
антигенсвязывающим фрагментам, кото-
рые специфически связываются с LAG3 
человека или яванской макаки, а также к их 
иммуноглобулиновым цепям и полину-
клеотидам, кодирующим их. 
Изобретение включает вакцины, которые 
содержат эти антитела и фрагменты, а 
также композиции с содержанием этих 
антител и фрагментов, например, вклю-
чающие антитела анти-PD1. Также 
предусматриваются способы лечения или 
предупреждения злокачественной опухоли 
или инфекции с использованием таких 
композиций. Кроме того, способы 
рекомбинантной экспрессии антител и 
фрагментов являются частью настоящего 
изобретения. 

  
 П. формулы: 28 
 Фиг.: 12 

Последовательности: 470 
 

 
 
 

(11) 4717 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 3/00 (2006.01) 

C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 3/28 (2006.01) 

(21) a 2019 0029 
(22) 2019.04.05 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; POLEŞCIUC 

Gheorghii, MD; NENNO Vladimir, MD; UN-
GUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, 
MD 

(54) Încărcătură flotantă pentru imobilizarea 
microflorei în bioreactor 

(57) Invenţia se referă la epurarea apelor uzate, în 
special la încărcături flotante pentru imobiliza-
rea microflorei în bioreactor.  
Încărcătura flotantă, conform invenţiei, conţine 
un corp sferic, compus din lamele (1), execu-
tate în formă de segmente plane elipsoidale, 
detaşabile, la extremităţile cărora, la o distan-
ţă egală, sunt executate asimetric faţă de axa 
lor verticală tăieturi pentru fixarea în ele a 
unor inele de închidere (2) cu diametre diferi-
te, amplasate concentric câte două din părţile 
opuse ale extremităţilor lamelelor (1). Lamele-
le (1) sunt amplasate alternativ, cu o rotaţie 
de 180° în funcție de axa lor verticală, for-
mând două rânduri, amplasate la distanţe di-
ferite faţă de axa centrală a corpului. Pe par-
tea interioară a inelelor de închidere (2) sunt 
executate proeminenţe pentru fixarea lamele-
lor (1). Toate elementele încărcăturii flotante 
sunt executate din masă plastică. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Floating load for immobilization of micro-
flora in a bioreactor 

(57) The invention relates to wastewater 
treatment, in particular to floating loads for 
immobilization of microflora in a bioreactor. 
The floating load, according to the invention, 
comprises a spherical body, consisting of 
plates (1), made in the form of flat ellipsoidal, 
removable segments, at the ends of which, at 
an equal distance, asymmetrically relative to 
their vertical axis, are made slots for fixing 
therein retaining rings (2) of different 
diameters, located coaxially in twos from the 
opposite ends of the plates (1). The plates (1) 
are placed alternately, with 180° rotation 
depending on their vertical axis, forming two 
rows, placed at different distances relative to 
the central axis of the body. On the inner side 
of the retaining rings (2) are made 



INVENŢII                  MD - BOPI 10/2020 

 47

prominences for fixing the plates (1). All 
elements of the floating load are made of 
plastic. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Плавающая загрузка для иммобилиза-
ции микрофлоры в биореакторе 

(57) Изобретение относится к очистке сточных 
вод, в частности к плавающим загрузкам 
для иммобилизации микрофлоры в биоре-
акторе. 
Плавающая загрузка, согласно изобрете-
нию, содержит сферический корпус, состо-
ящий из пластин (1), выполненных в виде 
плоских эллипсоидальных, съемных сег-
ментов, на концах которых, на равном рас-
стоянии, асимметрично относительно их 
вертикальной оси выполнены прорези для 
закрепления в них стопорных колец (2) 
разных диаметров, расположенных соосно 
по два с противоположных концов пластин 
(1). Пластины (1) размещены поочередно, 
с оборотом на 180° в зависимости от их 
вертикальной оси, образуя два ряда, рас-
положенных на разных расстояниях отно-
сительно центральной оси корпуса. На 
внутренней стороне стопорных колец (2) 
выполнены выступы для крепления пла-
стин (1). Все элементы плавающей загруз-
ки выполнены из пластика. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 4718 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 229/46 (2006.01) 

C07C 229/50 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(21) a 2019 0052 
(22) 2019.06.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE 
(72)  KULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, 

MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Phi-
lippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; MOLLO 
Ernesto, IT; DEFRANOUX Fanny, FR; UN-
GUR Nicon, MD 

(74) JOVMIR Tudor 
(54) Metil ent-17-amino-kauran-19-oat cu activi-

tate citotoxică selectivă 
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 

anume la un derivat al unui compus natural 
care manifestă proprietăţi citotoxice selective 
faţă de unele linii de celule canceroase uma-
ne şi poate fi utilizat în calitate de agent 
chimioterapeutic în tratarea anumitor maladii 
oncologice. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 
metil ent-17-amino-kauran-19-oat cu formula 
1:  

NH2

MeO2C

HH

H

H 1
 

Compusul revendicat manifestă proprietăţi de 
inhibitor al proliferării celulelor tumorale ale 
adenocarcinomului pancreatic Capan-1, car-
cinomului pulmonar NCI-H460, leucemiei 
mieloide cronice Hap-1, leucemiei 
limfoblastice acute DND-41, leucemiei 
mieloide acute HL-60, leucemiei mieloide cro-
nice K-562 şi limfomului non-Hodgkin Z-138. 
Toxicitatea redusă a compusului revendicat 
faţă de celulele normale a fost demonstrată în 
baza testelor de toxicitate asupra peştilor din 
specia Danio rerio. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 10 

* 
*     * 
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(54) Methyl ent-17-amino-kauran-19-oate with 
selective cytotoxic activity 

(57) The invention relates to chemistry and 
medicine, namely to a natural compound deri-
vative  which exhibits selective cytotoxic 
properties towards certain human cancerous 
cell lines and can be used as a 
chemotherapeutic agent in the treatment of 
certain oncologic diseases. 
According to the invention, claimed is the 
methyl ent-17-amino-kauran-19-oate compo-
und with the formula 1: 

NH2

MeO2C

HH

H

H 1
 

The claimed compound exhibits the properties 
of pancreatic adenocarcinoma Capan-1, lung 
carcinoma NCI-H460, chronic myeloid 
leukemia Hap-1, acute lymphoblastic 
leukemia DND-41, acute myeloid leukemia 
HL-60, chronic myeloid leukemia K-56 and 
non-Hodgkin lymphoma Z-138 tumor cells 
proliferation inhibitor. The reduced toxicity of 
the claimed compound relative to normal cells 
was demonstrated on the basis of toxicity 
tests on fish of the Danio rerio species. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Метил энт-17-амино-кауран-19-оат с 
селективной цитотоксической актив-
ностью 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к производному природного 
соединения, которое проявляет селектив-
ные цитотоксические свойства относи-
тельно некоторых линий раковых клеток 
человека и может быть использовано в ка-
честве химиотерапевтического агента при 
лечении определенных онкологических за-
болеваний. 
Согласно изобретению, заявляется соеди-
нение метил энт-17-амино-кауран-19-оат с 
формулой 1:  

NH2

MeO2C

HH

H

H 1
 

Заявленное соединение проявляет свой-
ства ингибитора пролиферации опухоле-
вых клеток аденокарциномы поджелудоч-
ной железы Capan-1, карциномы легких 
NCI-H460, хронического миелоидного лей-
коза Hap-1, острого лимфобластного лей-
коза DND-41, острого миелоидного лейкоза 
HL-60, хронического миелоидного лейкоза  
K-562 и лимфомы нон-Ходжкин Z-138. По-
ниженная токсичность заявленного соеди-
нения относительно нормальных клеток 
доказана на основе тестов токсичности на 
рыбах вида Danio rerio. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 10 
 
 
 
(11) 4719 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 277/593 (2006.01) 
(21) a 2015 0099 
(22) 2014.03.06 
(31) 61/779091 
(32) 2013.03.13 
(33) US 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/US2014/021080, 2014.03.06 
(87) WO 2014/164187 A1, 2014.10.09 
(71)(73) THERAVANCE BIOPHARMA  ANTIBIOT-

ICS IP, LLC, US 
(72)  ZHANG Weijiang, US; TRACEY Michael R., 

US; LEE Junning, US 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Formă cristalină a sării de trietilamină a 

acidului tiazolilacetic substituit 
(57) Invenţia se referă la o formă cristalină a unei 

sări de trietilamină a acidului (2Z)-2-(2-amino-
5-clortiazol-4-il)-2-(3-N-terţ-butoxicarbonil-
aminopropoxiimino)acetic cu formula (I): 

I 
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Invenţia se mai referă la procedee şi compuşi 
intermediari pentru prepararea formei cristali-
ne menţionate. Forma cristalină este utilă în 
calitate de compus intermediar pentru prepa-
rarea antibioticelor glicopeptid-cefalosporinice 
cu o legătură intermoleculară reticulată.  

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Crystalline form of a substituted thiazol-
ylacetic acid triethylamine salt 

(57) The invention relates to a crystalline form of a 
triethylamine salt of (2Z)-2-(2-amino-5-
chlorothiazol-4-yl)-2-(3-N-tert-butoxycarbo-
nylaminopropoxyimino)acetic acid of Formu- 
la (I): 

I 
The invention also relates to processes and 
intermediates for preparing the said crystalline 
form. The crystalline form is useful as an in-
termediate for preparing cross-linked 
glycopeptide-cephalosporin antibiotics. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Кристаллическая форма триэтиламино-
вой соли замещенной тиазолилуксус-
ной кислоты 

(57) Изобретение относится к кристаллической 
форме триэтиламиновой соли (2Z)-2-(2-
амино-5-хлортиазол-4-ил)-2-(3-N-третбуто-
ксикарбониламинопропоксиимино)уксус-
ной кислоты формулы (I): 

I 
Изобретение также относится к способам и 
промежуточным соединениям для получе-
ния указанной кристаллической формы. 
Кристаллическая форма пригодна как про-
межуточное соединение для получения ан- 
 
 
 
 

тибиотиков гликопептид-цефалоспори-
нового ряда с поперечной межмолеку-
лярной связью. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 5 
 
 
 
(11) 4720 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C25D 3/06 (2006.01) 
(21) a 2019 0001 
(22) 2019.01.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72)  GOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Sve-

tlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD; VOLODINA 
Galina, MD 

(54) Procedeu de depunere a acoperirilor din 
electrolit pe bază de crom trivalent 

(57) Invenţia se referă la galvanotehnică, şi anume 
la un procedeu de depunere a acoperirilor din 
electrolit pe bază de crom trivalent. 
Procedeul, conform invenţiei, include depune-
rea acoperirii de crom dintr-un electrolit oxa-
lat-sulfat, care conţine, g/l: Cr2(SO4)36H2O  
150...200, NiSO47H2O  1...10, 
Na2С4H4О62H2O  1...3, Na2С2О4  25...30, 
Na2SO4  cel mult 80, la un pH de 0,8...1,0, o 
temperatură a electrolitului de 30...50°C şi o 
densitate a curentului catodic de 3,0...5,0 
kA/m2, cu utilizarea unei surse de curent trifa-
zat şi a unui dispozitiv inductiv-capacitiv, co-
nectat consecutiv în circuitul de alimentare a 
băii galvanice, totodată dispozitivul este for-
mat din două blocuri  capacitiv şi inductiv, 
conectate paralel între ele, blocul inductiv 
având inductanţa în limitele 0,110,0 H, iar 
blocul capacitiv având capacitatea sumară în 
limitele 0,0010,11 F. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Process for deposition of coatings from a 
trivalent chromium-based electrolyte 

(57) The invention relates to electroplating, namely 
to a process for deposition of coatings from a 
trivalent chromium-based electrolyte. 
The process, according to the invention, 
comprises deposition of a chromium coating 
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from an oxalate-sulfate electrolyte, containing, 
g/L: Cr2(SO4)3·6H2O  150200, 
NiSO4·7H2O  110, Na2C4H4O6·2H2O  
13, Na2С2О4  2530, Na2SO4  no more 
than 80, at a pH of 0.81.0, an electrolyte 
temperature of 3050C and a cathodic 
current density of 3.05.0 kA/m2, using a 
three-phase current source and an inductive-
capacitive device, connected in series into the 
feed circuit of the galvanic bath, at the same 
time the device is formed of two units  capa-
citive and inductive, connected in parallel to 
each other, the inductive unit has an 
inductance within the limits 0.110.0 H, and 
the capacitive unit has a total capacity within 
the limits 0.0010.11 F. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ нанесения покрытий из элек-
тролита на основе трехвалентного хро-
ма 

(57) Изобретение относится к гальванотехнике, 
а именно к способу нанесения покрытий из 
электролита на основе трехвалентного 
хрома. 
Способ, согласно изобретению, включает 
нанесение хромового покрытия из окса-
латно-сульфатного электролита, который 
содержит, г/л: Cr2(SO4)36H2O  150...200, 
NiSO47H2О  1...10, Na2С4H4О62H2O  
1...3, Na2С2О4  25...30, Na2SO4  не более 
80, при рH  0,81,0, температуре элек-
тролита 3050°C и плотности катодного 
тока 3,05,0 kA/m2, с использованием ис-
точника трехфазного тока и индуктивно-
емкостного устройства, соединенного по-
следовательно в цепи питания гальвани-
ческой ванны, при этом устройство состоит 
из двух блоков емкостного и индуктивно-
го, соединенных параллельно между со-
бой, индуктивный блок имеет индуктив-
ность в пределах 0,110,0 Гн, а емкост-
ный блок имеет суммарную емкость в пре-
делах 0,0010,11 Ф. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 
 
 
(11) 4721 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C25D 3/12 (2006.01) 
(21) a 2019 0002 
(22) 2019.01.02 

 

(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72) GOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svet-

lana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD; MONAICO 
Eduard, MD 

 (54) Procedeu de depunere a acoperirilor din 
electrolit pe bază de nichel 

(57) Invenţia se referă la galvanotehnică, şi anume 
la un procedeu de depunere a acoperirilor din 
electrolit pe bază de nichel pe suprafaţa pie-
selor metalice. 
Procedeul, conform invenţiei, include depune-
rea acoperirii de nichel dintr-un electrolit, care 
conţine, g/l: NiSO47H2O  320, NiCl26H2O  
60, H3BO3  40, Cr2(SO4)36H2O  0,5....2,5, 
Na2С2О4  0,5, la o temperatură a electrolitu-
lui de 30...50°C şi o densitate a curentului ca-
todic de 0,2...0,8 kA/m2, cu utilizarea unei 
surse de curent trifazat şi a unui dispozitiv in-
ductiv-capacitiv, conectat consecutiv în circui-
tul de alimentare a băii galvanice, totodată 
dispozitivul este format din două blocuri  ca-
pacitiv şi inductiv, conectate paralel între ele, 
blocul inductiv având inductanţa în limitele 
0,110,0 H, iar blocul capacitiv având capa-
citatea sumară în limitele 0,0010,11 F. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Process for deposition of coatings from a 
nickel-based electrolyte 

(57) The invention relates to electroplating, namely 
to a process for deposition of coatings from a 
nickel-based electrolyte on the surface of me-
tal products. 
The process, according to the invention, 
comprises deposition of a nickel coating from 
an electrolyte, containing, g/L: NiSO4·7H2O  
320, NiCl2·6H2O – 60, H3BO3 – 40, 
Cr2(SO4)3·6H2O  0.52.5, Na2C2O4  0.5, at 
an electrolyte temperature of 3050C and a 
cathodic current density of 0.20.8 kA/m2, 
using a three-phase current source and an in-
ductive-capacitive device, connected in series 
into the feed circuit of the galvanic bath, at the 
same time the device is formed of two units  
capacitive and inductive, connected in parallel 
to each other, the inductive unit has an 
inductance within the limits 0.110.0 H, and 
the capacitive unit has a total capacity within 
the limits 0.0010.11 F. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54) Способ нанесения покрытий из 
электролита на основе никеля 

(57) Изобретение относится к гальванотехнике, 
а именно к способу нанесения покрытий из 
электролита на основе никеля на поверх-
ность металлических изделий. 
Способ, согласно изобретению, включает 
нанесение никелевого покрытия из элек-
тролита, который содержит, г/л: 
NiSO47H2O  320, NiCl26H2O  60, H3BO3  
40, Cr2(SO4)36H2O  0,5....2,5, Na2С2О4  
0,5, при температуре электролита 
3050°C и плотности катодного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,20,8 kA/m2, с использованием источни-
ка трехфазного тока и индуктивно-
емкостного устройства, соединенного по-
следовательно в цепи питания гальвани-
ческой ванны, при этом устройство состоит 
из двух блоков  емкостного и индуктивно-
го, соединенных параллельно между со-
бой, индуктивный блок имеет индуктив-
ность в пределах 0,110,0 Гн, а емкост-
ный блок имеет суммарную емкость в пре-
делах 0,0010,11 Ф. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 
 
 

 
rice persoana interesată are dreptul se 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. 50/2008 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 is in right 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 granting the patent. The opposition 
shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2) of the 

Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. 
At the same time with the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent 

for invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and 
can 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 

основании положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобре-
тений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на 
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных 
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1459 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01N 43/00 (2006.01) 

A01N 43/34 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/42 (2006.01) 
C07D 471/02 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A01G 17/02 (2006.01) 

(21) s 2019 0117 
(22) 2019.11.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; 

INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMEN-
TARE, MD 

(72) BACA Svetlana, MD; SULTANOVA Olga, MD 
(54) Aplicarea compusului 1,10-fenantrolină în 

calitate de  inhibitor al dezvoltării canceru-
lui la viţă-de-vie 

(57) Invenţia se referă la chimie, biotehnologie şi 
viticultură.  
Esenţa invenţiei constă în aplicarea compusu-
lui 1,10-fenantrolină în calitate de inhibitor al 
dezvoltării cancerului la viţă-de-vie. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Use of 1,10-phenanthroline compound as 
an inhibitor of cancer development in 
grapevine 

(57) The invention relates to chemistry, biotech-
nology and viticulture. 
Summary of the invention consists in the use 
of 1,10-phenanthroline compound as an inhib-
itor of cancer development in grapevine. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Применение соединения 1,10-фенан-
тролин в качестве ингибитора развития 
рака у виноградной лозы 

(57) Изобретение относится к химии, биотехно-
логии и виноградарству. 
Сущность изобретения состоит в примене-
нии соединения 1,10-фенантролин в каче-
стве ингибитора развития рака у виноград-
ной лозы. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
 
 
 
 

(11) 1460 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01) 

A23K 10/16 (2016.01) 
A23K 20/142 (2016.01) 
A23K 20/147 (2016.01) 
A23K 20/158 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
A61K 35/748 (2015.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(21) s 2019 0037 
(22) 2019.03.26 
(71)(73) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDI-
CINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE 
MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72)  DARIE Grigore, MD; ROTARI Doina, MD; 
MAŞNER Oleg, MD; BRADU Nina, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; 
CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD 

(54) Procedeu de stimulare a spermatogenezei 
la berbeci în extrasezon 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, în special la 
stimularea spermatogenezei la berbeci în 
extrasezon şi poate fi utilizată pentru 
păstrarea, ameliorarea şi utilizarea eficientă a 
genofondului autohton.  
Procedeul de stimulare a spermatogenezei la 
berbeci în extrasezon include hrănirea berbe-
cilor cu nutreţ, ce conţine un adaos de 
bioprodus pe bază de extracte din biomasa 
de Spirulina platensis CNM-CB-02 în cantitate 
de 0,5-5 g per 0,5 kg de nutreţ, care se admi-
nistrează berbecilor în cantitate de 0,5 kg/cap 
în perioada mai-iunie, zilnic timp de 45-50 de 
zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for stimulating spermatogenesis in 
rams in the inter-season 

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to the stimulation of spermato-
genesis in rams in the inter-season, and can 
be used to preserve, improve and effectively 
use the local gene pool. 
The method for stimulating spermatogenesis 
in rams in the inter-season involves feeding 
rams with feed containing a biopreparation 
additive based on extracts from Spirulina 
platensis CNM-CB-02 biomass in an amount 
of 0.5-5 g per 0.5 kg of feed, which is adminis-
tered to rams in an amount of 0.5 kg/head 
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during the May-June period, daily for 45-50 
days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ стимуляции сперматогенеза у 
баранов в межсезонье 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к стимуляции сперматогенеза 
у баранов в межсезонье, и может быть ис-
пользовано для сохранения, улучшения и 
эффективного использования местного ге-
нофонда.  
Способ стимуляции сперматогенеза у ба-
ранов в межсезонье включает кормление 
баранов кормом, содержащим добавку 
биопрепарата на основе экстрактов из 
биомассы Spirulina platensis CNM-CB-02 в 
количестве 0,5-5 г на 0,5 кг корма, вводи-
мого баранам в количестве 0,5 кг/голову в 
период май-июнь, ежедневно в течение 45-
50 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1461 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01) 

A23K 10/16 (2016.01) 
A23K 20/142 (2016.01) 
A23K 20/147 (2016.01) 
A23K 20/158 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
A61K 35/748 (2015.01) 
A23K 50/30 (2016.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(21) s 2019 0038 
(22) 2019.03.26 
(71)(73) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDI-
CINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE 
MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72)  DARIE Grigore, MD; CIBOTARU Elena, MD; 
OSIPCIUC Galina, MD; DJENJERA Irina, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; 
CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD 

(54) Procedeu de stimulare a spermatogenezei 
la vieri 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, în special la 
stimularea spermatogenezei suinelor şi poate 
fi utilizată în perioadele critice ale anului, în 
scopul utilizării eficiente a genofondului 
autohton de vieri pe durata întregului an.  
Procedeul de stimulare a spermatogenezei la 
vieri include hrănirea vierilor cu nutreţ, ce con-
ţine un adaos de bioprodus pe bază de ex-
tracte din biomasa de Spirulina platensis 

CNM-CB-02 în cantitate de 3,3 g per 1 kg de 
nutreţ, care se administrează vierilor în canti-
tate de 4,0-4,5 kg/cap în perioadele de primă-
vară şi vară, zilnic timp de 45-50 de zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for stimulating spermatogenesis in 
boars  

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to the stimulation of spermatogene-
sis in pigs, and can be used during critical pe-
riods of the year, for the effective use of local 
gene pool of boars throughout the year. 
The method stimulating spermatogenesis in 
boars comprises feeding boars with combined 
feed comprising a biopreparation additive 
based on extracts from Spirulina platensis 
CNM-CB-02 biomass in an amount of 3.3 g 
per 1 kg of feed, which is administered to 
boars in an amount of 4.0-4.5 kg/head during 
the spring and summer periods, daily for 45-
50 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ стимуляции сперматогенеза у 
хряков 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к стимуляции сперматогенеза 
свиней, и может быть использовано в кри-
тические периоды года, для эффективного 
использования местного генофонда хряков 
в течении всего года.  
Способ стимуляции сперматогенеза у хря-
ков включает кормление хряков кормом, 
содержащим добавку биопрепарата на ос-
нове экстрактов из биомассы Spirulina 
platensis CNM-CB-02 в количестве 3,3 г на 
1 кг корма, вводимого хрякам в количестве 
4,0-4,5 кг/голову в периоды весны и лета, 
ежедневно в течение 45-50 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1462 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04C 5/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0103 
(22) 2019.09.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD 
(72)  COLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD 
(54) Armătură pentru piloni din beton armat ai 

liniilor electrice 
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(57) Invenţia se referă la domeniul energetic şi poa-
te fi utilizată pentru fabricarea armăturii pentru 
piloni din beton armat ai liniilor electrice. 
Armătura, conform invenţiei, constă din tije de 
zinc, amplasate echidistant pe o circumferinţă 
(2) la marginea stratului de beton (1) al pilo-
nului. Fiecare tijă de zinc este executată dintr-
o parte deschisă (3), unită printr-un conector 
(5) cu o parte protejată (7), și sunt dotate cu 
ieşiri electrice (4, 6 şi 8) respectiv, amplasate 
în partea inferioară a pilonului. Armătura mai 
conţine tije de armătură (12), amplasate de-a 
lungul pilonului, echidistant pe o circumferinţă 
(13), concentric circumferinţei (2), şi unite în-
tre ele cu elemente de fixare (11). Tijele de 
armătură (12), care sunt amplasate în apropi-
erea tijelor de zinc, sunt dotate cu ieşiri elec-
trice (10), unite prin conectoare (9) cu ieşirile 
electrice (4 sau 8) ale tijelor de zinc. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Reinforcement for reinforced concrete 
poles of power transmission lines 

(57) The invention relates to the field of power 
engineering and can be used for the manufac-
ture of reinforcement for reinforced concrete 
poles of power transmission lines. 
The reinforcement, according to the invention, 
consists of zinc rods, equidistantly placed 
along a circumference (2) at the edge of the 
concrete layer (1) of the pole. Each zinc rod is 
made of an open part (3), connected by 
means of a connector (5) to a protected part 
(7), and are equipped with electrical leads (4, 
6 and 8), respectively, placed in the lower part 
of the pole. The armature also contains rein-
forcing rods (12), placed along the pole, equi-
distant along a circumference (13), concentric 
to the circumference (2), and interconnected 
by fasteners (11). The reinforcing rods (12), 
which are placed next to the zinc rods, are 
equipped with electrical leads (10), connected 
by means of connectors (9) to the electrical 
leads (4 or 8) of the zinc rods. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
 

 
 
 
  

(54) Арматура для железобетонных опор 
линий электропередач  

(57) Изобретение относится к области энерге-
тики и может быть использовано для изго-
товления арматуры для железобетонных 
опор линий электропередач. 
Арматура, согласно изобретению, состоит 
из цинковых стержней, равноудаленно 
расположенных по окружности (2) у края 
бетонного слоя (1) опоры. Каждый цинко-
вый стержень выполнен из открытой части 
(3), соединенной посредством соединителя 
(5) с защищенной частью (7), и снабжены 
электрическими выводами (4, 6 и 8) соот-
ветственно, расположенными в нижней ча-
сти опоры. Арматура также содержит ар-
матурные стержни (12), расположенные 
вдоль опоры, равноудаленно по окружно-
сти (13), концентрично окружности (2), и 
соединенные между собой крепежными 
элементами (11). Арматурные стержни 
(12), которые расположены рядом с цинко-
выми стержнями, снабжены электрически-
ми выводами (10), соединенными посред-
ством соединителей (9) с электрическими 
выводами (4 или 8) цинковых стержней. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  
brevet european validat în Republica Moldova/ 
Publication of the translation of the European 

patent specification validated  
in the Republic of Moldova/ 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 
 
 

 
revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în conformitate 
cu Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB a menţiunii 
privind eliberarea brevetului. 

. 
 

 
validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the issu-
ance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accordance 
with the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии 
с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче 
патента. 
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(11) MD/EP 3280416 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 31/519 (2006.01.01) 

           A61K 9/10 (2006.01.01) 
           A61P 25/18 (2006.01.01) 
           A61P 25/24 (2006.01.01) 
           A61K 9/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0155 
(96) 16777058.5, 2016.03.30 
(97) 3280416, 2018.02.14 
(80) EPB nr. 17/2020, 2020.04.22 
(87) WO 2016/164218, 2016.10.13 
(31) 201562144054P; 201562162596P 
(32) 2015.04.07; 2015.05.15 
(33) US; US 
(71)(73) Janssen Pharmaceuticals, Inc., US 
(72) GOPAL Srihari, US; RAVENSTIJN Paulien 

Gerarda Maria, BE; RUSSU Alberto, BE; 
SAMTANI Mahesh Narain, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Schemă de tratament în cazul dozelor 

omise pentru esterii de paliperidonă in-
jectabili cu acţiune de lungă durată 
Dosing regimen for missed doses for 
long-acting injectable paliperidone 
esters 
Схема лечения в случае пропущенных 
доз для инъекционных палиперидо-
новых сложных эфиров длительного 
действия 

(57) Prezenta cerere de brevet furnizează o 
metodă pentru tratarea unui pacient care 
are nevoie de tratament psihiatric, cȃnd 
pacientul este tratat cu o formulare de pal-
mitat paliperidat la 3 luni și eșuează să ia 
următoarea doză planificată de formulare 
de palmitat paliperidat la 3 luni. 

Revendicări: 10 
Figuri: 4 

 * 
*   * 

(57)  The present application provides a method 
for treating patients in need of psychiatric 
treatment, wherein said patient is being 
treated with the 3-month formulation of pal-
iperidone palmitate and fails to take the 
next scheduled dose of the 3-month formu-
lation of paliperidone palmitate. 
 
Claims: 10 
Fig.: 4 

 

 
 
 
 
 
(11) MD/EP 3360558 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01) 

           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0324 
(96) 18159098.5, 2016.11.23 
(97) 3360558, 2018.08.15 
(80) EPB nr. 29/2020, 2020.07.15 
(31) 201520638 
(32) 2015.11.23 
(33) GB 
(71)(73) 4D Pharma Research Limited, GB 
(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; HOLT Amy 

Beth, GB; MCCLUSKEY Seanin Marie, GB; 
LENNON Grainne Clare, GB; AHMED 
Suaad, GB 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Compoziții care cuprind tulpini bacterie-

ne 
Compositions comprising bacterial 
strains 
Композиции, содержащие бактериаль-
ные штаммы 
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(57) Invenția furnizează compoziții cuprinzȃnd 
tulpini bacteriene pentru tratamentul și pre-
venirea bolilor inflamatorii și autoimune. 

Revendicări: 16 
Figuri: 2 
Secvenţe: 4 

 * 
*   * 

(57)  The invention provides compositions com-
prising bacterial strains for treating and pre-
venting inflammatory and autoimmune dis-
eases. 
 
Claims: 16 
Fig.: 2 
Sequences: 4 

  
 
 
(11) MD/EP 3458039 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 31/13 (2006.01.01) 

           A61K 31/445 (2006.01.01) 
           A61K 31/496 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0349 
(96) 16763575.4, 2016.08.03 
(97) 3458039, 2019.03.27 
(80) EPB nr. 29/2020, 2020.07.15 
(87) WO 2017/199070, 2017.11.23 
(31) 201641017204 
(32) 2016.05.18 
(33) IN 
(71)(73) Suven Life Sciences Limited, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; JAYARAJAN Pradeep, IN; 
BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; 
KAMBHAMPATI Ramasastri, IN; JASTI 
Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Combinație triplă de antagoniști ai recep-

torilor 5-HT6 puri, inhibitori ai 
acetilcolinesterazei și antagonistul re-
ceptorului NMDA 
Triple combination of pure 5-ht6 receptor 
antagonists, acetylcholinesterase 
inhibitors and nmda receptor antagonist 
Тройная комбинация чистых антаго-
нистов 5-HT6 рецепторов, ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы и антагониста 
NMDA рецептора 

(57) Prezenta invenție se referă la o combinație 
triplă de antagoniști ai receptorilor 5-HT6, 
puri, inhibitori al acetilcolinesterazei și 
antagonistul receptorului NMDA. De 
asemenea, prezenta invenție furnizează 
antagoniști ai receptorului 5-HT6 pur (5-
HT6R), sau sarea (lor) acceptabilă 
farmaceutic a acestora în combinație cu sau 
ca adjuvant la inhibitorul acetilcolinesterazei 
și antagonist al receptorului N-metil-D-
aspartatului (NMDA) și utilizarea lor în 
tratamentul tulburărilor cognitive. Prezenta 
invenție furnizează în plus compoziția 
farmaceutică care conține combinația 
menționată. 

Revendicări: 19 
Figuri: 5 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to a combina-
tion of pure 5-HT6 receptor antagonist, ace-
tylcholinesterase inhibitor and NMDA recep-
tor antagonist. Also, the present invention 
provides pure 5-HT6 receptor (5-HT6R) 
antagonists, or the pharmaceutically ac-
ceptable salt(s) thereof in combination with 
or as adjunct to acetylcholinesterase inhibi-
tor and N-Methyl-D-aspartate (NMDA) re-
ceptor antagonist and their use in the treat-
ment of cognitive disorders. The present 
invention further provides the pharmaceuti-
cal composition containing the said combi-
nation. 
 
Claims: 19 
Fig.: 5 

  
 
 
(11) MD/EP 3457846 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A01N 27/00 (2006.01.01) 

           A01P 7/04 (2006.01.01) 
(21) e 2019 0363 
(96) 17727546.8, 2017.05.24 
(97) 3457846, 2019.03.27 
(80) EPB nr. 27/2020, 2020.07.01 
(87) WO 2017/207408, 2017.12.07 
(31) 201605397 
(32) 2016.05.30 
(33) BE 
(71)(73) Globachem NV, BE; VIB VZW, BE; 

Katholieke Universiteit Leuven, BE 
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(72) ZWARTS Liesbeth Marie Renée, BE; 
SNELLINGS Yannick Maria, BE; 
CALLAERTS Patrick Frans Karel, BE; 
DENRUYTER Lieven, BE 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Utilizarea 9-tricosenului pentru combate-

rea Drosophila suzukii 
Use of 9-tricosene to control Drosophila 
suzukii 
Применение 9-трикозена для борьбы с 
Drosophila suzukii 

(57) Prezenta invenție se referă la utilizarea 9-
tricosenului ca agent de combatere a dău-
nătorilor Drosophila suzukii, unde  9-trico-
sen inhibă împerecherea. Compusul 9-
tricosen poate fi utilizat singur sau ameste-
cat cu alți compuși pentru a controla 
Drosophila suzukii într-un mod mai eficient. 
În plus, prezenta invenție oferă utilizarea 
unui dozator și metode de pulverizare speci-
fice cu 9-tricosen. 

Revendicări: 6 
Figuri: 3 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to the use of 
9-tricosene as a pest control agent against 
Drosophila suzukii, where in 9-tricosene 
inhibits mating. The compound 9-tricosene 
can be used alone or mixed with other com-
pounds in order to control Drosophila suzu-
kii in a more efficient manner. In addition, 
this present invention provides the use of a 
dispenser and specific spraying methods 
with 9-tricosene. 
 
Claims: 6 
Fig.: 3 

  
 
 
(11) MD/EP 3500306 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 45/06 (2006.01.01) 

           A61K 31/13 (2006.01.01) 
           A61K 31/27 (2006.01.01) 
           A61K 31/445 (2006.01.01) 
           A61K 31/5377 (2006.01.01) 
           A61K 31/55 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2019 0713 
(96) 17764658.5, 2017.08.14 
(97) 3500306, 2019.06.26 
(80) EPB nr. 28/2020, 2020.07.08 
(87) WO 2018/033848, 2018.02.22 
(31) 201641028165 
(32) 2016.08.18 
(33) IN 
(71)(73) Suven Life Sciences Limited, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, 
IN; JAYARAJAN Pradeep, IN; 
BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; JASTI 
Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Combinație triplă de agonist invers al 

receptorului histaminic-3, inhibitor al 
acetilcolinesterazei și antagonist al re-
ceptorului NMDA 
Triple combination of histamine-3 recep-
tor inverse agonists, acetylcholinester-
ase inhibitors and NMDA receptor antag-
onist 
Тройная комбинация обратных агони-
стов гистамин-3 рецептора, ингибито-
ров ацетилхолинэстеразы и антагони-
ста рецептора NMDA 

(57) Prezenta invenție se referă la agoniști 
inverși ai receptorului histaminei-3 (H3R) 
sau la sărurile lor acceptabile farmaceutic în 
combinație cu sau pe lângă inhibitori ai 
acetilcolinesterazei (AChEI) și antagonistul 
receptorului N-Metil-D-aspartat (NMDA).  
De asemenea, prezenta invenție furnizează 
un agonist invers al receptorilor de histami-
nă-3 (H3R) sau a celor 10 săruri acceptabile 
farmaceutic ale acestora în combinație cu 
sau ca adjuvant la inhibitorul acetilcoli-
nesterazei și antagonistul receptorului 
N-metil-D-aspartatului (NMDA) și utilizarea 
acestora în tratamentul tulburărilor cogniti-
ve.  Prezenta invenție furnizează în plus 
compoziția farmaceutică care conține com-
binația menționată. 
 
Revendicări: 18 
Figuri: 5 

 * 
*   * 
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(57)  The present invention relates to a combina-
tion of histamine-3 receptor inverse agonist, 
acetylcholinesterase inhibitor and NMDA 
receptor antagonist. Also, the present inven-
tion provides histamine-3 receptor (H3R) 
inverse agonist, or the 10 pharmaceutically 
acceptable salt(s) thereof in combination 
with or as adjunct to acetylcholinesterase 
inhibitor and N-Methyl-D-aspartate (NMDA) 
receptor antagonist and their use in the 
treatment of cognitive disorders. The pre-
sent invention further provides the pharma-
ceutical composition containing the said 
combination. 
 
Claims: 18 
Fig.: 5 

  
 
 
(11) MD/EP 3545935 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61J 1/10 (2006.01.01) 

           A61J 1/14 (2006.01.01) 
           A61J 1/20 (2006.01.01) 
           A61J 1/22 (2006.01.01) 

(21) e 2019 1387 
(96) 19165924.2, 2019.03.28 
(97) 3545935, 2019.10.02 
(80) EPB nr. 26/2020, 2020.06.24 
(31) 201800004116 
(32) 2018.03.30 
(33) IT 
(71)(73) ADIENNE Pharma & Biotech SA, CH 
(72) GOBBI FRATTINI Paolo Giuseppe, IT 
(74) CORCODEL Angela 
(54) Pachet steril, flexibil, cu compensator de 

presiune pentru reconstituirea dozată a 
substanțelor fluide medicale sau nutriti-
ve administrate pacienților prin perfu-
zare sau injectare 
Sterile flexible package with pressure 
compensator for the dosed reconstitu-
tion of fluid medicinal or nutritional sub-
stances to be administered to patients 
by infusion or injection 
Стерильная гибкая упаковка с ком-
пенсатором давления для дозирован-
ного восстановления жидких лекар-
ственных или питательных веществ 
для введения пациентам путем инфу-
зии или инъекции 

(57) Pachetul cuprinde o pungă sterilă (3) um-
plută cu un lichid diluant, un flacon (9) cu 
capac perforabil (26) pentru o substanță 
medicală sau nutritivă și un tub (12) care se 
întinde din pungă și se termină cu un dis-
pozitiv de cuplare  și perforare (16) pentru 
capacul flaconului. Punga menționată este 
găzduită într-un înveliș flexibil steril etanș 
(1), în timp ce  flaconul și dispozitivul de 
perforare și cuplare sunt amplasate în a 
doua carcasă sterilă flexibilă, închisă etanș 
(2). Tubul (12) are o porțiune (13) între pri-
ma și a doua carcasă, în care se introduce
un deviator reglabil de debit (18), care poa-
te fi reglat la o primă poziție în care acesta 
obstrucționează orice comunicare între 
flacon și pungă, sau la a doua poziție în 
care deviatorul permite punerea în comuni-
care a pungii cu o deschidere laterală etan-
șă (19) pentru o seringă (22), sau la a treia 
poziție în care flaconul este pus în comuni-
care cu deschiderea laterală menționată. O 
altă deschidere laterală (41) a deviatorului 
de debit este conectată la un tub flexibil 
(42) cu filtru hidrofob (43), care se termină 
într-unul sau altul dintre învelișurile flexibile 
steril etanșe menționate și servesc drept 
compensator de presiune. 
 
Revendicări: 6 
Figuri: 7 

 * 
*   * 

(57)  The package comprises a sterile bag (3) 
filled with liquid diluent, a bottle (9) 
equipped with a pierceable cap (26) to con-
tain a medicinal or nutritional substance 
and a tube (12) extending from the bag and 
ending with a coupling and perforation de-
vice (16) for the cap of the bottle. Said bag 
is housed in a flexible sterile sealed casing 
(1), while the bottle and the coupling and 
perforation device are accommodated in a 
second flexible sterile sealed casing (2). 
The tube (12) has a portion (13) between 
the first and second casing, housing a flow 
diverter (18) adjustable from a first position 
in which it impedes any communication 
between the bottle and the bag, to a second 
position in which it allows the bag to be put
in communication with a sealed side open-
ing (19) for a syringe (22), or a third position
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in which it allows the bottle to be connected 
with said side opening. To another side 
opening (41) of the flow diverter a flexible 
tube (42) with hydrophobic filter (43) is at-
tached, terminating into one and/or the oth-
er of said sterile sealed casings and serving 
as a pressure compensator. 
 
Claims: 6 
Fig.: 7 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) Cod  
ST. 16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 US 4670 C1 C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 1/56 (2006.01) 
C02F 11/12 (2006.01) 
C02F 9/00 (2006.01) 
C02F 1/78 (2006.01) 
C02F 1/32 (2006.01) 
C02F 1/66 (2006.01) 
C02F 1/50 (2006.01) 
C02F 1/00 (2006.01) 
C02F 1/28 (2006.01) 
C02F 1/76 (2006.01) 

a 2016 0094 2014.03.15 1/2020 

2 MD 4671 C1 C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07C 31/20 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61P 31/06 (2006.01) 

a 2018 0084 2018.09.24 1/2020 

3 MD 4672 C1 C07F 15/06 (2006.01) 
C07D 213/88 (2006.01) 
B01J 20/22 (2006.01) 
B01D 53/14 (2006.01) 

a 2018 0066 2018.08.23 1/2020 

 

 
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 1410 Z A45D 24/22 (2006.01) 

A45D 24/26 (2006.01) 
A61H 15/00 (2006.01) 
A61H 15/02 (2006.01) 
A61M 35/00 (2006.01) 

s 2019 0040 2019.04.03 1/2020 

2 MD 1411 Z A61B 5/00 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 
G01N 33/573 (2006.01) 
G01N 33/68 (2006.01) 

s 2019 0080 2019.07.16 1/2020 

3 MD 1412 Z A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/50 (2006.01) 
G01N 33/576 (2006.01) 

s 2019 0049 2019.04.24 1/2020 

4 MD 1413 Z B23H 3/04 (2006.01) 
B23H 7/22 (2006.01) 
B23H 7/38 (2006.01) 
B23H 9/16 (2006.01) 

s 2019 0026 2019.02.27 1/2020 

5 MD 1414 Z C23F 11/08 (2006.01) 
C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/14 (2006.01) 
C07D 487/18 (2006.01) 
C07C 59/105 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 

s 2019 0044 2019.04.24 1/2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 MD 1415 Z C23F 11/08 (2006.01) 

C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/14 (2006.01) 
C23F 11/18 (2006.01) 
C01B 21/50 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 
C07C 59/105 (2006.01) 

s 2019 0046 2019.04.24 1/2020 

7 MD 1416 Z C23F 11/08 (2006.01) 
C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/12 (2006.01) 
C23F 11/18 (2006.01) 
C01G 39/02 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 
C07C 59/105 (2006.01) 

s 2019 0047 2019.04.24 1/2020 

8 MD 1417 Z F23B 10/00 (2006.01) s 2018 0114 2018.11.29 1/2020 
 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

Protecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii 
nr. 39/2008 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. 39/2008 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 
№ 39/2008 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 rejected 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 provizo-
rie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante.  

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se află in 
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 refe-
ritor 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 
protection under the terms of Article 26 of Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.  

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 № 39/2008 об охране сортов 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 возражения в 
отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям 
патентоспособности, предусмотренным Законом. 

P 

P 

П 
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications/ 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application 
number/ 
Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Proposed variety  
denomination 
 

Date of publica-
tion 

№ 
п/п 

Номер 
заявки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата публика-
ции  

1 v 2020 0013 /  
2020.07.24 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. MAKOVEI Milania, MD  

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 

PETRA 2020.10.31 
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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. 38/2008 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 produsele 
şi serviciile indicate în certificat.  

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistra-
te 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 parte 
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 interna-
ţionale 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  
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette 
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 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 accepted 
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 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

 

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 mărci-
lor (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: modi-
ficare 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 docu-
mentului, 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. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a 
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul 

unui reprezentant.  
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 

depusă 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 înregis-
trarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No. 38/2008 on the Protection of Trademarks a trademark 
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a 

representative.  
An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents provided for 

in Art. 30 of the Law. 
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any 

person shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the 
need for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition 
against registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of 
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law. 

 

Î

I
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(210) 045349 
(220) 2019.12.24 
(730) Abbott Rapid Diagnostics International 

Subsidiary Unlimited Company, IE 
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - reactivi de testare folosiţi în investigaţiile 

medico-legale; preparate de control destinate 
utilizării la diagnosticare in vitro, screening, 
confirmare şi analiză; reactivi de diagnostic şi 
reactivi chimici pentru utilizare în laboratoare 
şi în cercetări; soluţii folosite în seturi de tes-
te de diagnostic pentru utilizare în laboratoa-
re şi în cercetări; seturi de teste de diagnos-
tic pentru utilizare în laboratoare; preparate 
de diagnostic pentru utilizare în laboratoare; 
seturi de teste de diagnostic care conţin 
reactivi şi analize pentru utilizare în industrie 
şi ştiinţe; 

 

05   - reactivi de diagnostic, de uz medical; prepa-
rate pentru teste de uz medical; teste de 
diagnostic de uz medical; teste rapide gata 
pentru utilizare care conţin reactivi folosiţi în 
teste de diagnostic medical; benzi de testare 
care conţin reactivi de diagnostic de uz me-
dical; teste rapide gata pentru utilizare care 
conţin reactivi chimici pentru teste de diag-
nostic medical in vitro; seturi de teste de di-
agnostic de uz medical; reactivi chimici utili-
zaţi pentru diagnostic şi analize medicale. 

 

 
 
 
(210) 045364 
(220) 2019.12.30 
(730) Abbott Rapid Diagnostics International 

Unlimited Company, MT 
Office 32, Verdala Business Center Level 2, 
LM Complex, Brewery  Street, Zone 3, Cen-
tral Business District, Birkirkara, CBD 3040, 
Malta 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
01   - preparate de control destinate utilizării la 

diagnosticare in vitro, screening, confirmare 
şi analiză; reactivi de diagnostic şi reactivi 
chimici pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; soluţii folosite în seturi de teste de 
diagnostic pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; benzi de testare, cu excepţia celor 
de uz medical; seturi care conţin reactivi şi 
analize pentru testarea prezenţei  antigenilor 
în sânge, ser uman, plasmă, urină, alte lichi-
de biologice şi ţesuturi; seturi de teste de 
diagnostic pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; preparate de diagnostic pentru 
utilizare în laboratoare şi în cercetări; seturi 
de teste de diagnostic care conţin reactivi şi 
analize pentru utilizare în industrie şi ştiinţe; 
teste de imunodozare cromatografică pentru 
utilizare în laboratoare şi în cercetări; teste 
imuno-cromatografice in vitro pentru utilizare 
în laboratoare şi în cercetări; teste de diag-
nostic in vitro pentru utilizare în laboratoare 
şi în cercetări; seturi de teste de laborator 
care conţin reactivi şi analize pentru testarea 
prezenţei  antigenilor în sânge, ser uman, 
plasmă, urină, alte lichide biologice şi ţesu-
turi; seturi de teste compuse din analize şi 
reactivi pentru depistarea drogurilor şi alcoo-
lului destinate utilizării în ştiinţă şi cercetări, 
cu excepţia celor de uz medical; benzi de 
testare tratate chimic pentru depistarea alco-
olului şi drogurilor, cu excepţia celor de uz 
medical; 

 

05   - seturi de teste pentru diagnostic medical; 
benzi de testare pentru diagnostic medical; 
reactivi de diagnostic, de uz medical; prepa-
rate de diagnostic de uz medical; preparate 
de testare de uz medical; teste de diagnostic 
de uz medical; analize pentru diagnostic me-
dical; soluţii folosite în seturi de teste pentru 
diagnostic medical; cartuşe care conţin reac-
tivi pentru utilizare la teste de diagnostic me-
dical; cartuşe care conţin reactivi pentru di-
agnostic medical; cartuşe de teste care con-
ţin reactivi chimici pentru teste medicale de 
diagnostic in vitro; reactivi medicali care se 
conţin într-un cartuş pentru utilizare în diag-
nostic medical; teste pentru diagnostic medi-
cal in vitro; analize pentru diagnostic medical 
in vitro; seturi de teste pentru diagnostic me-
dical in vitro; benzi de testare pentru diag-
nostic medical in vitro; reactivi de diagnostic 
medical in vitro; teste de diagnostic medical
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pentru depistarea, diagnosticul, screeningul 
şi confirmarea bolilor; seturi medicale care 
conţin reactivi şi analize pentru testarea pre-
zenţei  antigenilor în sânge, ser uman, plas-
mă, urină, alte lichide biologice şi ţesuturi; 
teste de imunodozare cromatografică de uz 
medical; teste imuno-cromatografice in vitro 
de uz medical; seturi de teste pentru depista-
rea alcoolului şi drogurilor; benzi de testare 
pentru depistarea alcoolului şi drogurilor; 
pahare de testare pentru depistarea droguri-
lor şi alcoolului; panouri de testare pentru 
depistarea drogurilor şi alcoolului. 

 

 
 
 
(210) 045516 
(220) 2020.01.31 
(730) SC Heineken România S.A., RO 

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, Corp 
A2L, Etaj 4, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „FĂRĂ ALCOOL”, „Radler”, „ALC. 
0,0%”, „VOL.”, „CITRICE”, „ŞI”, „MENTĂ”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben de dife-
rite nuanţe, portocaliu pal, albastru-închis, 
albastru-deschis, verde de diferite nuanţe, 
rubiniu. 

(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; bere fără alcool, bere cu suc de fructe, 

bere nefiltrată, bere cu conţinut scăzut de 
alcool. 

 

(531) CFE(8) 05.07.24; 07.01.01; 07.01.25; 25.01.15; 
25.07.06; 26.01.05; 26.11.22; 27.05.11; 
27.07.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045517 
(220) 2020.01.31 
(730) SC Heineken România S.A., RO 

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, Corp 
A2L, Etaj 4, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „FĂRĂ ALCOOL”, „Radler”, „ALC. 
0,0%”, „VOL.”, „LĂMÂIE”, „ŞI”, „LIME”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, galben de diferite 
nuanţe, roşu, albastru-închis, albastru-
deschis, verde de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; bere fără alcool, bere cu suc de fructe, 

bere nefiltrată, bere cu conţinut scăzut de 
alcool. 

 

(531) CFE(8) 05.07.24; 07.01.01; 07.01.25; 25.01.15; 
25.07.06; 26.01.05; 26.11.22; 27.05.11; 
27.07.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045518 
(220) 2020.01.31 
(730) SC Heineken România S.A., RO 

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, Corp 
A2L, Etaj 4, Bucureşti, România 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Radler”, „ALC. 1,9%”, „VOL.”, 
„LĂMÂIE”, „ŞI”, „LIME”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, portocaliu, al-
bastru-închis, albastru-deschis, galben de di-
ferite nuanţe, verde de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; bere fără alcool, bere cu suc de fructe, 

bere nefiltrată, bere cu conţinut scăzut de 
alcool. 

 

(531) CFE(8) 05.07.24; 07.01.01; 07.01.25; 
25.01.15; 25.07.22; 26.11.22; 27.05.11; 
27.07.04; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045519 
(220) 2020.01.31 
(730) SC Heineken România S.A., RO 

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, Corp 
A2L, Etaj 4, Bucureşti, România 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „FĂRĂ ALCOOL”, „Radler”, „ALC. 
0,0%”, „VOL.”, „ZMEURĂ”, „ŞI”, „LĂMÂIE”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, mov, albastru-
deschis, albastru-închis, galben de diferite 
nuanţe, roz de diferite nuanţe, verde de dife-
rite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; bere fără alcool, bere cu suc de fructe, 

bere nefiltrată, bere cu conţinut scăzut de 
alcool. 

 

(531) CFE(8) 05.07.24; 07.01.01; 07.01.25; 
25.01.15; 25.07.06; 26.01.05; 26.11.22; 
27.05.11; 27.07.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045638 
(220) 2020.02.24 
(730) POSTICA Irina, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 2, MD-2081,  
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nuanţe, verde-deschis, verde-închis, roz de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
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31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.14; 05.05.19; 25.01.18; 
25.05.25; 27.05.07; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045766 
(220) 2020.03.13 
(730) COLUSVIN S.R.L., MD 

Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045802 
(220) 2020.03.18 
(730) Golden Omega S.A., CL 

Avda. Apoquindo Nro. 5550, piso 8, Las 
Condes, Santiago, Chile 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, veterinare şi produse 

dietetice destinate uzului medical şi farma-
ceutic, care conţin sau sunt derivate din gră-
simi şi uleiuri, în principal grăsimi şi uleiuri 
derivate din peşti cu conţinut de acizi graşi 
omega-3; vitamine şi suplimente dietetice 
pentru alimentaţie şi alimente medicale, fie 
pentru oameni, fie pentru animale, care con-
ţin sau sunt derivate din grăsimi şi uleiuri, în 
principal grăsimi şi uleiuri derivate din peşti 
cu conţinut de acizi graşi omega-3; vitamine 
şi suplimente dietetice pentru alimentaţie şi 
alimente medicale, fie pentru oameni, fie 
pentru animale, care conţin sau sunt derivate 
din grăsimi şi uleiuri, în principal grăsimi şi 
uleiuri derivate din peşti cu conţinut de acid 
gras omega-3. 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 18.07.20; 24.17.24; 
27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 045863 
(220) 2020.04.10 
(730) TOYS TOYS S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni  
nr. 10, ap. 2, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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. 

 

 
 
 
(210) 045947 
(220) 2020.05.08 
(310) 88/780,865 
(320) 2020.01.31 
(330) US 
(730) STRIPE INC., US 

510 Townsend Street, San Francisco, Cali-
fornia 94103, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - seturi pentru dezvoltare de software descăr-

cabil (SDK); software de calculator descăr-
cabil pentru acceptarea, administrarea şi 
plata fondurilor printr-o reţea de calculatoare; 
actualizări pentru software electronic, şi 
anume software de calculator descărcabil şi 
fişiere de date descărcabile pentru actualiza-
rea de software de calculator pentru accepta-
rea, administrarea şi plata fondurilor printr-o 
reţea de calculatoare; software de calculator 
descărcabil folosit ca interfaţă de programare 
de aplicaţii (API) pentru acceptarea, adminis-
trarea şi plata fondurilor printr-o reţea de 
calculatoare; 

 

36   - servicii financiare, şi anume furnizate pentru 
acceptarea, administrarea şi plata fondurilor 
printr-o reţea de calculatoare; servicii finan-
ciare, şi anume furnizarea de schimb valutar 
printr-o reţea de calculatoare; servicii finan-
ciare, şi anume furnizarea pentru transferul 
electronic de fonduri printr-o reţea de calcu-
latoare; 

 

42   - servicii informatice, şi anume furnizarea ac-
cesului temporar la software de calculator 
nedescărcabil pentru acceptarea, administra-
rea şi plata fondurilor printr-o reţea de calcu-
latoare. 

 

 
 
 
(210) 045986 
(220) 2020.05.14 
(730) Google LLC, a Limited Liability Company 

organized under laws of State of Delawa-
re, US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - programe şi software de calculatoare pentru 

colectarea, compilarea, procesarea, transmi-
terea şi diseminarea datelor privind sisteme 
de poziţionare globală electronice (GPS) 
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pentru utilizare în dispozitive de telefonie 
fixă, mobilă şi dispozitive electronice de mâ-
nă; baze de date electronice cu conţinut de 
informaţii rutiere, geografice, hărţi şi călătorii 
înregistrate pe suporturi de calculator şi soft-
ware de navigaţie pentru calculul şi afişarea 
rutelor; sisteme de navigaţie prin satelit pen-
tru automobile, şi anume un sistem de poziţi-
onare globală (GPS), cu afişaje interactive 
de hărţi digitale, instrucţiuni interactive şi 
informaţii generate de utilizator; software de 
calculatoare pentru reţele sociale interactive 
care furnizează informaţii rutiere, geografice 
şi de navigaţie, hărţi şi călătorii; software de 
calculatoare pentru reţele sociale interactive 
care permit transmiterea informaţiilor despre 
cartografie, navigare, informaţii despre trafic, 
informaţii meteorologice şi despre obiective 
turistice către reţele de telecomunicaţii, tele-
foane celulare, dispozitive de navigaţie şi alte 
dispozitive mobile şi dispozitive electronice 
de mână; software de calculatoare pentru 
reţele sociale interactive care permit schim-
bul de informaţii între utilizatori; 

 

35   - servicii de publicitate, marketing şi promova-
re; 

 

39   - localizarea vehiculelor de pasageri sau de 
marfă folosind calculatoare sau sisteme de 
poziţionare globală (informaţii referitoare la 
transporturi); stabilire on-line de itinerarii prin 
calculator în reţele de date interactive şi so-
ciale; furnizare de informaţii rutiere, geografi-
ce, de călătorie, de cartografiere, de naviga-
ţie, de trafic şi informaţii geografice despre 
obiective turistice prin reţele de telecomuni-
caţii, telefoane celulare, dispozitive electroni-
ce de mână şi dispozitive de navigaţie fără 
fir; 

 

42   - cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, şi anume 
dezvoltarea algoritmilor şi a metodelor de 
calcul pentru prelucrarea şi optimizarea date-
lor de navigaţie şi călătorie; cercetare şi dez-
voltare ştiinţifică, şi anume dezvoltarea algo-
ritmilor şi a metodelor de calcul pentru prelu-
crarea şi optimizarea datelor primite de la 
sisteme de poziţionare globală (GPS) şi reţe-
le de comunicare; proiectarea şi dezvoltarea 
de software de navigaţie şi planificare a rute-
lor; servicii de navigaţie interactivă socială, şi 
anume furnizarea unui site web cu conţinut 
de tehnologii care permit schimbul de infor-
maţii cu privire la căi de acces, trafic, căi 
geografice, navigaţie, obiective turistice, car-
tografiere, informaţii meteorologice şi călăto-
rii între utilizatori; găzduire de facilităţi on-line 
pentru efectuarea discuţiilor interactive; ser-

vicii de cercetare ştiinţifică, tehnologică şi de 
proiectare legate de semnale de telecomuni-
caţii şi navigaţie, şi anume proiectarea şi 
dezvoltarea de software şi echipamente de 
telecomunicaţii şi de navigaţie. 

 

 
 
 
(210) 045989 
(220) 2020.05.14 
(730) BTS PRO S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 6/V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 046006 
(220) 2020.05.19 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

 
 
 
(210) 046010 
(220) 2020.05.19 
(730) CEAI BUN S.R.L., MD 

Str. 31 August 1989 nr. 60, ap.(of.) 11,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046037 
(220) 2020.05.20 
(730) TIMBRUS PURCARI ESTATE S.R.L., MD 

Str. Grigore Vieru nr. 134, MD-4229,  
Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „ESTATE”, „WINES”, „PURCARI”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.01.01; 24.01.08; 24.03.09; 
25.01.15; 27.05.11; 27.07.04. 

 
 
 
(210) 046055 
(220) 2020.05.29 
(730) VIORICA - COSMETIC S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; săpunuri pentru mâini; creme 
pentru mâini; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse dezinfectante  pentru mâini; produse 
dezinfectante biocide pentru mâini; săpunuri 
biocide pentru mâini; produse dezinfectante 
biocide pentru suprafeţe. 

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.22; 26.03.04; 
26.03.07; 27.03.15; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046057 
(220) 2020.05.25 
(730) STANEVA Polina, MD 

Str. Valea Crucii nr. 16,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: mov, roşu, roz, albastru, 

bej, alb, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 03.01.14; 03.01.25; 
03.13.01; 26.01.15; 26.04.10; 27.03.02; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046103 
(220) 2020.06.09 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de agenţii de vânzări pentru prepara-

te cosmetice pentru gene; servicii de agenţii 
de vânzări pentru preparate cosmetice pen-
tru băi; servicii de vânzare de produse cos-
metice; servicii de agenţii de vânzări cosme-
tice pentru animale; servicii de agenţii de 
vânzări cosmetice prin Internet; consultanţă 
în afaceri; prezentare de mărfuri; servicii de 
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marketing; promovarea vânzărilor pentru alţii; 
agenţiile de publicitate; 

 

44   - saloane de frumuseţe; saloane de coafură; 
masaj; consultanţă cu privire la înfrumuseţa-
re; servicii de make-up; grădinărit peisagistic; 
servicii de îngrijire a frumuseţii pentru anima-
le; saloane de frumuseţe pentru animale; 
servicii de terapie manuală; servicii farmace-
utice; stomatologie; chirurgie; asistenţă me-
dicală; clinici medicale orientale; servicii me-
dicale care utilizează medicamente orientale; 
servicii de spitalizare pentru animale; centre 
de odihnă. 

 

 
 
 
(210) 046104 
(220) 2020.06.02 
(730) Advanced New Technologies Co., Ltd., KY 

Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 
Road, George Town, Grand Cayman KY1-
9008, Insulele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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 sau reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; mecanisme pentru apa-
rate cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare; software de calcu-
latoare; programe de calculator; software de 
calculatoare sub forma unei aplicaţii pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare; aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile; software pentru procesarea plăţilor 
electronice către şi de la alte persoane; soft-
ware de calculatoare şi aplicaţii software 
utilizate în legătură cu serviciile financiare, 
tranzacţiile financiare, comerţul electronic, 
plăţile electronice, schimbul valutar, serviciile 
de tranzacţionare şi brokeraj şi serviciile de 
consiliere privind investiţiile financiare; soft-
ware de autentificare; software de calcula-

toare şi aplicaţii software de calculatoare 
(descărcabile); software de mesagerie in-
stantanee; software pentru punerea la co-
mun de fişiere; software de comunicaţii pen-
tru schimb electronic de date, materiale au-
dio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculatoare, mobile, fără fir şi de telecomu-
nicaţii; software de calculatoare pentru prelu-
crarea de imagini, grafice, conţinut audio, 
conţinut video şi text; software de calculatoa-
re descărcabil pentru facilitarea transmisiei 
electronice de informaţii, date, documente, 
voce şi imagini prin Internet; software de 
calculatoare descărcabil care permite utiliza-
torilor să participe la întâlniri şi cursuri care 
se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabile pentru cloud 
computing; software descărcabil pe bază 
cloud; software de calculator pentru urmări-
rea şi evaluarea comportamentului clienţilor 
şi comportamentului personal în legătură cu 
deciziile de cumpărare; aplicaţii software de 
calculator utilizate în legătură cu conservarea 
mediului, schimbările climaterice şi compen-
sarea emisiilor de dioxid de carbon; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); publica-
ţii electronice descărcabile sub formă de 
reviste, articole, broşuri, foi volante, foi de 
date, materiale informative, materiale de 
instruire în domeniul afacerilor, comerţului 
electronic, tehnologiei informaţiei, cloud 
computing-ului, telecomunicaţiilor, Internetu-
lui, pregătirii în domeniul afacerilor şi comer-
ţului electronic, gestionării afacerilor, vânzări-
lor, marketingului şi managementului financi-
ar; periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare; notebook-uri; laptopuri; compu-
tere portabile; calculatoare de buzunar; asis-
tente personale digitale (PDA); player porta-
bil multimedia; telefoane mobile; telefoane 
inteligente; aparate de fotografiat digitale; 
baterii, încărcătoare de baterii; staţii de lucru 
pe calculator; servere informatice; hardware 
pentru reţele de calculatoare şi de telecomu-
nicaţii; adaptoare, comutatoare, routere şi 
hub-uri pentru reţele de calculatoare; 
modemuri fără fir şi cu fir şi carduri şi dispozi-
tive de comunicaţii; suporturi pentru lapto-
puri, genţi de calculatoare; extinctoare; hard-
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ware şi firmware de calculatoare; sisteme de 
navigaţie pentru automobile; compact discuri; 
muzică digitală (care poate fi descărcată de 
pe Internet); aparate de telecomunicaţii; su-
porturi de mouse; aparate pentru telefoane 
mobile; accesorii pentru telefoane mobile; 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; sisteme de alarmă; 
camere video de securitate; unităţi mobile 
pentru difuzare radio şi de televiziune; echi-
pamente pentru difuzare de televiziune; apa-
rate de fotografiat; camere video portabile; 
căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; apa-
rate şi echipamente de sistem de poziţionare 
globală (GPS); programe şi software pentru 
jocuri de calculator, electronice şi video (in-
clusiv software descărcabil de pe Internet); 
ecrane de afişare cu cristale lichide pentru 
echipamente de telecomunicaţii şi electroni-
ce; decodoare pentru televizoare; teleco-
menzi; programe de stocare de date; oche-
lari şi ochelari de soare; indicatoare electro-
nice; carduri bancare de credit, de debit, de 
numerar, de plată, telefonice şi de identitate, 
codificate sau magnetice; maşini de casierie 
automatică, bancomate; cititoare de cărţi 
electronice; cartuşe de toner, neumplute, 
pentru imprimante şi fotocopiatoare; dispozi-
tive de monitorizare a bebeluşilor; dispozitive 
video de monitorizare a bebeluşilor; obiective 
macro; tablete; carduri de acces codificate; 
ochelari 3D; carduri de memorie pentru apa-
rate de jocuri video; calculatoare care se pot 
purta, telefoane inteligente, monitoare, afişa-
je, hardware de calculator, dispozitive de 
urmărire a activităţii, echipamente audio, 
aparate pentru comunicaţii, aparate pentru 
telecomunicaţii, dispozitive periferice de cal-
culator, playere media mobile şi dispozitive 
de comunicaţii electronice digitale; calcula-
toare care se pot purta, telefoane inteligente, 
monitoare, afişaje, hardware de calculator, 
dispozitive de urmărire a activităţii, echipa-
mente audio, aparate pentru comunicaţii, 
aparate pentru telecomunicaţii, dispozitive 
periferice de calculator, playere media mobi-
le şi dispozitive de comunicaţii electronice 
digitale, toate pentru a facilita operaţiunile de 
plată prin mijloace electronice şi pentru a 
permite clienţilor să acceseze informaţii fi-
nanciare şi informaţii referitoare la conturi 
bancare şi să efectueze tranzacţii bancare; 
calculatoare care se pot purta, telefoane 
inteligente, monitoare, afişaje, hardware de 
calculator, dispozitive de urmărire a activită-
ţii, echipamente audio, aparate pentru comu-

nicaţii, aparate pentru telecomunicaţii, dispo-
zitive periferice de calculator, playere media 
mobile şi dispozitive de comunicaţii electro-
nice digitale, toate cu posibilitate de acces la 
reţele de comunicaţii fără fir, reţele de tele-
comunicaţii şi Internet; aplicaţii mobile des-
cărcabile destinate utilizării cu calculatoare 
care se pot purta, telefoane inteligente, moni-
toare, afişaje, hardware de calculator, dispo-
zitive de urmărire a activităţii, echipamente 
audio, aparate pentru comunicaţii, aparate 
pentru telecomunicaţii, dispozitive periferice 
de calculator, playere media mobile şi dispo-
zitive de comunicaţii electronice digitale; soft-
ware de aplicaţii de calculator destinat utiliză-
rii cu calculatoare care se pot purta, telefoa-
ne inteligente, monitoare, afişaje, hardware 
de calculator, dispozitive de urmărire a activi-
tăţii, echipamente audio, aparate pentru co-
municaţii, aparate pentru telecomunicaţii, 
dispozitive periferice de calculator, playere 
media mobile şi dispozitive de comunicaţii 
electronice digitale; carduri de plată, banca-
re, de credit, de debit, de numerar şi de iden-
tificare codificate sau magnetice preplătite; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; compensarea şi recon-
cilierea tranzacţiilor financiare printr-o reţea 
globală de calculatoare; servicii bancare şi 
servicii financiare on-line; servicii de carduri 
de credit, procesarea şi transmiterea facturi-
lor şi plăţilor acestora, precum şi furnizarea 
asigurărilor pentru tranzacţii financiare; ser-
vicii de transfer de fonduri; transmiterea de 
fonduri prin mijloace electronice pentru terţi; 
transfer de plăţi pentru terţi prin Internet; 
servicii financiare sub formă de servicii de 
facturare şi procesare de plăţi; intermediere 
şi gestionare de locaţii şi închirieri de proprie-
tăţi imobiliare; închiriere şi leasing de bunuri 
imobiliare; estimări de proprietăţi imobiliare; 
evaluări imobiliare, finanţare imobiliară, in-
vestiţii imobiliare; brokeraj imobiliar; agenţii 
imobiliare; servicii ale agenţiilor de închiriere 
a locuinţelor; servicii actuariale; servicii de 
gestionare şi consultanţă privind bunurile 
imobiliare; colectarea chiriilor; închirierea 
spaţiilor pentru birouri (imobiliare); închirierea 
camerelor şi apartamentelor; furnizarea in-
formaţiilor financiare prin Internet; servicii de 
depunere în casete valorice şi de emisiune 
de cecuri de călătorie; investiţii de capital; 
estimări financiare (asigurări, bănci, proprie-
tăţi imobiliare); servicii de management fi-
nanciar şi de gestionare a activelor; servicii 
de asigurări şi financiare; servicii financiare 
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furnizate prin mijloace de telecomunicaţii; 
servicii de consultanţă şi consiliere financia-
ră; tranzacţii bancare la domiciliu (home 
banking); servicii bancare furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; servicii de tranzacţionare a titlurilor 
de valoare, cotaţii de bursă; brokeraj de acţi-
uni şi obligaţiuni, analiză financiară; servicii 
referitoare la carduri de debit, servicii referi-
toare la carduri de plată şi servicii de garan-
tare de cecuri; servicii bancare, servicii pen-
tru conturi de economii şi servicii de investiţii; 
birouri financiare de cliring; verificarea credi-
telor prin intermediul reţelelor globale de 
calculatoare; servicii electronice de gestiona-
re a riscurilor de credit; servicii de plată elec-
tronică pentru bunurile achiziţionate şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plată şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informare cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru ga-
ze şi electricitate; expertizare de antichităţi; 
evaluări de obiecte de artă; estimări de biju-
terii; evaluarea automobilelor de ocazie; fur-
nizarea informaţiilor despre impozite (servicii 
financiare); colectare de fonduri de bineface-
re; organizarea de colecte în scopuri caritabi-
le; colecte de binefacere; închirierea maşini-
lor de numărat şi procesat bancnote şi mo-
nede; închirierea bancomatelor sau maşinilor 
de casierie automatică; servicii de plăţi on-
line; asigurarea finanţării pentru proiecte de 
construcţii; emitere de bonuri valorice; furni-
zare de servicii de transfer electronic de fon-
duri; servicii ale agenţiilor de schimb valutar, 
servicii de bancomate, furnizarea de cartele 
preplătite şi jetoane de valoare, servicii de 
transfer de bani; toate serviciile sus-
menţionate furnizate inclusiv prin mijloace 
electronice; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la transferul electronic 
de fonduri; servicii de transfer de valută; co-
merţ şi schimb valutar; piaţă de devize; tran-
zacţii cu devize; brokeraj de valută; tranzacţii 
financiare prin blockchain; prestare de servi-
cii filantropice de strângere de fonduri pentru 
protecţia mediului prin scăderea emisiilor de 
bioxid de carbon; brokeraj de credite de 
compensare a emisiilor de carbon; sponsori-
zare de programe de compensare a emisiilor 
de carbon; finanţare şi investiţii pentru pro-

iectele de reducere a emisiilor; investiţii în 
programe şi proiecte de reducere a emisiilor 
de carbon; investiţii în fondurile de reducere 
a emisiilor; acordări de împrumuturi; acorda-
re de credite temporare; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; 

 

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; software ca ser-
viciu (SaaS); blockchain ca serviciu (BaaS); 
criptare, decriptare şi autentificare de infor-
maţii, mesaje şi date; furnizare de servicii de 
autentificare a utilizatorilor folosind recunoaş-
terea biometrică, facială, autentificarea am-
prentei, recunoaşterea vocii şi alte tipuri de 
tehnologie de autentificare cu hardware şi 
software pentru prestarea de servicii financi-
are, tranzacţii de comerţ electronic, donaţii, 
urmărirea produselor licenţiate şi implicarea 
fanilor; servicii pentru securitatea datelor; 
securitate, protecţie şi reconstituire IT; anali-
za ameninţărilor securităţii informatice pentru 
protecţia datelor; prestare de servicii de se-
curitate pentru reţelele de calculatoare, ac-
cesul la calculatoare şi tranzacţiile compute-
rizate; certificarea (controlul calităţii) datelor 
prin tehnologia blockchain; autentificarea 
datelor prin tehnologia blockchain; toate ser-
viciile sus-menţionate inclusiv destinate utili-
zării în legătură cu sistemele de plăţi; servicii 
IT în legătură cu transmiterea de informaţii, 
date, documente şi imagini prin Internet; fur-
nizare de servicii de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduire de aplicaţii soft-
ware de calculatoare pentru terţi; furnizare 
de servicii de aplicaţii informatice (ASP) ofe-
rind software în domeniile conferinţelor pe 
web, conferinţelor audio, mesageriei electro-
nice, colaborării cu privire la documente, 
conferinţelor video şi procesării de voce şi 
apeluri; furnizare de software nedescărcabil 
on-line pentru facilitarea interoperabilităţii 
multiplelor aplicaţii software; servicii de asis-
tenţă tehnică referitoare la software şi aplica-
ţii de calculator furnizate on-line, prin poştă 
electronică şi prin telefon; servicii IT, şi anu-
me crearea unei comunităţi on-line pentru ca 
utilizatorii înregistraţi să participe la discuţii, 
să primească răspunsuri de la colegi, să 
formeze comunităţi virtuale, să participe la 
reţele de socializare şi să facă schimb de 
documente; consiliere în domeniul tehnologi-
ei calculatoarelor oferită utilizatorilor de In-
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ternet prin intermediul unei linii fierbinţi de 
asistenţă; servicii IT referitoare la creare de 
indexuri de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizare de motoare 
de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente digitale personale şi de 
playere portabile multimedia; proiectare de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectare de aparate de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotri-
va viruşilor; servicii de sisteme software de 
calculatoare; proiectare de software de cal-
culatoare; proiectarea sistemelor informatice; 
proiectare şi dezvoltare de pagini web; găz-
duire de pagini web pentru terţi; găzduire de 
software de aplicaţii de calculator pentru 
căutarea şi recuperarea de informaţii din 
baze de date şi reţele de calculatoare; furni-
zarea de informaţii tehnice la cererea specifi-
că a utilizatorilor finali prin intermediul telefo-
nului sau reţelei globale de calculatoare; 
servicii de consultanţă pentru software de 
calculatoare; servicii IT cu privire la căutarea 
personalizată în baze de date computerizate 
şi pe site-uri web; codare şi decodare de 
semnale informatice şi electronice; conversia 
datelor şi a documentelor de pe un suport 
fizic către un suport electronic; servicii de 
testare şi evaluare a produselor; servicii de 
arhitectură şi design; servicii de design inte-
rior pentru clădiri, birouri şi apartamente; 
servicii de informare în domeniul calculatoa-
relor; servicii de informare în domeniul reţele-
lor, şi anume furnizare de informaţii tehnice 
referitoare la calculatoare şi reţele în dome-
niul afacerilor şi comerţului electronic; furni-
zarea de programe de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informare, 
cunoaştere şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; servi-
cii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătirea de rapoarte pentru 
acestea; servicii de securitate pentru contro-
lul accesului la calculatoare, reţele electroni-
ce şi baze de date; servicii de securitate a 
serviciilor de transmisie a datelor şi a tran-
zacţiilor prin servicii de reţele informatice; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-

zarea de informaţii în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate şi transmisiei se-
curizate de date şi informaţii; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifica-
re pentru securitatea informatică; autentifica-
rea on-line a semnăturilor electronice; salva-
rea externă a datelor; stocarea datelor elec-
tronice; furnizare de informaţii în legătură cu 
tehnologia calculatoarelor şi programare prin 
intermediul unui site; cartografie; cloud 
computing; servicii ale unui furnizor de găz-
duire cloud; furnizarea accesului temporar la 
software nedescărcabil pe bază cloud şi la 
software pentru cloud computing; stocarea 
electronică a datelor; furnizare de sisteme 
informatice virtuale şi de medii informatice 
virtuale prin tehnica cloud; închiriere de soft-
ware de divertisment; cercetare tehnică în 
domeniul compensării emisiilor de dioxid de 
carbon; furnizare de informaţii, consiliere şi 
consultanţă cu privire la compensarea emisii-
lor de carbon şi la protecţia mediului; furniza-
re de informaţii tehnologice despre inovaţii 
ecologice; servicii de testare, evaluare şi 
monitorizare a mediului; cercetare în dome-
niul protecţiei şi conservării mediului; cerce-
tare şi furnizare de informaţii ştiinţifice în 
domeniul schimbărilor climaterice; servicii de 
consultanţă ştiinţifică şi industrială referitoare 
la combustibili, la emisiile de noxe şi de dio-
xid de carbon şi la probleme de mediu; servi-
cii ştiinţifice şi tehnologice referitoare la re-
comandarea de cursuri pentru a acţiona în 
sensul reducerii emisiilor de dioxid de carbon 
într-o manieră eficientă din punct de vedere 
al costului; servicii ştiinţifice şi tehnologice 
referitoare la gestionarea programelor de 
compensare a emisiilor de dioxid de carbon; 
servicii de cercetare, gestionare şi protecţie a 
mediului; servicii de consultanţă, informare şi 
consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate. 

 

 
 
 
(210) 046120 
(220) 2020.06.11 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

 
 



MĂRCI  MD -  BOPI 10/2020 

 85

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

alb. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - şerveţele pre-impregnate cu preparate de 

curăţare, confecţionate din hârtie şi/sau celu-
loză; 

 

05   - scutece de unică folosinţă confecţionate din 
hârtie şi/sau celuloză. 

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.07; 02.09.01; 
27.05.07; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046121 
(220) 2020.06.11 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - şerveţele pre-impregnate cu preparate de 

curăţare, confecţionate din hârtie şi/sau celu-
loză; 

 

05   - scutece de unică folosinţă confecţionate din 
hârtie şi/sau celuloză. 

 

 
 
 
(210) 046124 
(220) 2020.06.04 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse pentru îngrijire personală, şi anume 

preparate pentru curăţarea pielii şi a corpului; 
săpunuri; săpun lichid pentru mâini; geluri şi 
creme de duş; şampoane pentru corp; prepa-
rate pentru îngrijirea părului; deodorante, 
antiperspirante şi spray-uri de subraţ de uz 
personal; produse hidratante, loţiuni şi creme 
pentru corp şi piele; pudră de talc; produse 
pentru bărbierit; preparate cosmetice pentru 
bronzare şi preparate pentru protejarea pielii 
contra efectelor soarelui; şerveţele impregna-
te cu soluţie de curăţare. 

 

 
 
 
(210) 046143 
(220) 2020.06.11 
(310) 88/723,075 
(320) 2019.12.11 
(330) US 
(730) Amgen Inc., US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice, preparate farmaceu-

tice pentru tratarea bolilor şi afecţiunilor car-
diovasculare. 

 

 
 
 
(210) 046152 
(220) 2020.06.03 
(730) SLUTU Ion, MD 

Str. Alba Iulia nr. 75, bloc 22, ap. 560,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, auriu. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02; 06.01.04; 
27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046179 
(220) 2020.06.16 
(730) Netflix, Inc., US 

100 Winchester Circle, Los Gatos, California 
95032, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - software pentru transmisia continuă 

(streaming) de conţinut audiovizual şi multi-
media pe Internet şi în reţele globale de co-
municaţii; software pentru transmisia conti-
nuă (streaming) de conţinut audiovizual şi 
multimedia pe dispozitive electronice digitale 
mobile; software pentru căutarea, organiza-
rea şi recomandarea de conţinut multimedia; 
instrumente pentru dezvoltarea de software 
pentru crearea de software şi aplicaţii mobile; 
software de calculator; programe de calcula-
tor; aplicaţii software de calculator, descăr-
cabile; aplicaţii descărcabile destinate utiliză-

rii cu dispozitive mobile; software pentru jo-
curi video; software pentru jocuri de calcula-
tor; programe pentru jocuri video interactive; 
cartuşe şi discuri pentru jocuri de calculator; 
programe şi software pentru jocuri electroni-
ce; software pentru jocuri electronice pentru 
telefoane mobile, tablete, calculatoare per-
sonale şi dispozitive electronice de mână; 
hardware şi software pentru jocuri cu realita-
te virtuală şi augmentată; filme cinematogra-
fice şi programe de televiziune descărcabile 
furnizate printr-un serviciu de video la cerere; 
materiale grafice descărcabile cu seturi de 
imagini digitale şi iconiţe destinate utilizării 
pe calculatoare, tablete şi telefoane mobile; 
compact discuri şi DVD-uri; filme cinemato-
grafice şi programe de televiziune descărca-
bile; cărţi audio; tonuri de apel şi înregistrări 
sonore descărcabile; înregistrări audio şi 
video; înregistrări muzicale; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea 
sunetului sau imaginilor; înregistrări audio şi 
video descărcabile cu muzică, spectacole 
muzicale şi materiale video muzicale; 
podcast-uri descărcabile; carduri cu cip elec-
tronic codificate; carduri codificate magnetic 
pentru cadouri; publicaţii electronice descăr-
cabile; telecomenzi; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; aparate 
digitale de înregistrare video; playere de 
DVD-uri şi de discuri video de înaltă definiţie; 
sisteme home cinema care sunt formate din 
receptoare audio şi video; dispozitive de re-
dare pentru discuri compacte; televizoare; 
decodoare pentru televizoare; hardware şi 
dispozitive periferice de calculator; suporturi 
de mouse; rezemătoare pentru încheietura 
mâinii şi pentru braţ folosite la calculator; 
suporturi adaptate pentru telefoane mobile, 
tablete; maşini de calcul; aparate de fotogra-
fiat; aparate de fotografiat digitale; radiouri; 
memorii USB; difuzoare; curele pentru tele-
fonul mobil; etuiuri pentru telefoane mobile; 
carcase pentru telefoane mobile; tastaturi 
pentru tablete; huse pentru tablete; carcase 
pentru tablete; cutii flip pentru calculatoare 
tabletă; huse şi carcase de protecţie pentru 
dispozitive electronice, şi anume pentru cal-
culatoare, tablete, telefoane mobile, aparate 
de fotografiat digitale, playere media digitale, 
cititoare de cărţi electronice, console de 
jocuri video şi asistente personale digitale; 
huse de protecţie pentru ecrane de afişare; 
adaptoare; căşti audio; căşti auriculare; staţii 
de radio portative; telefoane mobile; ceasuri 
inteligente; ochelari; ochelari de soare; tocuri 
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pentru ochelari şi ochelari de soare; binocluri 
(optică); magneţi decorativi; rigle de măsura-
re; lupe (optică); microfoane; căşti pentru 
sport; căşti de ciclism; 

 

38   - transmisie audio şi video la cerere; transmi-
sie continuă (streaming) de conţinut audio şi 
vizual; transmisie de voce, date, imagini, 
semnale, mesaje şi informaţii; difuzare audio 
şi video; transmisie şi livrare de conţinut au-
dio şi vizual; servicii de transmisie video la 
cerere; furnizarea unui forum on-line unde 
utilizatorii pot publica evaluări, recenzii şi 
recomandări referitoare la filme şi programe 
de televiziune şi cu privire la evenimente şi 
activităţi în domeniul divertismentului şi edu-
caţiei; 

 

41   - servicii de divertisment; informaţii în materie 
de divertisment; producţii de film, altele decât 
filmele publicitare; furnizare de filme şi pro-
grame de televiziune nedescărcabile prin 
intermediul serviciilor de transmisie video la 
cerere; furnizare de informaţii în materie de 
divertisment prin intermediul uni site web; 
parcuri de distracţie; servicii de divertisment 
sub formă de seriale de televiziune şi filme în 
domeniul filmelor de aventură cu acţiune, de 
animaţie, desenelor animate, filmelor biogra-
fice, clasice, de comedie, poliţiste, documen-
tare, dramatice, despre credinţă, despre fa-
milie, fanteziste, filmelor noir, istorice, de 
groază, internaţionale, muzicale, de mister, 
romantice, ştiinţifico-fantastice, despre spor-
turi, thrillerelor, filmelor despre război şi wes-
ternurilor; servicii de divertisment sub forma 
coordonării expoziţiilor şi convenţiilor referi-
toare la televiziune şi film şi personaje de 
televiziune şi film; servicii de divertisment 
sub forma dezvoltării, creării, producţiei, dis-
tribuţiei şi post-producţiei de filme cinemato-
grafice, programe de televiziune, evenimente 
speciale şi conţinut multimedia de divertis-
ment; servicii de divertisment sub formă de 
spectacole teatrale, de muzică sau de come-
die în direct; servicii de cluburi de fani; pro-
ducţie şi distribuţie de filme cinematografice 
şi programe de televiziune; furnizare de ser-
vicii de divertisment într-o reţea globală de 
comunicaţii sub formă de jocuri şi site-uri 
web on-line cu o gamă variată de informaţii 
de divertisment de interes general cu privire 
la filme cinematografice, programe de televi-
ziune, videouri muzicale, clipuri de filme co-
nexe, fotografii şi alte materiale multimedia; 
furnizare de clipuri video on-line nedescăr-
cabile şi de alte conţinuturi digitale multime-
dia care cuprind material audio, video, lucrări 

de artă şi text din sau legate de divertisment, 
filme, televiziune, personaje de televiziune şi 
film, muzică şi celebrităţi; furnizare de infor-
maţii cu privire la divertisment prin intermedi-
ul unui site web; servicii de divertisment, şi 
anume furnizare de jocuri de calculator, elec-
tronice şi video on-line; permiterea utilizării 
temporare a jocurilor interactive nedescărca-
bile; furnizarea de informaţii, recenzii şi re-
comandări despre filme şi programe de tele-
viziune prin intermediul unui site web şi a 
serviciilor de transmisie video la cerere; ser-
vicii de educaţie şi divertisment, şi anume 
furnizare de seriale de televiziune şi filme on-
line interactive; servicii de divertisment inte-
ractiv; divertisment interactiv on-line; coordo-
nare de evenimente şi activităţi de divertis-
ment; coordonare de evenimente cu partici-
parea publicului interactive, pe bază de ex-
perienţă şi virtuale şi de activităţi de recreere; 
servicii de divertisment sub formă de organi-
zare şi coordonare de expoziţii, conferinţe şi 
congrese în domeniile divertismentului, filmu-
lui, televiziunii, personajelor de televiziune şi 
film, muzicii şi celebrităţilor; organizare şi 
coordonare de festivaluri comunitare cu mu-
zică, artă, mâncare, film, televiziune, teatru, 
dramă, dans, spectacole muzicale în direct, 
purtători de cuvânt, apariţii ale celebrităţilor şi 
expoziţii şi activităţi culturale; furnizare on-
line de benzi desenate şi romane grafice 
care nu pot fi descărcate; divertisment radio-
fonic; producţie şi distribuţie de programe 
radiofonice şi de înregistrări audio; furnizare 
de podcast-uri în domeniul divertismentului; 
producţie de podcast-uri; punerea la dispozi-
ţie de muzică digitală (fără posibilitatea de 
descărcare) pe Internet. 

 

 
 
 
(210) 046180 
(220) 2020.06.16 
(730) Netflix, Inc., US 

100 Winchester Circle, Los Gatos, California 
95032, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - software pentru transmisia continuă 

(streaming) de conţinut audiovizual şi multi-
media pe Internet şi în reţele globale de co-
municaţii; software pentru transmisia conti-
nuă (streaming) de conţinut audiovizual şi 
multimedia pe dispozitive electronice digitale 
mobile; software pentru căutarea, organiza-
rea şi recomandarea de conţinut multimedia; 
instrumente pentru dezvoltarea de software 
pentru crearea de software şi aplicaţii mobile; 
software de calculator; programe de calcula-
tor; aplicaţii software de calculator, descăr-
cabile; aplicaţii descărcabile destinate utiliză-
rii cu dispozitive mobile; software pentru 
jocuri video; software pentru jocuri de calcu-
lator; programe pentru jocuri video interacti-
ve; cartuşe şi discuri pentru jocuri de calcula-
tor; programe şi software pentru jocuri elec-
tronice; software pentru jocuri electronice 
pentru telefoane mobile, tablete, calculatoare 
personale şi dispozitive electronice de mână; 
hardware şi software pentru jocuri cu realita-
te virtuală şi augmentată; filme cinematogra-
fice şi programe de televiziune descărcabile 
furnizate printr-un serviciu de video la cerere; 
materiale grafice descărcabile cu seturi de 
imagini digitale şi iconiţe destinate utilizării 
pe calculatoare, tablete şi telefoane mobile; 
compact discuri şi DVD-uri; filme cinemato-
grafice şi programe de televiziune descărca-
bile; cărţi audio; tonuri de apel şi înregistrări 
sonore descărcabile; înregistrări audio şi 
video; înregistrări muzicale; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea 
sunetului sau imaginilor; înregistrări audio şi 
video descărcabile cu muzică, spectacole 
muzicale şi materiale video muzicale; 
podcast-uri descărcabile; carduri cu cip elec-
tronic codificate; carduri codificate magnetic 
pentru cadouri; publicaţii electronice descăr-
cabile; telecomenzi; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; aparate 
digitale de înregistrare video; playere de 
DVD-uri şi de discuri video de înaltă definiţie; 
sisteme home cinema care sunt formate din 
receptoare audio şi video; dispozitive de re-
dare pentru discuri compacte; televizoare; 
decodoare pentru televizoare; hardware şi 
dispozitive periferice de calculator; suporturi 
de mouse; rezemătoare pentru încheietura 
mâinii şi pentru braţ folosite la calculator; 
suporturi adaptate pentru telefoane mobile, 
tablete; maşini de calcul; aparate de fotogra-
fiat; aparate de fotografiat digitale; radiouri; 

memorii USB; difuzoare; curele pentru tele-
fonul mobil; etuiuri pentru telefoane mobile; 
carcase pentru telefoane mobile; tastaturi 
pentru tablete; huse pentru tablete; carcase 
pentru tablete; cutii flip pentru calculatoare 
tabletă; huse şi carcase de protecţie pentru 
dispozitive electronice, şi anume pentru cal-
culatoare, tablete, telefoane mobile, aparate 
de fotografiat digitale, playere media digitale, 
cititoare de cărţi electronice, console de 
jocuri video şi asistente personale digitale; 
huse de protecţie pentru ecrane de afişare; 
adaptoare; căşti audio; căşti auriculare; staţii 
de radio portative; telefoane mobile; ceasuri 
inteligente; ochelari; ochelari de soare; tocuri 
pentru ochelari şi ochelari de soare; binocluri 
(optică); magneţi decorativi; rigle de măsura-
re; lupe (optică); microfoane; căşti pentru 
sport; căşti de ciclism; 

 

38   - transmisie audio şi video la cerere; transmi-
sie continuă (streaming) de conţinut audio şi 
vizual; transmisie de voce, date, imagini, 
semnale, mesaje şi informaţii; difuzare audio 
şi video; transmisie şi livrare de conţinut au-
dio şi vizual; servicii de transmisie video la 
cerere; furnizarea unui forum on-line unde 
utilizatorii pot publica evaluări, recenzii şi 
recomandări referitoare la filme şi programe 
de televiziune şi cu privire la evenimente şi 
activităţi în domeniul divertismentului şi edu-
caţiei; 

 

41   - servicii de divertisment; informaţii în materie 
de divertisment; producţii de film, altele decât 
filmele publicitare; furnizare de filme şi pro-
grame de televiziune nedescărcabile prin 
intermediul serviciilor de transmisie video la 
cerere; furnizare de informaţii în materie de 
divertisment prin intermediul uni site web; 
parcuri de distracţie; servicii de divertisment 
sub formă de seriale de televiziune şi filme în 
domeniul filmelor de aventură cu acţiune, de 
animaţie, desenelor animate, filmelor biogra-
fice, clasice, de comedie, poliţiste, documen-
tare, dramatice, despre credinţă, despre fa-
milie, fanteziste, filmelor noir, istorice, de 
groază, internaţionale, muzicale, de mister, 
romantice, ştiinţifico-fantastice, despre spor-
turi, thrillerelor, filmelor despre război şi wes-
ternurilor; servicii de divertisment sub forma 
coordonării expoziţiilor şi convenţiilor referi-
toare la televiziune şi film şi personaje de 
televiziune şi film; servicii de divertisment 
sub forma dezvoltării, creării, producţiei, dis-
tribuţiei şi post-producţiei de filme cinemato-
grafice, programe de televiziune, evenimente 
speciale şi conţinut multimedia de divertis-
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ment; servicii de divertisment sub formă de 
spectacole teatrale, de muzică sau de come-
die în direct; servicii de cluburi de fani; pro-
ducţie şi distribuţie de filme cinematografice 
şi programe de televiziune; furnizare de ser-
vicii de divertisment într-o reţea globală de 
comunicaţii sub formă de jocuri şi site-uri 
web on-line cu o gamă variată de informaţii 
de divertisment de interes general cu privire 
la filme cinematografice, programe de televi-
ziune, videouri muzicale, clipuri de filme co-
nexe, fotografii şi alte materiale multimedia; 
furnizare de clipuri video on-line nedescăr-
cabile şi de alte conţinuturi digitale multime-
dia care cuprind material audio, video, lucrări 
de artă şi text din sau legate de divertisment, 
filme, televiziune, personaje de televiziune şi 
film, muzică şi celebrităţi; furnizare de infor-
maţii cu privire la divertisment prin intermedi-
ul unui site web; servicii de divertisment, şi 
anume furnizare de jocuri de calculator, elec-
tronice şi video on-line; permiterea utilizării 
temporare a jocurilor interactive nedescărca-
bile; furnizarea de informaţii, recenzii şi re-
comandări despre filme şi programe de tele-
viziune prin intermediul unui site web şi a 
serviciilor de transmisie video la cerere; ser-
vicii de educaţie şi divertisment, şi anume 
furnizare de seriale de televiziune şi filme on-
line interactive; servicii de divertisment inte-
ractiv; divertisment interactiv on-line; coordo-
nare de evenimente şi activităţi de divertis-
ment; coordonare de evenimente cu partici-
parea publicului interactive, pe bază de ex-
perienţă şi virtuale şi de activităţi de recreere; 
servicii de divertisment sub formă de organi-
zare şi coordonare de expoziţii, conferinţe şi 
congrese în domeniile divertismentului, filmu-
lui, televiziunii, personajelor de televiziune şi 
film, muzicii şi celebrităţilor; organizare şi 
coordonare de festivaluri comunitare cu mu-
zică, artă, mâncare, film, televiziune, teatru, 
dramă, dans, spectacole muzicale în direct, 
purtători de cuvânt, apariţii ale celebrităţilor şi 
expoziţii şi activităţi culturale; furnizare on-
line de benzi desenate şi romane grafice 
care nu pot fi descărcate; divertisment radio-
fonic; producţie şi distribuţie de programe 
radiofonice şi de înregistrări audio; furnizare 
de podcast-uri în domeniul divertismentului; 
producţie de podcast-uri; punerea la dispozi-
ţie de muzică digitală (fără posibilitatea de 
descărcare) pe Internet. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 29.01.01. 
 
 

(210) 046196 
(220) 2020.06.17 
(730) PARK SOUNG HO, KR 

Ogeum-dong Olympicpark Centreville, 103-
1302, 5 Yangjae-daero 72-gil, Songpa-gu, 
Seoul 05652, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice; loţiuni de uz cosmetic; creme 

pentru faţă de uz cosmetic; lapte de curăţare 
de uz cosmetic; măşti pentru faţă; produse 
de demachiere; şampoane pentru corp; lapte 
de curăţare pentru îngrijirea pielii; creme 
exfoliante; produse cosmetice pentru îngriji-
rea pielii; săpunuri pentru îngrijirea corporală. 

 

 
 
 
(210) 046197 
(220) 2020.06.17 
(730) PARK SOUNG HO, KR 

Ogeum-dong Olympicpark Centreville, 103-
1302, 5 Yangjae-daero 72-gil, Songpa-gu, 
Seoul 05652, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice; loţiuni de uz cosmetic; creme 

pentru faţă de uz cosmetic; lapte de curăţare 
de uz cosmetic; măşti pentru faţă; produse 
de demachiere; şampoane pentru corp; lapte 
de curăţare pentru îngrijirea pielii; creme 
exfoliante; produse cosmetice pentru îngriji-
rea pielii; săpunuri pentru îngrijirea corporală. 

 

 
 
 
(210) 046198 
(220) 2020.06.17 
(730) PASCARI Alexei, MD 

Str. Alba Iulia nr. 194, bloc 2 ap. 26,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante. 

 

 
 
 
(210) 046206 
(220) 2020.06.22 
(730) FRUIT BOX SERVICE S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 61/7, ap. 91,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 
 
 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046209 
(220) 2020.06.22 
(730) PALADI Vitalie, MD 

Str. Nicolae Anestiade nr. 6, ap. 49,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 046214 
(220) 2020.06.22 
(730) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 

LTD., CN 
1760 Jiangling Road, Binjiang District, Han-
gzhou, Zhejiang, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - vehicule de locomoţie terestră, aeriană, na-

vală şi pe calea ferată; automobile; cutii de 
viteze pentru vehiculele terestre; motoare 
pentru vehicule terestre; motociclete; carose-
rii; vehicule pentru orice tip de teren; funicu-
lare; drezine; bandaje de roţi pentru vehicule; 

 

37   - vopsirea sau repararea panourilor indicatoa-
re; întreţinere şi reparaţii de vehicule; trata-
mente preventive contra ruginii, pentru vehi-
cule; staţii de service (alimentare cu carbu-
rant şi întreţinere); gresarea vehiculelor; spă-
larea vehiculelor; întreţinere şi reparaţii pen-
tru aeronave; reşaparea pneurilor; instalare 
şi reparare de dispozitive de alarmă antifurt; 
vulcanizarea pneurilor (reparaţie). 

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046215 
(220) 2020.06.22 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 

instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare. 

 

 
 
 
(210) 046235 
(220) 2020.06.26 
(730) AVANESEAN Avanes, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 11, bloc 1, ap. 34, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
CARABEŢ Maxim, MD 
Str.  Aerodromului nr. 10, ap. 2,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
NANI Vladimir, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 7, ap. 47,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
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produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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 de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.21; 24.17.22; 24.17.25; 
26.01.10; 26.03.23; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 046236 
(220) 2020.06.26 
(730) MOISEI Liudmila, MD 

Str. Alexandr Puşkin nr. 49, bloc 1, ap. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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 de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.17; 24.17.02; 27.05.17. 
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(210) 046237 
(220) 2020.06.26 
(730) AVANESEAN Avanes, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 11, bloc 1, ap. 34, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
CARABEŢ Maxim, MD 
Str. Aerodromului nr. 10, ap. 2,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
NANI Vladimir, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 7, ap. 47,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 

livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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 de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046238 
(220) 2020.06.30 
(730) ŢURCANU Aliona, MD 

Str. Ivan Konev nr. 40, ap. 14,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 
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31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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. 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 03.17.00; 06.19.11; 
06.19.15; 06.19.16; 11.01.02; 11.01.04; 
27.03.12; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046241 
(220) 2020.06.22 
(730) PALADI Vitalie, MD 

Str. N. Anestiade nr. 6, ap. 49,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 

vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046260 
(220) 2020.06.30 
(730) The Coca-Cola Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-



MĂRCI  MD -  BOPI 10/2020 

 95

ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 25.01.15; 25.01.19; 
27.05.07; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046263 
(220) 2020.06.23 
(730) BUELO S.R.L., MD 

Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ. 

 

 
 
 
(210) 046286 
(220) 2020.07.06 
(730) Hetero Labs Limited, IN 

7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, 
Sanath Nagar, Hyderabad-500018, 
Telangana, India 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice şi medicale. 
 

 
 
 
(210) 046294 
(220) 2020.07.08 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.09; 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 
26.03.04; 27.03.01; 27.05.08; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 046297 
(220) 2020.07.08 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.12; 27.05.08; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046298 
(220) 2020.07.08 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 046299 
(220) 2020.07.08 
(730) Limited Liability company „POLAR 

SEAFOOD RUSSIA”, RU 
Starye Kremenki St., 90, Jukovskiy district, 
Kremenki city, RU-249185, Kalujskaya 
region, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

albastru-închis. 
(511) NCL(11-2020) 
29   - conserve de alge marine; ciuperci prelucrate 

şi congelate; pateuri de peşte; legume liofili-
zate; legume procesate; legume congelate; 
fructe preparate; fructe congelate; fructe de 
pădure prelucrate; fructe de pădure congela-
te; extracte din alge de mare pentru alimen-
te; faină de peşte pentru consum uman; ihti-
ocol de uz alimentar; peşti din familia 
Clinidae (cod sărat şi uscat); extracte de 
peşte; conserve de peşte; peşte sărat şi con-
servat; file de peşte; produse alimentare din 
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peşte; fructe de mare congelate; anşoa, cu 
excepţia celor vii; caviar; languste, cu excep-
ţia celor vii; scoici (moluşte), cu excepţia 
celor vii; homari, cu excepţia celor vii; raci, cu 
excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia 
celor vii; testacee, cu excepţia celor vii; peş-
te, cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia 
celor vii; creveţi, cu excepţia celor vii; somon, 
cu excepţia celui viu; sardine, cu excepţia 
celor vii; hering, cu excepţia celui viu; caviar 
de somon; ton, cu excepţia celui viu; holotu-
rii, cu excepţia celor vii; tajine (fel de mânca-
re preparat din carne, peşte sau legume); 
castraveţi de mare, cu excepţia celor vii. 

 

(531) CFE(8) 01.15.19; 03.01.14; 06.19.19; 
26.01.15; 27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046338 
(220) 2020.07.13 
(730) NG PRODUCTION S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet-deschis, violet-

închis, roşu, alb, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.04; 02.03.23; 04.05.02; 
26.01.16; 27.07.02; 28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046364 
(220) 2020.07.16 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 046385 
(220) 2020.07.18 
(730) ARONAX S.R.L., MD 

Str. Rediul Mare nr. 6, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.07; 27.05.11. 
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(210) 046389 
(220) 2020.07.15 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

prindere cu capital străin, fabrică de vi-
nuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată, articole de 

sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 
 

(531) CFE(8) 01.15.15; 19.07.02; 19.07.06; 19.07.17. 
 
 
 
(210) 046390 
(220) 2020.07.17 
(730) ALVISIPA-GRUP S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 11,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 

reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.21; 26.01.05; 26.01.17; 
26.01.18; 26.01.21; 27.05.17; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 046397 
(220) 2020.07.21 
(730) SÎRBU Mihaela, MD 

Str. Alexei Mateevici nr. 82, ap. 10,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
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conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046407 
(220) 2020.07.21 
(730) AMIPAK S.R.L., MD 

Str. Iuri Gagarin nr. 47,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor; 

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.01; 26.05.08; 26.13.25; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046415 
(220) 2020.07.23 
(730) GOLBAN Daniel, MD 

Str. Cotului nr. 24, MD-4814,  
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.09; 03.01.16; 03.01.25; 
03.06.03; 25.01.09; 25.01.10; 27.03.03; 
27.05.17. 

 
 
 
(210) 046418 
(220) 2020.07.23 
(730) TANACHI Tatiana, MD 

Str. Doina nr. 5, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: smarald de diferite nuan-

ţe, negru, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.05.02; 01.05.15; 27.05.17; 
27.05.22; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046421 
(220) 2020.07.23 
(730) Add Industry (Zhejiang) Co., Ltd., CN 

No. 88 Shuanggang Road, Yuhuan City, 
Zhejiang 317600, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - amortizoare pentru automobile; amortizoare 

de suspensie pentru vehicule; arcuri amorti-
zoare pentru vehicule; şasiuri pentru auto-
mobile; vehicule electrice; ambreiaje pentru 
vehicule terestre; pompe de aer (accesorii 
pentru vehicule); bandaje de roţi pentru vehi-
cule; şasiuri pentru vehicule; cuplaje pentru 
vehicule terestre. 

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.09; 27.05.02; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046423 
(220) 2020.07.24 
(730) Helen Doron Ltd., IL 

Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 
2017900, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
41   - organizare de cursuri educaţionale; servicii 

de pregătire profesională în domeniul infor-
maticii; educaţie, învăţământ şi instruire; ser-
vicii educaţionale şi de instruire; producţie de 
materiale educaţionale; furnizare de informa-
ţii în domeniul educaţiei; publicare de materi-
ale didactice; informaţii în materie de educa-
ţie; consultanţă în formare, formare comple-
mentară şi educaţie; servicii educaţionale de 
furnizare a cursurilor de educaţie, lecţiilor, 
seminarelor şi organizare de programe de 
instruire pentru tineri; prestarea de servicii 
educative pentru copii; furnizare de informaţii 
despre formarea continuă pe internet; furni-
zare de informaţii on-line în domeniul educa-
ţiei. 
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(210) 046431 
(220) 2020.07.23 
(730) GORAS Ştefan, MD 

MD-6216, Chişcăreni, Sîngerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „sisteme de securitate”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite
 

de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 26.11.12; 26.11.22; 27.03.15; 
27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046432 
(220) 2020.07.24 
(730) SANDRA COSMETIC S.R.L., MD 

Str. Nouă nr. 14,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 03.07.19; 26.11.13; 27.05.11; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046434 
(220) 2020.07.29 
(730) Halla Holdings Corporation, KR 

46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
07   - alternatoare; rulmenţi cu ace; rulmenţi şi la-

găre (organe de maşini); rulmenţi cu bile; 
demaroare pentru motoare; filtre de ulei pen-
tru motoare; radiatoare (de răcire) pentru 
motoare; dispozitive de aprindere pentru 
motoare cu combustie internă; bujii de aprin-
dere pentru motoare cu combustie internă; 
compresoare de aer pentru vehicule; 

 

09   - dispozitive automate de control a direcţiei 
pentru vehicule; dispozitive de navigat prin 
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satelit; aparate de comandă pentru vehicule 
(calculatoare de bord); 

 

12   - amortizoare pentru automobile; plăcuţe de 
frână pentru automobile; garnituri pentru 
frână pentru vehicule; segmente de frână 
pentru vehicule; saboţi de frână pentru vehi-
cule; frâne pentru vehicule; arcuri pentru 
vehicule; circuite hidraulice pentru vehicule; 
arcuri pneumatice pentru vehicule; amorti-
zoare de suspensie pentru vehicule; arcuri 
amortizoare pentru vehicule; discuri de frână 
pentru vehicule; frâne cu bandă pentru vehi-
cule; componente de frână pentru vehicule; 
sisteme de frânare pentru vehicule; instalaţii 
de frânare pentru vehicule şi piese pentru 
acestea; frâne cu con de fricţiune pentru 
vehicule; antiderapante pentru roţi de vehicu-
le; rulmenţi pentru vehicule terestre; motoare 
electrice pentru vehicule terestre; motoare cu 
curent continuu (motoare de CC) pentru ve-
hicule terestre; cuplaje pentru vehicule teres-
tre; ambreiaje pentru vehicule terestre. 

 

 
 
 
(210) 046435 
(220) 2020.07.23 
(730) WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 

Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 19.07.01; 19.07.24; 24.13.09. 
 
 
 
(210) 046436 
(220) 2020.07.23 
(730) WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 

Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.01.03; 07.01.03; 19.07.01; 19.07.24; 
24.03.07; 25.01.17; 27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 046439 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, gri, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.08; 
27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046440 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet-deschis, turcoaz. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 04.05.21; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046442 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 27.01.05; 27.05.17; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046443 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.23; 24.17.05; 
26.04.09; 27.05.22; 29.01.13. 
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(210) 046444 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, gri, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.17.02; 24.17.05; 
24.17.07; 27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046445 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046446 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz, violet. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.07; 
27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046447 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(531) CFE(8) 01.15.24; 25.07.04; 26.11.13; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046448 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-închis, bej. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 19.13.21; 26.13.01; 
26.13.25; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046449 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.11.07; 03.11.24; 27.05.09; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046450 
(220) 2020.07.27 
(730) TEŞNER Elena, MD 

Str. Alexei Mateevici nr. 8, ap. 29, MD-2088,  
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.03; 26.03.04; 26.04.03; 
26.04.08; 26.07.15; 26.13.25; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 046455 
(220) 2020.07.28 
(730) Philip Morris Brands Sarl, CH 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(8) 10.01.10; 10.01.25; 26.01.01; 26.01.03; 
26.13.25; 26.15.01; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046456 
(220) 2020.07.28 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2079, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 046459 
(220) 2020.07.24 
(730) BALANIUC Vladimir, MD 

Str. Barbu Lautaru nr. 35,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare. 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 01.15.24; 26.11.12; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046460 
(220) 2020.07.27 
(730) NOW OIL RETAIL S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 32,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 
27.05.12; 27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046462 
(220) 2020.07.29 
(730) FERMA CU ORIGINI S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 176, MD-2072,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 06.19.09; 06.19.11; 06.19.16; 
07.01.09; 07.01.24; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046464 
(220) 2020.07.29 
(730) Amgen Inc., US 

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

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(8) 01.15.23; 02.09.25; 26.11.21; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 046466 
(220) 2020.07.31 
(730) LURSAN S.R.L., MD 

Str. Kalinin nr. 24,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.02; 
26.04.09; 27.05.08; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046468 
(220) 2020.07.29 
(730) VELIAS GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Ion Creanga nr. 5/3, ap. 32,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 07.03.11; 26.03.23; 26.04.09; 
27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046470 
(220) 2020.07.30 
(310) 018255580 
(320) 2020.06.16 
(330) EM 
(730) AstraZeneca UK Limited, GB 

1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biome-
dical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Rega-
tul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

(531) CFE(8) 24.15.03; 24.15.21; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 046473 
(220) 2020.08.03 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 1/a,  
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare. 

 

(531) CFE(8) 01.15.07; 26.04.18; 27.05.24; 
28.05.00; 29.01.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 046474 
(220) 2020.08.03 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 1/a,  
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj, sur, 

verde, albastru. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.05.06; 01.05.12; 01.05.23; 24.15.07; 
24.15.13; 25.07.07; 26.15.01; 27.05.22; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 046475 
(220) 2020.07.31 
(730) NOVAC Andrei, MD 

Str-la Suvorov nr. 9, MD-3805,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 25.01.15; 25.01.19; 25.07.08; 
26.03.04; 26.04.18; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046476 
(220) 2020.07.31 
(730) Assorti Look S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 62, MD-2003, 
Durleşti, Chişinau, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.11. 
 
 
 
 

(210) 046483 
(220) 2020.08.03 
(730) GULPE Victoria, MD 

Bd. Dacia nr. 50, ap. 2,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 05.07.01; 05.07.02; 05.09.19; 
05.09.26; 19.03.01; 27.01.12; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046484 
(220) 2020.08.03 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 1/a,  
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
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le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare. 

 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 
26.04.15; 28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046485 
(220) 2020.08.03 
(730) MANTALUŢA Elena, MD 

Str. A. Mateevici nr. 58, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 24.17.05; 24.17.07; 24.17.25; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 046486 
(220) 2020.08.05 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mix-

tă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046487 
(220) 2020.08.05 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mix-

tă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 01.03.08; 01.03.20; 03.01.01; 03.01.16; 
03.01.24; 26.01.15; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046488 
(220) 2020.07.27 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17. 
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(210) 046489 
(220) 2020.07.27 
(730) AFTENI Victor, MD 

Str. Ceucari nr. 8, ap. 46,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 18.05.01; 18.05.03; 
26.01.16; 27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046490 
(220) 2020.07.29 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, gri, negru, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 
24.17.09; 27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
 

(210) 046493 
(220) 2020.07.31 
(730) TSV-TEL S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 2/1, ap. (of.) 67,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 08.07.04; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046495 
(220) 2020.08.01 
(730) TEH-ELECTA S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanică nr. 14/3, ap. 307,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.08; 11.07.03; 27.05.17; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046497 
(220) 2020.08.03 
(730) ROŞCA DACAB S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 14/6, ap. (of.) 1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046498 
(220) 2020.08.04 
(730) MG CARGO TRANS S.R.L., MD 

MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Monacu”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
 
 

fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 26.07.11; 27.01.03; 27.01.12; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046499 
(220) 2020.08.04 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2079, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046501 
(220) 2020.08.05 
(730) SCHIRLIU Tudor, MD 

Str. A. Mateevici nr. 7, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: violet, negru, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 25.05.25; 26.04.04; 26.04.18; 
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046503 
(220) 2020.08.06 
(730) MOROŞAN Veaceslav, MD 

Str. Decebal nr. 7, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice. 

 

(531) CFE(8) 26.01.03; 27.01.06; 27.05.09; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 046508 
(220) 2020.08.05 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-

mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 046509 
(220) 2020.08.05 
(730) INAMSTRO S.R.L., MD 

MD-5418, Gordineşti, Rezina, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 26.04.04; 26.04.09; 
26.04.18; 27.05.09; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046510 
(220) 2020.08.05 
(730) NAGORNÎI Nicolai, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 34, ap. 123,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
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pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.09; 27.05.17; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 046514 
(220) 2020.08.06 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

 
 
 
(210) 046515 
(220) 2020.08.06 
(730) MOŞCO Daniil, MD 

Şos. Munceşti nr. 176, nr. 90  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-

tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 046516 
(220) 2020.08.03 
(730) PREMIER TOBACCO S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanică nr. 14/3, bir. 307,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate  elementele verbale, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 01.03.01; 01.03.09; 05.03.01; 
05.03.16; 19.03.03; 19.03.24; 19.03.25; 
25.01.06; 26.03.18; 27.05.24; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 046517 
(220) 2020.08.06 
(730) LI Zinaida, MD 

Str. Cetatea Chilia nr. 62, ap. 4,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; 

 

11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-

ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046520 
(220) 2020.08.07 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 046521 
(220) 2020.08.07 
(730) RUSNAC Vadim, MD 

Str. Florilor nr. 12, bloc 1, ap. 50,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 046523 
(220) 2020.08.07 
(730) LEPILOV Natalia, MD 

Str. Melestiu nr. 16, bloc 2, ap.  4,  
MD-2006, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 26.07.04; 26.11.01; 26.11.08; 
27.05.11; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046529 
(220) 2020.08.07 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-

ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046530 
(220) 2020.08.10 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 046534 
(220) 2020.08.06 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046535 
(220) 2020.08.06 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046536 
(220) 2020.08.07 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 

 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 046537 
(220) 2020.08.07 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046539 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046540 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 11.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046541 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046542 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.15.15; 27.05.07; 27.05.17. 
 

(210) 046543 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046544 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde-

deschis, verde-închis. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.15.05; 02.09.01; 03.05.01; 03.05.15; 
03.05.20; 03.05.25; 05.03.13; 05.03.15; 
16.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14. 
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(210) 046546 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.01.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046547 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046548 
(220) 2020.08.11 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-

iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046551 
(220) 2020.08.13 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
PASCARU Adrian, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 046555 
(220) 2020.08.10 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046556 
(220) 2020.08.11 
(730) MYECOWAVE S.R. L., MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 66, of. 3,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alb. 
(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 

 

(531) CFE(8) 01.03.01; 01.03.10; 01.03.15; 01.15.24; 
26.11.13; 26.13.01; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046559 
(220) 2020.08.11 
(730) CALESTRU Elena, MD 

Str. Andrei Doga nr. 32, ap. 164,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”ART”, ”DECOR”. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046560 
(220) 2020.08.12 
(730) ARNAUT Maria, MD 

Str. Pobedî nr. 59, MD-3805,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

26   - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de 
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace 
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru 
păr; păr fals; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.04; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046561 
(220) 2020.08.12 
(730) SMART DATA S.R.L., MD 

Str. Serghei Lazo nr. 40, etaj 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 046563 
(220) 2020.08.12 
(730) PRIM-LOGIST S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 2,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 
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40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 19.03.01; 19.03.25; 24.15.13; 
24.15.15; 24.17.18; 24.17.19; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 046567 
(220) 2020.08.13 
(730) BEST ECO PRODUCT EXPORT S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 200, bir. 114,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - ceai; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.20; 26.04.04; 26.04.16; 
27.05.01; 28.03.00. 

 
 
 
(210) 046568 
(220) 2020.08.13 
(730) BEST ECO PRODUCT EXPORT S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 200, bir. 114,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.05.11; 26.02.05; 26.13.25; 
27.01.03; 27.01.05; 27.03.15; 27.05.14. 

 
 
 
(210) 046569 
(220) 2020.08.13 
(730) CAMILCIU Svetlana, MD 

Str. T. Şevcenco nr. 153/2,  
MD-3801, Comrat, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.05.19; 05.05.20; 
05.05.21; 27.05.07; 27.05.13. 

 
 
 
(210) 046571 
(220) 2020.08.13 
(730) TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 45A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de comerţ cu accesorii auto, aromati-

zatoare, produse chimice, produse cosmeti-
ce, jucării, cartele telefonice cu credit, bilete 

loto, băuturi alcoolice, băuturi nealcoolice, 
produse de băcanie, produse alimentare, 
produse de patiserie, ţigări, ceai, cafea, ule-
iuri şi lubrifianţi pentru automobile; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(8) 07.15.06; 11.03.04; 25.07.21; 
27.03.15; 27.05.03; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046572 
(220) 2020.08.14 
(730) CORDUNEANU Iulian, MD 

Str. Armenească nr. 30, ap. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
CORDUNEANU Octavian, MD 
Str. Armenească nr. 30, ap. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046578 
(220) 2020.08.14 
(730) GRIŢCAN Mihail, MD 

Str. Vînătorilor nr. 43,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 
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19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

27   - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum 
şi alte produse pentru acoperirea podelelor; 
tapete murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 046580 
(220) 2020.08.17 
(730) JOHNSON & JOHNSON, US 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW JERSEY USA 08933, 
STATELE UNITE ALE AMERICII 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - apă de gură şi preparate pentru clătirea gurii, 

nu pentru uz medical; 
 

05   - apă de gură medicamentoasă şi preparate 
medicamentoase pentru clătirea gurii. 

 

 
 
 
 
 

(210) 046582 
(220) 2020.08.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, roz, galben de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, al-
bastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
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crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 24.15.01; 24.15.07; 27.05.09; 
27.05.22; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046583 
(220) 2020.08.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, roz, galben de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, al-
bastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 24.17.08; 27.05.01; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 046584 
(220) 2020.08.14 
(730) COZACENCO Liudmila, întreprindere in-

dividuală, MD 
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 
26.04.18; 27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 046585 
(220) 2020.08.14 
(730) ŢÎMPEU Mihail, MD 

Str. Tineretului nr. 5, MD-2086,  
Dobrogea, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046586 
(220) 2020.08.14 
(730) ŢÎMPEU Mihail, MD 

Str. Tineretului nr. 5, MD-2086,  
Dobrogea, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046588 
(220) 2020.08.14 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

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

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, gri-

deschis, gri-închis. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 046589 
(220) 2020.08.15 
(730) BLOC EXPERT S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 23/2, of. 26,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
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37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 26.02.16; 26.02.18; 
27.01.12; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046591 
(220) 2020.08.17 
(730) ONB EXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 17, MD-7701,  
Căinari, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare. 

 

 
 
 
(210) 046592 
(220) 2020.08.18 
(730) OPICONSULTING GRUP S.R.L., MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Cuvee”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046593 
(220) 2020.08.18 
(730) BASM S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 76A,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.05.11; 26.04.04; 26.04.18; 
27.03.15; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 34022 
(151) 2020.07.16 
(181) 2029.09.19 
(210) 044875 
(220) 2019.09.19 
(730) PROSPECT-UZ S.R.L., MD 

Str. Călăraşi nr. 17,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „KINETO”, „md”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni. 

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.14; 24.17.05; 
24.17.07; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 34027 
(151) 2020.07.19 
(181) 2029.07.17 
(210) 044601 
(220) 2019.07.17 
(730) PAVELESCU Dorin, MD 

Str. George Enescu nr. 40A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „TV”, „1”. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

 

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

 

 
 
 
(111) 34032 
(151) 2020.07.19 
(181) 2028.12.21 
(210) 043595 
(220) 2018.12.21 
(730) LIFECELL VENTURES COÖPERATIEF 

U.A., NL 
Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, muştar, por-

tocaliu, roşu, roz, albastru-închis, albastru, 
albastru-deschis. 

(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi echipamente de măsurare, inclu-

siv cele pentru scopuri ştiinţifice, nautice, 
topografice, meteorologice, industriale şi de 
laborator, şi anume termometre, altele decât 
cele de uz medical, barometre, ampermetre, 
voltmetre, higrometre, aparate de testare, 
altele decât cele de uz medical, telescoape, 
periscoape, compasuri (instrumente de mă-
sură); indicatoare de viteză; instrumente de 
laborator, şi anume microscoape, lupe (opti-
că), binocluri; distribuitoare de bilete, ban-
comate (ATM); încuietori electronice, fotoce-
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lule, aparate de control de la distanţă de 
deschidere şi închidere a uşilor, senzori op-
tici; contoare şi indicatori cantitativi pentru 
măsurarea cantităţii de consum, comutatoare 
orare automate; îmbrăcăminte pentru protec-
ţia împotriva accidentelor, iradiere şi incen-
diu, veste de salvare, aparate şi echipamen-
te pentru salvarea vieţilor; ochelari, ochelari 
de soare, lentile optice şi huse, recipiente, 
părţi şi componente ale acestora; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, transforma-
rea, acumularea sau controlul energiei elec-
trice, şi anume fişe de conectare (electricita-
te), cutii de joncţiune (electricitate), întrerupă-
toare, disjunctoare, siguranţe, balast pentru 
dispozitive de iluminat, cabluri de demaror 
pentru motoare, plăci de circuite electrice, 
rezistenţe electrice, prize electrice, transfor-
matoare electrice, adaptoare electrice, ali-
mentatoare pentru acumulatoare, sonerii de 
uşă, electrice, cabluri electrice şi electronice, 
baterii, baterii galvanice; panouri solare pen-
tru producţia energiei electrice; alarme şi 
alarme antifurt, altele decât cele pentru vehi-
cule, avertizoare sonore; aparate şi instru-
mente de semnalizare, indicatoare rutiere 
luminoase sau mecanice; extinctoare, pompe 
de incendiu, furtunuri de stingere a incendii-
lor şi duze pentru furtunuri de pompieri; rada-
re, sonare, aparate şi instrumente de vedere 
pe timp de noapte; magneţi decorativi; me-
tronoame; 

 

42   - servicii de analiză şi cercetare ştiinţifică şi 
industrială; inginerie; servicii de design arhi-
tectural; testarea produselor pentru certifica-
rea calităţii şi standardelor; servicii de design 
industrial, altele decât cele de inginerie, pro-
iectare computerizată şi arhitecturală; design 
grafic; autentificarea operelor de artă. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 25.07.08; 26.05.01; 
26.15.09; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 34037 
(151) 2020.07.22 
(181) 2028.08.21 
(210) 042965 
(220) 2018.08.21 
(730) BODAŞCO Oleg, MD 

Bd. Decebal nr. 76, bloc 3, ap. 8,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Servelat”. 
(511) NCL(11-2018) 
29   - produse din carne; 
 

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

 

 
 
 
(111) 34038 
(151) 2020.07.22 
(181) 2029.07.22 
(210) 044616 
(220) 2019.07.22 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „LONG CUT TOBAC-
CO”. 

(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
 
(111) 34043 
(151) 2020.07.26 
(181) 2029.05.28 
(210) 044310 
(220) 2019.05.28 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Beauty Secrets”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
03   -  preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.06; 02.03.16; 
02.03.23; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 34054 
(151) 2020.07.27 
(181) 2029.09.05 
(210) 044811 
(220) 2019.09.05 
(730) BADAN Igor, MD 

Str. Poştei nr. 90/4,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 27.03.15; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 34067 
(151) 2020.07.21 
(181) 2029.08.20 
(210) 044730 
(220) 2019.08.20 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „TECHNOPARK”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
import-export de jocuri, servicii de comercia-
lizare pentru terţi prestate de lanţuri de ma-
gazine. 

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.13. 
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(111) 34068 
(151) 2020.07.28 
(181) 2029.08.20 
(210) 044731 
(220) 2019.08.20 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „TEXНОПАРК”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
import-export de jocuri, servicii de comercia-
lizare pentru terţi prestate de lanţuri de ma-
gazine. 

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 26.11.08; 27.05.11; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34074 
(151) 2020.08.03 
(181) 2029.05.24 
(210) 044308 
(220) 2019.05.24 
(730) LIVING SPACE S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 
57, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „italy”, „INTERIORS”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; toate produsele sus-
menţionate care sunt fabricate şi importate 
din Italia; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.09; 27.05.24. 
 
 
 
(111) 34077 
(151) 2020.08.03 
(181) 2029.08.16 
(210) 044736 
(220) 2019.08.16 
(730) ANVER-TEXTIL S.R.L., MD 

Str. Matrosov nr. 28, MD-6701, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia serviciilor de admi-
nistrare a afacerilor, şi anume oferirea infor-
maţiilor şi bazelor de date, compilării şi ma-
nagementului bazelor de date computerizate 
şi serviciilor de consultanţă aferente, servicii-
lor de administrare a afacerilor şi consultanţă 
privind managementul afacerilor, şi anume 
oferirea serviciilor de management al relaţii-
lor cu clienţii şi servicii de suport în vânzări, 
serviciilor de consultanţă în domeniul admi-
nistrării afacerilor privind managementul rela-
ţiilor cu clienţii, managementului asistenţei 
pentru vânzări şi automatizării marketingului, 
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oferirii informaţiilor şi serviciilor de consultan-
ţă în managementul afacerilor prin interme-
diul website-lui, administrării pieţelor on-line 
pentru cumpărarea, vânzarea, distribuirea şi 
furnizarea de software gratis sau la cerere, 
serviciilor de planificare strategică, serviciilor 
de compilare şi sistematizare a informaţiilor 
în baze de date, promovării unor informaţii 
pentru afaceri prin intermediul unor reţele de 
calculatoare locale sau globale, închirierii 
spaţiilor publicitare pe Internet, serviciilor on-
line de vânzare cu amănuntul de software de 
calculatoare. 

 

(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 34088 
(151) 2020.08.02 
(181) 2029.01.10 
(210) 043650 
(220) 2019.01.10 
(730) GUZUN Mihail, MD 

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 40, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „COLLECTION”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
24   - lenjerie de uz casnic, cu excepţia huselor 

pentru pat şi masă; draperii din materiale 
plastice; 

 

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

toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de vânzare cu amănuntul a săpu-
nurilor, parfumeriilor, uleiurilor esenţiale, 
cosmeticelor, loţiunilor pentru păr şi loţiunilor 
de corp, spumelor de baie, şampoanelor, 
balsamurilor de păr, cremelor, gelurilor, lap-
telui cosmetic, cremelor de curăţat, cremelor 
hidratante, pudrelor, produselor de toaletă, 
loţiunilor după bărbierit, make-upurilor prepa-
rate, preparatelor pentru protecţie împotriva 
radiaţiilor solare, deodorantelor pentru uz 
personal, produselor pentru îngrijirea dinţilor, 
preparatelor pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat, preparatelor pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunurilor 
pentru copii, produselor cosmetice pentru 
copii, şampoanelor antilacrimogene, uleiurilor 
pentru copii, preparatelor de spălare care nu 
sunt pe bază de săpun, loţiunilor pentru co-
pii, preparatelor de baie pentru copii, creme-
lor antiiritante pentru scutece, produselor 
igienice pentru medicină, dezinfectantelor, 
pesticidelor, inclusiv fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor, epuratoarelor de aer şi aroma-
tizatoarelor de aer, preparatelor de împros-
pătare a aerului, preparatelor odorizante, 
preparatelor medicinale şi dentare, hârtiei, 
cartoanelor şi produselor din aceste materia-
le, hârtiei igienice, scutecelor de unică folo-
sinţă, şerveţelelor, materialelor plastice pen-
tru ambalaj, ţesăturilor impregnate folosite ca 
şerveţele pentru copii. 

 

(531) CFE(8) 25.07.02; 26.04.03; 26.04.07; 
27.05.22; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 34090 
(151) 2020.08.05 
(181) 2028.10.08 
(210) 043186 
(220) 2018.10.08 
(310) 017886548 
(320) 2018.04.11 
(330) EM 
(730) Delphi Technologies IP Limited, BB 

Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, 
Barbados 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „Technologies”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; preparate chi-
mice folosite la vehicule cu motor şi motoare 
de vehicule; produse frigorifice; agenţi de 
răcire pentru motoare de vehicule; lichide 
pentru etalonare; lichide de frână; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; carburanţi combustibili; uleiuri de ma-
şină; uleiuri de lubrifiere pentru motoare de 
vehicule cu motor; uleiuri pentru motoare; 
uleiuri pentru angrenaje; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; motoare 
pentru motoare (cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre); turbine; rulmenţi cu ace; 
atomizatoare; curele de transmisie (cu ex-
cepţia celor pentru vehiculele terestre); car-
buratoare; radiatoare de răcire pentru motoa-
re cu combustie internă; ventilatoare de răci-
re; generatoare electrice; chiulase; roţi de 
acţionare; lanţuri de acţionare (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); injectoare 
pentru motoare; curele de ventilator; pistoa-
ne de motoare; regulatoare de viteză pentru 
maşini şi motoare; robineţi ca piese de ma-
şini; bujii; filtre pentru motoare pentru curăţa-
rea şi răcirea aerului; volanţi pentru motoare; 
injectoare pentru combustibil; pompe de 
combustibil; generatoare de curent; segmenţi 
de pistoane; transmisii, cutii de viteze, cupla-
je, ambreiaje, supape hidraulice; componen-
te, accesorii pentru motoare şi maşini; alter-
natoare, dinamuri, magnetouri, distribuitoare; 
aparate de aprindere electrice; dispozitive de 
aprindere; aprinzătoare; bujii şi bujii de încăl-

zire; demaroare electrice; epuratoare de aer, 
filtre de aer, filtre de ulei şi filtre de combusti-
bil; sedimentatoare de combustibil; regula-
toare de presiune, duze de injecţie; piese 
pentru supapa de reglare a debitului; supape 
(componente ale pompelor); filtre pentru ae-
rul de admisie; generatoare; generatoare de 
curent alternativ; ansamblu de aprindere 
integrat; mecanisme de aprindere cu descăr-
care capacitivă; bobine de aprindere; pompe 
(maşini); pompe de combustibil, pompe de 
injecţie a combustibilului şi pompe de aer; 
aparate de recirculare a gazelor de eşapa-
ment şi piese pentru acestea; modulatoare 
cu vid; dispozitive de separare pe bază de 
cărbune şi canistre de cărbune fiind dispozi-
tive antipoluare pentru motoare şi maşini; 
compresoare pentru aparatele de aer condi-
ţionat; condensatoare; dispozitive de coman-
dă pentru maşini şi motoare; aparate de con-
trol al bătăii; roboţi (maşini); maşini-unelte; 
maşini, ştanţe şi unelte, toate pentru fabrica-
rea pieselor de vehicule; radiatoare; conver-
tizoare catalitice; transportoare monolitice, 
toate destinate utilizării în convertizoare cata-
litice; supape de apă; pompe de aer compri-
mat; pompe de vid (maşini); compresor de 
supraalimentare; turbocompresoare; dispozi-
tive de încălzire pentru amestecuri reci; ţevi 
de eşapament; economizoare de carburant; 
dispozitive de comandă hidraulice şi pneu-
matice pentru maşini şi motoare; aparate de 
conversie pentru combustibil; silenţiatoare 
pentru ţeavă de eşapament; tobe de eşapa-
ment pentru motoare; răcitoare de ulei; venti-
latoare; compresoare; separatoare; schimbă-
toare de căldură; strunguri (maşini-unelte); 
maşini de manipulare automate (manipula-
toare pentru roboţi); scule manuale acţionate 
în alt mod decât manual; maşini de rectificat; 
maşini de frezat; maşini pentru ascuţire şi 
realizat matriţe; matriţe şi scule (piese de 
maşini); portscule pentru maşini-unelte; dis-
pozitive electrice de manevrat perdele; mo-
toare electrice, altele decât cele pentru vehi-
cule terestre; garnituri de frână; unelte agri-
cole; utilaje agricole; dispozitive antipoluare 
pentru motoare; curele de dinam, perii de 
dinam; curele pentru maşini şi motoare; perii 
acţionate electric (piese de maşini); cartuşe 
pentru maşini de filtrat; supape cu clapete; 
maşini de filtrat; maşini electrice de bucătă-
rie; palane; reductoare de presiune; converti-
zoare de cuplu; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; piese şi 
accesorii, toate pentru maşini de construcţie 
şi utilaje agricole; cuplaje şi organe de tran-
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smisie pentru maşini; instrumente agricole 
(cu excepţia celor acţionate manual); 

 

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 digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; echipament de prelucrare a datelor 
şi calculatoare, software de calculatoare şi 
hardware de calculatoare, toate cele sus-
menţionate fiind proiectate, adaptate şi vân-
dute în mod specific şi unic pentru a fi utiliza-
te în domeniul vehiculelor cu motor şi piese-
lor pentru acestea; radiouri; aparate de sis-
tem de poziţionare globală (GPS); televizoa-
re; baterii, conectoare electrice, şi în mod 
specific excluzând software pentru dezvolta-
rea aplicaţiilor de uz general; software pentru 
administrarea bazelor de date de uz general; 
dispozitive electronice pentru controlul vitezei 
şi direcţiei destinate vehiculelor; cronometre 
de aprindere; aparate de diagnosticare; in-
vertoare de înaltă tensiune, convertoare de 
CC în CC, încărcătoare de bord, sisteme de 
gestionare a bateriilor, invertoare de 48V, 
convertoare CC în CC de 48V, module de 
control pentru motoarele pe benzină, module 
de control pentru motoarele pe motorină, 
module de control post-tratare, module de 
control local pentru accesorii electrificate, 
senzori de presiune, senzori sau dispozitive 
de acţionare care susţin electronicele inteli-
gente; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; piese şi accesorii pentru 
vehicule cu motor; ştergătoare de parbrize, 
braţe şi lame pentru ştergătoare; unităţi pen-
tru spălarea parbrizelor; aparate pentru spă-
larea parbrizului pentru autovehicule; dema-
roare electrice; claxoane; indicatoare de di-
recţie pentru vehicule; motoare electrice; 
motoare pentru ştergătoare de parbriz, mo-
toare pentru dispozitivele de curăţare, mo-
toare pentru reglarea geamurilor şi motoare 
pentru ventilatoare; dispozitive pentru contro-

lul emisiilor; răcitoare de ulei; răcitoare pen-
tru încărcătoare turbo; dispozitive pentru 
curăţat farurile; dispozitive air-bag; alarme şi 
aparate antifurt; avertizoare acustice de mar-
şarier pentru vehicule; scaune electrice pen-
tru vehicule; frâne; aparate de control al frâ-
nării; sisteme de frânare antiblocare; aparate 
de control al tracţiunii; transmisii controlate 
electronic; suspensii controlate electronic; 
toate fiind adaptate pentru utilizare pe vehi-
cule; aparate de securitate cu comandă de la 
distanţă pentru vehicule; dispozitive 
antiorbire pentru vehicule; retrovizoare; cen-
turi de siguranţă pentru scaune de vehicule; 
aparate de control pentru centurile de sigu-
ranţă ale scaunelor de vehicule; dispozitive 
de tensionare pentru centuri de siguranţă; 
amortizoare de suspensie pentru vehicule; 
garnituri de frână; convertizoare catalitice; 
motoare de acţionare; motoare; şasiuri de 
motor; antiderapante pentru roţi de vehicule; 
turbine pentru vehicule terestre; piese şi ac-
cesorii pentru toate produsele sus-
menţionate. 

 
 

(531) CFE(8) 27.05.10. 
 
 
 
(111) 34094 
(151) 2020.08.05 
(181) 2029.09.17 
(210) 044857 
(220) 2019.09.17 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „AMBER LINE”. 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 
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(111) 34096 
(151) 2020.08.06 
(181) 2029.08.20 
(210) 044728 
(220) 2019.08.20 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun. 

 

 
 
 
(111) 34097 
(151) 2020.08.08 
(181) 2029.05.20 
(210) 044343 
(220) 2019.05.20 
(730) RONIX S.R.L., firmă, MD 

Bd. Cuza Vodă nr. 18/2, ap. (of.) 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, degresare şi şlefuire; toate produ-
sele sus-menţionate, cu excepţia cerii, cre-
melor şi agenţilor de impregnare pentru în-
călţăminte; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-

mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 34098 
(151) 2020.08.10 
(181) 2028.09.18 
(210) 043088 
(220) 2018.09.18 
(730) GOOD FOOD TRADE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 21/4, ap.(of.) 211,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „2018”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 11.01.02; 11.01.04; 11.01.05; 
26.01.16; 27.05.01. 
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(111) 34099 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.03.12 
(210) 043968 
(220) 2019.03.12 
(730) FLY REN FIRST SOLAR PARK S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 24,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „THE CULTURE OF 
CLEAN ENERGY”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2019) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 05.03.13; 
05.03.15; 16.01.08; 26.01.14; 26.01.15; 
26.04.10; 26.07.11; 27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34100 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.04.11 
(210) 044117 
(220) 2019.04.11 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
alimente pentru sugari; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plom-
barea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

 
 
 
(111) 34101 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.04.24 
(210) 044189 
(220) 2019.04.24 
(730) ANDIMAX MEDIA S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

11   - instalaţii de epurare, echipamente de instala-
re şi distribuire a apei, staţii şi instalaţii de 
apă şi elementele acestora, dispozitive de 
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aerisire a încăperilor, aparate de dezinfecţie, 
aparate pentru producerea vaporilor artifici-
ali, decontaminare, aparate şi accesorii pen-
tru apărarea împotriva gazelor toxice, filtre. 

 

 
 
 
(111) 34102 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.04.09 
(210) 044128 
(220) 2019.04.09 
(730) PRO TRON MEDIA S.R.L., MD 

Str. Kiev nr. 8/1, ap. 58,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „D”, „DECORATII”, „MD”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 01.15.09; 13.01.06; 13.01.25; 
27.03.15; 27.05.08; 27.05.21. 

 
 
 
(111) 34103 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.04.05 
(210) 044068 
(220) 2019.04.05 
(730) COSMOTRADE S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Beauty MALL”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: violet. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben. 

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.08; 26.04.18; 
27.05.09; 29.01.05. 

 
 
 
(111) 34105 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.01.16 
(210) 043687 
(220) 2019.01.16 
(730) INVESTHOLD S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 15/1, ap. 8,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „THE BOX”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 26.04.04; 26.04.18; 
26.13.01; 27.01.06; 27.01.25; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 34106 
(151) 2020.08.10 
(181) 2029.03.06 
(210) 043916 
(220) 2019.03.06 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 34113 
(151) 2020.08.11 
(181) 2029.09.02 
(210) 044804 
(220) 2019.09.02 
(730) „SaShiKo” LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri; toate produsele sus-menţionate pro-
venite din Dakota. 

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 03.07.01; 24.03.13; 25.01.19; 
27.01.12; 27.03.03; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 34116 
(151) 2020.08.08 
(181) 2029.07.12 
(210) 044571 
(220) 2019.07.12 
(730) RETAIL GROUP COMPANY S.R.L., MD 

Bd. Renaşterii Naţionale nr. 14, ap.(of.) 63, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; toate produ-
sele sus-menţionate, cu excepţia materialelor 
pentru ambalaj şi materialelor publicitare 
pentru produsele de cofetărie; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(111) 34117 
(151) 2020.08.08 
(181) 2029.07.12 
(210) 044579 
(220) 2019.07.12 
(730) JELIHOVSCHI Petru, MD 

Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CANAL”, „1”. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(111) 34118 
(151) 2020.08.08 
(181) 2029.09.02 
(210) 044802 
(220) 2019.09.02 
(730) NG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „RADIO”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu de diferite nuan-
ţe, negru. 

(511) NCL(11-2019) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

(531) CFE(8) 16.01.16; 25.01.13; 26.01.18; 
27.05.07; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34128 
(151) 2020.08.09 
(181) 2029.10.17 
(210) 045025 
(220) 2019.10.17 
(730) CURCHI Eugeniu, MD 

Str. Boris Glavan nr. 11, ap. 44,  
MD-3502, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 08.05.25; 08.07.25; 11.03.03; 
11.03.20; 26.04.10; 27.05.08; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 34131 
(151) 2020.08.14 
(181) 2029.10.22 
(210) 045035 
(220) 2019.10.22 
(730) GHERGHELEJIU Serghei, MD 

Str. Odesscaia nr. 3, ap. 133,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „G„, „Hagimus”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate 
produsele sus-menţionate provenite din Ha-
gimus. 

 

(531) CFE(8) 24.01.07; 24.01.10; 24.01.12; 
24.01.15; 24.01.18; 24.09.08; 27.05.21. 
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(111) 34139 
(151) 2020.08.14 
(181) 2029.05.07 
(210) 044190 
(220) 2019.05.07 
(730) SKYNET S.R.L., MD 

Str. Transnistria nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „P”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: violet, auriu, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.13.25; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 
24.09.12; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34142 
(151) 2020.07.22 
(181) 2027.10.16 
(210) 041323 
(220) 2017.10.16 
(730) CEBOTARI Mariana, MD 

Str. Ginta Latină nr. 19, bloc 2, ap. 59,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MD”, cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

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

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(7) 18.05.01; 20.05.11; 20.05.16; 
27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
(111) 34143 
(151) 2020.07.22 
(181) 2028.04.04 
(210) 042254 
(220) 2018.04.04 
(730) LEPILOV Natalia, MD 

Str. 1 Mai nr. 53, ap. 1,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MATE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
30   - ceai şi produse pe bază de ceai; extracte de 

ceai; băuturi pe bază de ceai carbogazoase 
şi necarbogazoase; ceai cu gheaţă; ameste-
curi sub formă de prafuri pentru ceai şi ceai 
cu gheaţă; ceai şi infuzii din plante 
nemedicinale; îngheţată pe băţ; îngheţată; 
sorbeturi; produse de cofetărie îngheţată; 
toate cu conţinut de yerba mate; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; băuturi cu gheaţă; slush (băuturi cu 
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gheaţă zdrobită); siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; toate cu conţinut 
de yerba mate. 

 

(531) CFE(8) 04.05.05; 04.05.21; 11.03.06; 
24.01.08; 27.03.15; 27.05.08. 

 
 
 
(111) 34149 
(151) 2020.08.16 
(181) 2028.12.13 
(210) 043532 
(220) 2018.12.13 
(730) NASTAS Marina, MD 

Str. Valea Dicescu nr. 28,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 21.01.14; 21.01.15; 26.04.02; 
26.04.18; 27.05.03. 

 
 
 
(111) 34150 
(151) 2020.08.16 
(181) 2029.02.22 
(210) 043850 
(220) 2019.02.22 
(730) CONSUM S.R.L., MD 

Str. Iurie Gagarin nr. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „AUTOHAUS”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-
re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 13.03.05; 16.01.25; 18.01.21; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.14. 
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(111) 34152 
(151) 2020.08.16 
(181) 2029.04.22 
(210) 044173 
(220) 2019.04.22 
(730) PRACTIC-COM IM S.R.L., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 47/1,  
MD-3909, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben. 
(511) NCL(11-2019) 
40   - prelucrarea materialelor. 
 

(531) CFE(8) 07.03.11; 07.03.12; 26.03.23; 26.04.16; 
26.04.18; 26.11.09; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 34153 
(151) 2020.08.16 
(181) 2029.04.24 
(210) 044184 
(220) 2019.04.24 
(730) FINANCECASA S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, MD 
Str. Grădina Botanică nr. 13/4, of. 307,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „CREDIT”, „CASA”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 16.01.08; 26.04.04; 26.04.09; 
26.04.18; 27.05.10; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 34160 
(151) 2020.08.17 
(181) 2029.09.26 
(210) 044913 
(220) 2019.09.26 
(730) NeoSuport Service S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 104, of. 133,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „neo”, „COMPUTER”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
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nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.09; 29.01.14. 
 
 
 
(111) 34161 
(151) 2020.08.20 
(181) 2029.09.25 
(210) 044898 
(220) 2019.09.25 
(730) COMECOTEH S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 61/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „BIO”, 
„BIOCOMPOSTABIL”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.15; 05.13.07; 05.13.25; 
26.01.18; 27.05.07; 29.01.03. 

 
 
 
 
 

(111) 34162 
(151) 2020.08.20 
(181) 2029.10.07 
(210) 044964 
(220) 2019.10.07 
(730) COMECOTEH S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 61/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „RECYCLING”, „MD”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.01; 01.17.02; 24.15.11; 
24.15.13; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 34163 
(151) 2020.08.18 
(181) 2029.07.09 
(210) 044521 
(220) 2019.07.09 
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „KYIV 

VITAMIN PLANT”, UA 
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - somnifere; calmante; sedative; medicamente 

cu acţiune asupra sistemului nervos. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
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(111) 34182 
(151) 2020.08.17 
(181) 2029.03.28 
(210) 044024 
(220) 2019.03.28 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „GLOBAL”, „store”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
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 de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.19; 27.05.22. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în septembrie 2020  
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 înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(450)
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 044840 2019.09.12 34003 2020.07.14 01,04,37 Exxon Mobil Corporation, US 11/2019  
2 044858 2019.09.17 34004 2020.07.14 35,36,37,41,45 LISNIC Veaceslav, MD 11/2019  
3 044866 2019.09.17 34005 2020.07.14 01,29,30,31,32,

33,35,44 
TERRARICA S.R.L., MD 11/2019  

4 044801 2019.09.02 34006 2020.07.14 33,35 ROTARU Lilian, MD 11/2019  
5 044862 2019.09.16 34007 2020.07.13 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
6 044962 2019.10.07 34008 2020.07.15 05 MCNEIL AB, SE 12/2019  
7 044963 2019.10.07 34009 2020.07.15 05 MCNEIL AB, SE 12/2019  
8 044966 2019.10.08 34010 2020.07.15 35,36 SEBO CREDIT S.R.L.,  

organizaţie de creditare  
nebancară, MD 

12/2019  

9 044968 2019.10.08 34011 2020.07.15 18,25,35 LOZAN Cristina, MD 12/2019  
10 044972 2019.10.08 34012 2020.07.15 05,10 Mylan Inc., US 12/2019  
11 045001 2019.10.08 34013 2020.07.15 32,35,43 KELLERS S.R.L., MD 12/2019  
12 045004 2019.10.08 34014 2020.07.15 32,35,43 KELLERS S.R.L., MD 12/2019  
13 043984 2019.03.21 34015 2020.07.17 16,24,25,26,28,

35,37,41 
TALITA FASHION S.R.L., MD 5/2019  

14 044395 2019.06.10 34016 2020.07.15 03,09,29,30,32,
33,36,38,43 

CUZNETOV Iurie, MD 9/2019  

15 044805 2019.09.02 34017 2020.07.15 34 „SaShiKo” LLC, RU 11/2019  
16 044806 2019.09.02 34018 2020.07.15 34 „SaShiKo” LLC, RU 11/2019  
17 044807 2019.09.02 34019 2020.07.15 34 „SaShiKo” LLC, RU 11/2019  
18 044808 2019.09.02 34020 2020.07.15 34 „SaShiKo” LLC, RU 11/2019  
19 044809 2019.09.02 34021 2020.07.15 34 „SaShiKo” LLC, RU 11/2019  
20 044875 2019.09.19 34022 2020.07.16 35,44 PROSPECT-UZ S.R.L., MD 11/2019 10/2020
21 045042 2019.10.23 34023 2020.07.18 16,35,39,43 PRESCUR Irina, MD 12/2019  
22 045036 2019.10.22 34024 2020.07.19 33 SARÎ Natalia, MD 12/2019  
23 045082 2019.10.31 34025 2020.07.18 03,35 BUTCOVSCHI Stanislav, MD 12/2019  
24 045083 2019.10.31 34026 2020.07.18 30 BRIA Nicolae, MD 12/2019  
25 044601 2019.07.17 34027 2020.07.19 35,38,41 PAVELESCU Dorin, MD 9/2019 10/2020
26 044929 2019.09.30 34028 2020.07.19 34 Philip Morris Products S.A., 

CH 
12/2019  

27 044956 2019.10.04 34029 2020.07.19 35 IMENSITATE S.R.L., MD 12/2019  
28 045032 2019.10.21 34030 2020.07.19 36 OTP Bank Nyrt., HU 12/2019  
29 045061 2019.10.28 34031 2020.07.19 35 LUNGU Alexandru, MD 

POTÎRNICHE Teodor, MD 
12/2019  

30 043595 2018.12.21 34032 2020.07.19 09,42 LIFECELL VENTURES 
COÖPERATIEF U.A., NL 

5/2019 10/2020

31 044982 2019.10.09 34033 2020.07.20 05 CHEMISTRY TRADING 
S.R.L., MD 

12/2019  

32 044897 2019.09.21 34036 2020.07.01 03,05,10, 
35,42,44 

Hanskell Trading, SIA, LV 11/2019  

33 042965 2018.08.21 34037 2020.07.22 29,35 BODAŞCO Oleg, MD 10/2018 10/2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34 044616 2019.07.22 34038 2020.07.22 34 Gallaher Limited, GB 10/2019 10/2020
35 044703 2019.08.09 34039 2020.07.22 25 Felina GmbH, DE 11/2019  
36 044896 2019.09.24 34040 2020.07.21 35,41,45 POPESCU Cristina, MD 12/2019  
37 044568 2019.07.10 34041 2020.07.24 03 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
11/2019  

38 044881 2019.09.20 34042 2020.07.24 05 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2019  

39 044310 2019.05.28 34043 2020.07.26 03,35,39,44 CEPOI Sergiu, MD 7/2019 10/2020
40 044959 2019.10.04 34044 2020.07.26 24,25,35 LADY COUTURE S.R.L., MD 12/2019  
41 044984 2019.10.09 34045 2020.07.26 05 CHEMISTRY TRADING 

S.R.L., MD 
12/2019  

42 044985 2019.10.09 34046 2020.07.26 05 CHEMISTRY TRADING 
S.R.L., MD 

12/2019  

43 044986 2019.10.09 34047 2020.07.26 05 CHEMISTRY TRADING 
S.R.L., MD 

12/2019  

44 044992 2019.10.04 34048 2020.07.26 24,25,35 LADY COUTURE S.R.L., MD 12/2019  
45 045084 2019.11.01 34049 2020.07.26 09,35,37,41,42 BTS PRO S.R.L., MD 12/2019  
46 045085 2019.11.01 34050 2020.07.26 12 SAILUN GROUP CO., LTD., 

CN 
12/2019  

47 045111 2019.10.31 34051 2020.07.26 03,05,11,16,39 NOVRUZOV Djavid, MD 12/2019  
48 044035 2019.03.29 34052 2020.07.27 33 VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 5/2019  
49 044505 2019.06.28 34053 2020.07.27 12,20,28,35 Lashmanova Iryna 

Volodymyrivna, UA 
10/2019  

50 044811 2019.09.05 34054 2020.07.27 35 BADAN Igor, MD 11/2019 10/2020
51 044936 2019.10.01 34055 2020.07.27 06,19,37 ARLENGO S.R.L., MD 12/2019  
52 044943 2019.10.02 34056 2020.07.27 04,09,35,37, 

39,40,42 
FURNIZARE ENERGIE 
S.R.L., MD 

12/2019  

53 044944 2019.10.02 34057 2020.07.27 35,41 ŞTEFANEŢ Veaceslav, MD 
BULDUMEA Dorin, MD 

12/2019  

54 045088 2019.11.01 34060 2020.07.27 12 CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD., TW 

12/2019  

55 045100 2019.11.04 34061 2020.07.27 05 Gilead Sciences Ireland UC, 
IE 

12/2019  

56 044983 2019.10.09 34062 2020.07.29 05 CHEMISTRY TRADING 
S.R.L., MD 

12/2019  

57 045148 2019.11.14 34063 2020.07.29 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

12/2019  

58 045149 2019.11.14 34064 2020.07.29 16,25,35,37,42 MADAME MODISTE S.R.L., 
MD 

12/2019  

59 044492 2019.06.27 34065 2020.07.24 16,33,35,41 ASOCIAŢIA PRODUCĂTO-
RILOR DE DIVIN ŞI BRANDY 
DE MOLDOVA, MD 

8/2019  

60 044647 2019.07.25 34066 2020.07.24 35,38,41 MEDIA ALTERNATIVĂ, aso-
ciaţie obştească, MD 

9/2019  

61 044730 2019.08.20 34067 2020.07.21 28,35 SÎRBU Ludmila, MD 10/2019 10/2020
62 044731 2019.08.20 34068 2020.07.28 28,35 SÎRBU Ludmila, MD 10/2019 10/2020
63 044957 2019.10.01 34071 2020.07.28 29,30,31 MIRASOF GRUP S.R.L., MD 11/2019  
64 045030 2019.10.20 34073 2020.07.29 43 ISPIR Gheorghe, MD 

ILIE Victor, MD 
12/2019  

65 044308 2019.05.24 34074 2020.08.03 20,35 LIVING SPACE S.R.L., MD 10/2019 10/2020
66 044034 2019.03.29 34075 2020.07.27 33 VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 5/2019  
67 045171 2019.11.20 34076 2020.08.03 28,35 TWO GOOSE S.R.L., MD 12/2019  
68 044736 2019.08.16 34077 2020.08.03 24,35 ANVER-TEXTIL S.R.L., MD 10/2019 10/2020
69 044816 2019.09.06 34078 2020.08.03 07 VELOCORD S.R.L., MD 11/2019  
70 044817 2019.09.06 34079 2020.08.03 07 VELOCORD S.R.L., MD 11/2019  
71 044818 2019.09.06 34080 2020.08.03 07 VELOCORD S.R.L., MD 11/2019  
72 045060 2019.10.24 34081 2020.08.03 25,35 DIENDOR LUX S.R.L., MD 12/2019  
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73 044820 2019.09.03 34082 2020.08.03 25 IRLY BUGROS S.R.L., MD 11/2019  
74 044604 2019.06.05 34083 2020.08.03 21,32 BALABAN INTRAVEST 

S.R.L., societate comercială, 
MD 

10/2019  

75 044605 2019.06.05 34084 2020.08.03 21,32 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

10/2019  

76 044606 2019.06.05 34085 2020.08.03 21,32 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

10/2019  

77 044843 2019.09.13 34087 2020.08.04 35 JUGĂNARU Tudor, MD 11/2019  
78 043650 2019.01.10 34088 2020.08.02 24,35 GUZUN Mihail, MD 3/2019 10/2020
79 044779 2019.08.28 34089 2020.08.05 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 

US 
11/2019  

80 043186 2018.10.08 34090 2020.08.05 01,04,07,09,12 Delphi Technologies IP Limi-
ted, BB 

2/2019 10/2020

81 044796 2019.08.30 34091 2020.08.05 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 

11/2019  

82 045041 2019.10.23 34092 2020.08.04 12 TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota Motor Cor-
poration), JP 

12/2019  

83 044975 2019.10.08 34093 2020.08.04 05 Swiss Pharma International 
AG, CH 

12/2019  

84 044857 2019.09.17 34094 2020.08.05 34 Gallaher Limited, GB 11/2019 10/2020
85 045080 2019.10.30 34095 2020.08.05 10,20 Dan-Foam ApS, DK 12/2019  
86 044728 2019.08.20 34096 2020.08.06 28 SÎRBU Ludmila, MD 10/2019 10/2020
87 044343 2019.05.20 34097 2020.08.08 03,05,16,34 RONIX S.R.L., firmă, MD 7/2019 10/2020
88 043088 2018.09.18 34098 2020.08.10 35,43 GOOD FOOD TRADE S.R.L., 

MD 
11/2018 10/2020

89 043968 2019.03.12 34099 2020.08.10 42 FLY REN FIRST SOLAR 
PARK S.R.L., MD 

6/2019 10/2020

90 044117 2019.04.11 34100 2020.08.10 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 6/2019 10/2020
91 044189 2019.04.24 34101 2020.08.10 09,11 ANDIMAX MEDIA S.R.L., MD 6/2019 10/2020
92 044128 2019.04.09 34102 2020.08.10 06,35,37 PRO TRON MEDIA S.R.L., 

MD 
6/2019 10/2020

93 044068 2019.04.05 34103 2020.08.10 03,08,20 COSMOTRADE S.R.L., MD 6/2019 10/2020
94 044883 2019.09.23 34104 2020.08.11 35,43,44 BELLEVIE S.R.L., MD 11/2019  
95 043687 2019.01.16 34105 2020.08.10 29,30,32,33, 

35,39,43 
INVESTHOLD S.R.L., MD 3/2019 10/2020

96 043916 2019.03.06 34106 2020.08.10 03,05,30,31, 
32,33,43 

CUZNETOV Iurie, MD 6/2019 10/2020

97 044828 2019.09.10 34107 2020.08.06 41 COSTONDOI Vladimir, MD 11/2019  
98 044777 2019.08.28 34108 2020.08.11 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 

US 
11/2019  

99 044778 2019.08.28 34109 2020.08.11 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 

11/2019  

100 044865 2019.09.19 34110 2020.08.11 09,42 „BONUS TREE” LLC, UA 11/2019  
101 044860 2019.09.16 34111 2020.08.12 16,35,38,41,45 ŢÎRA Dumitru, MD 11/2019  
102 044233 2019.05.14 34112 2020.08.07 05,09,10, 

35,37,41 
Alcon Inc., CH 11/2019  

103 044804 2019.09.02 34113 2020.08.11 34 „SaShiKo” LLC, RU 10/2019 10/2020
104 045028 2019.10.18 34114 2020.08.11 16,28,35 URSACHI Oleg, MD 12/2019  
105 044570 2019.07.12 34115 2020.08.08 25,35 RETAIL GROUP COMPANY 

S.R.L., MD 
9/2019  

106 044571 2019.07.12 34116 2020.08.08 16,25,35 RETAIL GROUP COMPANY 
S.R.L., MD 

9/2019 10/2020

107 044579 2019.07.12 34117 2020.08.08 35,38,41 JELIHOVSCHI Petru, MD 9/2019 10/2020
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108 044802 2019.09.02 34118 2020.08.08 35,38 NG PRODUCTION S.R.L., 

MD 
10/2019 10/2020

109 044869 2019.09.17 34119 2020.08.08 09,28,43 McDonald’s Corporation, a 
corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

1/2020  

110 044873 2019.09.18 34120 2020.08.08 03,05 Orion Corporation, FI 1/2020  
111 045123 2019.11.06 34121 2020.08.08 34 Khayrat Al-Manafa for Gene-

ral Trade and Public Tran-
sport Limited Liability compa-
ny, BG 

1/2020  

112 045172 2019.11.20 34122 2020.08.08 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

1/2020  

113 045173 2019.11.20 34123 2020.08.08 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

1/2020  

114 045174 2019.11.20 34124 2020.08.08 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

1/2020  

115 045185 2019.11.19 34125 2020.08.08 32 GUŢU Serghei, MD 1/2020  
116 045188 2019.11.19 34126 2020.08.08 05 Gilead Sciences Ireland UC, 

IE 
1/2020  

117 045194 2019.11.21 34127 2020.08.08 30,31,39 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 1/2020  
118 045025 2019.10.17 34128 2020.08.09 43 CURCHI Eugeniu, MD 12/2019 10/2020
119 044998 2019.10.07 34129 2020.08.10 17,19,35,39 BIGCONSTRUCT S.R.L., MD 1/2020  
120 045195 2019.11.21 34130 2020.08.10 30,35 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 1/2020  
121 045035 2019.10.22 34131 2020.08.14 33 GHERGHELEJIU Serghei, 

MD 
12/2019 10/2020

122 045126 2019.11.07 34132 2020.08.14 29,31,35,43 AL BIONIX PRIM S.R.L., MD 1/2020  
123 045208 2019.11.24 34133 2020.08.14 30 CIUMACOVA Natalia, MD 1/2020  
124 045210 2019.11.25 34134 2020.08.14 29,30 JARDAN Vladimir, MD 1/2020  
125 045214 2019.11.26 34135 2020.08.14 35,38,42 SURUCEANU Serghei, MD 1/2020  
126 045216 2019.11.26 34136 2020.08.14 01,02,03,04,05,

06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,36,
37,38,39,40,42,

44,45 

SOLOVIOV Evghenii, MD 1/2020  

127 045219 2019.11.26 34137 2020.08.14 06,35 GROZA Alexandr, MD 1/2020  
128 045161 2019.11.07 34138 2020.08.14 29 ROGOB S.R.L., firmă de pro-

ducţie şi comerţ, MD 
1/2020  

129 044190 2019.05.07 34139 2020.08.14 43 SKYNET S.R.L., MD 8/2019 10/2020
130 044970 2019.10.08 34140 2020.08.13 17,35 GROIAN Savelie, MD 12/2019  
131 043789 2019.02.07 34141 2020.07.23 43 PRIMPROF CONSTRUCT 

S.R.L., MD 
4/2019  

132 041323 2017.10.16 34142 2020.07.22 39 CEBOTARI Mariana, MD 2/2018 10/2020
133 042254 2018.04.04 34143 2020.07.22 30,32 LEPILOV Natalia, MD 6/2018 10/2020
134 044918 2019.09.27 34144 2020.08.14 30,35 DUMITRAŞCU Ivan, MD 11/2019  
135 044921 2019.10.01 34145 2020.08.14 29,30,32,33 MOLDRETAIL GROUP 

S.R.L., MD 
11/2019  

136 045054 2019.10.25 34146 2020.08.14 01,05,24 DDP Specialty Electronic 
Materials US 8, LLC, US 

12/2019  

137 045168 2019.11.14 34147 2020.08.16 29,30,43 Kentucky Fried Chicken Inter-
national Holdings LLC, US 

1/2020  

138 045169 2019.11.14 34148 2020.08.16 29,30,43 Kentucky Fried Chicken Inter-
national Holdings LLC, US 

1/2020  

139 043532 2018.12.13 34149 2020.08.16 35,44 NASTAS Marina, MD 3/2019 10/2020
140 043850 2019.02.22 34150 2020.08.16 04,07,09,12, 

35,37,39 
CONSUM S.R.L., MD 4/2019 10/2020
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141 044173 2019.04.22 34152 2020.08.16 40 PRACTIC-COM IM S.R.L., 

MD 
6/2019 10/2020

142 044184 2019.04.24 34153 2020.08.16 35,36 FINANCECASA S.R.L., orga-
nizaţie de microfinanţare, MD 

6/2019 10/2020

143 045187 2019.11.14 34154 2020.08.16 33 POMUŞOARĂ DULCIŞOARĂ 
S.R.L., MD 

1/2020  

144 045186 2019.11.14 34155 2020.08.18 31,33 POMUŞOARĂ DULCIŞOARĂ 
S.R.L., MD 

1/2020  

145 044625 2019.07.24 34156 2020.08.17 32 BALABAN Danil, RO 10/2019  
146 044824 2019.09.09 34157 2020.08.17 24,25,35 MACARI Olesea, MD 11/2019  
147 045043 2019.10.23 34158 2020.08.17 29,35,39,43 POPA Ioan, RO 12/2019  
148 044961 2019.10.07 34159 2020.08.17 34 Japan Tobacco Inc., JP 12/2019  
149 044913 2019.09.26 34160 2020.08.17 09,35 NeoSuport Service S.R.L., 

MD 
11/2019 10/2020

150 044898 2019.09.25 34161 2020.08.20 16,35 COMECOTEH S.R.L., MD 11/2019 10/2020
151 044964 2019.10.07 34162 2020.08.20 16,35 COMECOTEH S.R.L., MD 12/2019 10/2020
152 044521 2019.07.09 34163 2020.08.18 05 PRIVATE JOINT STOCK 

COMPANY „KYIV VITAMIN 
PLANT”, UA 

9/2019 10/2020

153 044024 2019.03.28 34182 2020.08.17 35,39,43 CEPOI Victor, MD 6/2019 10/2020
154 043926 2019.03.12 34183 2020.08.17 11,29,30,32,33,

35 
CUZNETOV Iurie, MD 6/2019  

155 043125 2018.09.25 34205 2020.08.13 11 SIMPLEX-CO S.R.L., societa-
te comercială, MD 

11/2018  

156 043658 2019.01.14 34216 2020.08.13 25,35 Walton International Ltd., KY 3/2019  

 
 

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 (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3R 18 2030.08.16 07,11,37 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 

500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint  
Joseph, Michigan 49085, Statele Unite ale 
Americii 

 4-5/1994 

2 3R 19 2030.08.16 07,11,37 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 
500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Jo-
seph, Michigan 49085, Statele Unite ale Ame-
ricii 

 4-5/1994 

3 3R 140 2030.09.19 09 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATI-
ON), JP 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo,  
Japonia 

 6/1994 

4 2R 8020 2030.07.13 17,19 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., US 
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, California 
90210, Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

5 2R 8036 2030.08.11 29 Mars, Incorporated, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

6 2R 8084 2030.08.10 39 Federal Express Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

2/2001 7/2001 
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3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, Statele Unite ale Americii 

7 2R 8158 2030.09.22 01,02 ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Andrei, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Nicolai, MD 
Str. Andrei Doga nr. 45/2, ap. 50, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Ludmila, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 9/2001 

8 2R 8304 2030.10.23 35,37,39 AUTOSFERA S.A., MD 
Str. Miron Costin nr. 7, oficiu 409, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/2001 11/2001 

9 2R 8335 2030.06.29 35,42 FS Patent S.R.L., agenţie de proprietate  
intelectuală, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, 
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

10 2R 8339 2030.08.30 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială de produc-
ţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

11 2R 8475 2030.08.03 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, Statele Unite ale Americii 

3/2001 2/2002 

12 2R 8951 2030.10.12 07,09,11,12 DANFOSS A/S., DK 
DK-6430 Nordborg, Danemarca 

5/2002 10/2002 

13 2R 8952 2030.10.12 07,09,11,12 DANFOSS A/S., DK 
DK-6430 Nordborg, Danemarca 

5/2002 10/2002 

14 R 20144 2029.07.28 35 Alokozay FZE, AE 
P.O. Box 18165, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

11/2009 9/2010 

15 R 21097 2030.05.07 01 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

16 R 21099 2030.04.29 19,35 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

17 R 21100 2030.05.07 19,35 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

18 R 21101 2030.05.07 01,35,39 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

19 R 21102 2030.05.07 01,19 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

20 R 21103 2030.05.07 19 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

21 R 21224 2030.05.28 35,37 BALANIUC Vladimir, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 1, ap. 89, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 5/2011 

22 R 21225 2030.05.31 35 BALANIUC Vladimir, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 1, ap. 89, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 6/2011 

23 R 21288 2030.05.25 06,08,09,11,
17,19,35 

AV PROFI S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Uzinelor nr. 5A, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 6/2011 

24 R 21294 2030.07.15 01,19,35 CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 6/2011 

25 R 21338 2030.04.23 35 Saatchi & Saatchi Holdings Limited, GB 
Tooks Court, 40 Chancery Lane, London, 
WC2A 1JA, Regatul Unit 

8/2010 6/2011 
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26 R 21440 2030.09.03 05 AbbVie Inc., US 

1 North Waukegan Road, North Chicago,  
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii 

11/2010 7/2011 

27 R 21455 2030.07.05 05,16,41, 
42,44 

Astellas Deutschland GmbH, DE 
Ridlerstrasse 57, D-80339, München,  
Germania 

9/2010 7/2011 

28 R 21456 2030.07.05 05,16,41, 
42,44 

Astellas Deutschland GmbH, DE 
Ridlerstrasse 57, D-80339, München, 
Germania 

9/2010 7/2011 

29 R 21478B 2030.09.14 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

30 R 21499 2030.09.02 05 AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, North Chicago,  
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii 

11/2010 8/2011 

31 R 21506 2030.07.27 32,35 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 8/2011 

32 R 21511 2030.09.02 05 AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, North Chicago,  
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii 

11/2010 8/2011 

33 R 21514 2030.09.14 29,35 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

34 R 21517 2030.09.17 05 AbbVie Biotechnology Ltd., BM 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM11, Bermude 

11/2010 8/2011 

35 R 21520 2030.10.12 29,31, 
32,33,35 

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

12/2010 8/2011 

36 R 21525 2030.09.17 05 AbbVie Biotechnology Ltd., BM 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM11, Bermude 

11/2010 8/2011 

37 R 21558 2030.08.24 09 Hyundai Motor Company, KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-
938, Republica Coreea 

12/2010 8/2011 

38 R 21600 2030.08.16 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, Statele Unite ale Americii 

11/2010 8/2011 

39 R 21619 2030.12.16 05 PALADI Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 9/2011 

40 R 21630 2030.08.24 12 Hyundai Motor Company, KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-
938, Republica Coreea 

1/2011 9/2011 

41 R 21651 2030.08.16 03,16 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

11/2010 9/2011 

42 R 21708 2030.10.15 03,05 Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu 
„ALMAZ-M”, RU 
per. 1-y Obydensky, d. 10, 119034 Moscova, 
Federaţia Rusă 

1/2011 9/2011 

43 R 21709 2030.10.12 16,34,35,41 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 9/2011 

44 R 21780 2030.07.20 33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., MX 
Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, Mexic 

12/2010 11/2011 

45 R 21782 2030.07.20 33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., MX 
Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, Mexic 

10/2010 11/2011 

46 R 21823 2030.09.23 42 Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate 
Cibernetică, instituţie publică, MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, 
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 11/2011 
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47 R 21853 2030.08.12 07,12 Cummins Inc., a corporation organized and 

existing under the laws of the State of Indiana, 
US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

12/2010 12/2011 

48 R 21891 2030.11.29 33 SUVOROV-VIN S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/2011 8/2012 

49 R 21960 2030.08.17 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, Statele Unite ale Americii 

12/2010 1/2012 

50 R 21977 2030.12.03 35,37,39 TANOV S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Lenin nr. 173, 
MD-7400, Taraclia, Republica Moldova 

2/2011 12/2011 

51 R 22024 2030.06.18 35,41 TRENDSETER S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 1/2012 

52 R 22213 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B, 
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

8/2010 2/2012 

53 R 22222 2030.08.17 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, Statele Unite ale Americii 

12/2010 1/2012 

54 R 24586 2030.09.14 30 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 12/2013 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 
stabilit de Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, 
as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 

Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral 
agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 

 
 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 
tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  
Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 
protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii 
geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice 
persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei / 
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de 
dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of origin, 
a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of 
protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI, 
accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 
 
 
 

 

 Î 
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Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 
 

 
Numărul de depozit IG-013 
Data de depozit 2020.02.11 
 
 
Indicaţia geografică  

 
DOCUMENTUL UNIC 

 
 

I. INDICAŢIA  GEOGRAFICĂ  SOLICITATĂ  SPRE 
ÎNREGISTRARE 

 

 
 

II. SOLICITANT  
 
Uniunea de Persoane Juridice „Asociaţia 
Producătorilor şi Procesatorilor de Carne din 
Bugeac", MD  
Str. Gagarin nr. 27,  
MD-7422,  Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 
 
III. CLASA/PRODUSUL 
 
NCL (11-2020) 
29 - carne. 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 
Produsul cu indicaţie geografică protejată „KAURMA DE 
BUGEAC" este produs integral din carne de bovină 
sau de oaie matură. 
Carnea este fiartă şi conservată în grăsimea acestora 
cu adăugarea ingredientelor pe parcursul preparării. 
Compoziţia obţinută se introduce în membrană artificială, 
cu diametrul de 100-150 mm pentru a i se conferi 
forma cilindrică. 
Kaurma-ua se poate consuma atât rece, cât şi caldă. 
 
Caracteristici fizice şi chimice: 
Fracţia masică de umiditate, %, maximum - 70,0 
Fracţia masică de sare alimentară (clorură de sodiu), %, 
maximum - 3,0 
Fracţia masică de proteine, %, minimum - 10,0 
 
Caracteristici organoleptice: 
Formă cilindrică 
Greutatea 1 - 1,5 kg 
Aspect exterior - suprafaţă netedă, uscată, 
nelipicioasă, intactă, fără denivelări proeminente. 
Aspect în secţiune - uşor se definesc bucăţile de 
muşchi şi grăsime de diferite forme şi dimensiuni, fără 
goluri, se observă prezenţa ardeiului roşu (paprika), 
atunci când aceasta se utilizează. 
Consistenţă - elastică, uniformă, compactă. 
Gust şi miros - plăcut, moderat de sărat, specific cărnii 
de oaie sau de vită şi combinaţiei de condimente (piper, 
ardei roşu), fără gust străin. 
 
 

Termenul de valabilitate: 
„KAURMA DE BUGEAC" are un termen de valabilitate 
de 40-90 de zile, în condiţii de păstrare la temperaturi 
de 0-6°C. 
Dacă se doreşte de a fi păstrată pentru o perioadă 
mai îndelungată până la 180 de zile, se îngheaţă şi 
condiţiile de păstrare se recomandă de a fi la 
temperatura de -5°C. 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
  
Materia primă pentru fabricarea produsului cu indicaţie 
geografică protejată este: 
- carnea de vită refrigerată; 
- carnea de oaie refrigerată. 
Ingrediente: sare, piper, frunze de dafin, ardei roşu şi 
apă. 
Materiale auxiliare: membrană pentru ambalarea 
produsului, clame pentru clipsare. 
Materia primă utilizată pentru producerea produsului 
„KAURMA DE BUGEAC" este carnea proaspătă 
refrigerată de bovină sau ovină sub formă de carcase 
sau semicarcase care este achiziţionată de la unitatea 
de sacrificare autorizată sanitar-veterinar din aceeaşi 
zonă geografică. Pentru produsul obţinut din carne de 
oaie, masa corporală a animalului nu trebuie să 
depăşească 40 - 45 kg. Fermele de creştere a 
animalelor de la care se obţine materia primă pentru 
fabricarea produsului „KAURMA DE BUGEAC" sunt 
amplasate în aceeaşi zonă geografică şi la fel dispun de 
Autorizaţie sanitar-veterinară. 
 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Unitatea în care ale loc procesul de fabricare a 
produsului „KAURMA DE BUGEAC" este amplasat în s. 
Tvardiţa, raionul Taraclia. 
Întregul flux al procesului de producere are loc după 
următoarea schemă: 
- Recepţionarea carcaselor sau semicarcaselor 

(materiei prime); 
- Depozitarea materiei prime/ingredientelor; 
- Tranşarea cărnii în bucăţi, separarea tendoanelor sau 

a oaselor şi a grăsimii; 
- Fierberea cărnii, timp de 5-6 ore; 
- Pregătirea grăsimii şi înăbuşirea cărnii, adăugarea 

condimentelor; 
- Ambalarea, etichetarea şi livrarea. 
 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  
 
Aria geografică unde se produce produsul „KAURMA 
DE BUGEAC" este localitatea Tvardiţa, raionul 
Taraclia. Aici au loc toate etapele de producere, cu 
excepţia creşterii şi sacrificării animalelor. Animalele din 
care se obţine materia primă se cresc în localităţile din 
raioanele: Taraclia, Ceadîr-Lunga, Comrat. 
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VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  
 
Activitatea agricolă a fost, de-a lungul timpului, o bogăţie 
importantă a zonei denumite Stepa Bugeacului. 
Creşterea bovinelor, ovinelor şi altor specii de animale a 
avut o importanţă deosebită, constituind o completare 
importantă a exploatării agricole şi a economiei 
populaţiei. În condiţii de casă a fost profitabilă 
reproducerea ovinelor şi bovinelor, a căror productivitate 
în combinaţie cu costurile minime de întreţinere, 
îndeplineau multe dintre nevoile ţăranului, precum şi 
dubla lor importanţă de obţinere a cărnii şi a laptelui. 
In zona de Sud a Moldovei kaurma-ua este un produs 
tradiţional şi specific pentru multe mese de sărbătoare. 
La fel în această regiune se fac anual şi festivaluri unde 
se aplică dibăcia localnicilor din diferite localităţi în 
prepararea acestui produs. 
Produsul „KAURMA DE BUGEAC" are caracteristici 
senzoriale care o fac distinctă şi specifică datorită 
caracteristicilor materiei prime obţinute de la animale 
păşunate şi crescute în zona cu condiţiile climatice 
specifice. 
Metoda tradiţională, autentică de obţinere a produsului 
„KAURMA DE BUGEAC" este principala legătură cu 
arealul delimitat, precum şi metoda tradiţională de 
procesare - fierberea cărnii cu oase care îi dă un gust 
aparte produsului. 
 
 

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI 
ETICHETAREA 

 
Produsul „KAURMA DE BUGEAC" se va eticheta 
conform cerinţelor prezentate în documentele 
normativ-tehnice în vigoare, şi anume prin 
respectarea următoarelor indicaţii stricte: 
- Denumirea produsului „KAURMA DE BUGEAC" 

urmată de menţiunea „Indicaţie geografică 
protejată" sau acronimul „IGP"; 

- Inscripţia „Fabricat în Moldova"; 
- Ingredientele utilizate; 
- Fracţia masică de grăsime; 
- Valoarea nutritivă şi energetică la 100 g de produs; 
- Masa netă; 
- Condiţii de păstrare; 
- Date despre producător; 
- Data limită de consum (ziua, luna, anul). 
Denumirea produsului „KAURMA DE BUGEAC", 
precum şi menţiunea de indicație geografică protejată 
trebuie să fie amplasate pe câmpul central al etichetei. 
 
 
X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI 

DE SARCINI  
 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/PdfHandler.as
hx?cs=13&domain=1   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lista denumirilor de origine  
pentru care se solicită protecţie 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 
privind protecţia denumirilor de origine a produselor 

şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), 

denumirea de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/ 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1151 2020.08.07 CR TARRAZÚ  Cafea 
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie 
în Republica Moldova, în luna septembrie 2020, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor  
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale,  

ţara de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI),  
denumirea de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, 

traducerea acesteia în limbile engleză, franceză, rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI 
și traducerea în română, dacă este cazul, denumirea produsului,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/ 
traducerea 

Produsul Nr. BOPI 

1 AO 1132 
2019.10.15 

MX RAICILLA - Băutură 
alcoolică din 

agave 

3/2020 
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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. 161/2007 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. 161/2007 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 publicării certificatului  
 Date of publication 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 
 
 



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 10/2020 

 163

(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 rejected 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 în Republica Moldova 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 în Republica Moldova 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 în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L  Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

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. 161/2007 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. 161/2007 on 
the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order 
of classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O

A
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(51) LOC (12) Cl. 06-01 
(21) f 2020 0033 
(22) 2020.06.23 
(28) 6 
 

(71) CONFORT, MD 
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) MIŢUL Irina, MD 
(54) Mobilier 

 
(55) 
 
 

 
1.1 

 

 
1.2 
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(21) f 2020 0033 
 

 
1.3 

 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
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(21) f 2020 0033 
 

3.1 
 

 
3.2 

 

4 
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(21) f 2020 0033 
 

5 
 

 
6.1 

 

6.2 
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(51) LOC (12) Cl. 06-02 
(21) f 2020 0006 
(22) 2020.02.14 
(28) 1 
 

(71) CONFORT, MD 
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) MIŢUL Irina, MD 
(54) Pat 

 
(55) 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
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(21) f 2020 0006 

1.4 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2020 0039 
(22) 2020.07.31 
(28) 2 
 

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 
    Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23,    

              ap. 79, MD-2075, Chişinău,  
              Republica Moldova 
(54) Butelii 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21) f 2020 0039 
 
 

 

 
1.4  2.1 

 
 
 

 

 

 
2.2  2.3 
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(21) f 2020 0039 
 

 

2.4  2.5 
 

2.6 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 12-10 
(21) f 2020 0031 
(22) 2020.06.22 
(28) 12 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - roşu de 

diferite nuanţe, sur de diferite nuanţe, 
negru, alb;  

          modelul 2 - roşu, sur de diferite nuanţe, 
negru, alb, galben;  

          modelul 3 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

          modelul 4 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

          modelul 5 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

          modelul 6 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

           modelul 7 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

           modelul 8 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb, bej;  

           modelul 9 - roşu, sur de diferite nuanţe, 
negru, alb, galben;  
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          modelul 10 - roşu de diferite nuanţe, 
negru;  

          modelul 11 - roşu de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, negru, alb;  

          modelul 12 - roşu, negru, alb, galben. 
(71) BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE 

PROIECTĂRI ÎN  DOMENIUL 
COMPLEXELOR DE MAŞINI PENTRU 
MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN 

LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI PLANTAŢII 
DE ARBUŞTI FRUCTIFERI  S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) GRINENCO Iurii, MD    
          BOTNARU Ghenadie, MD    
          REULEŢ Oleg, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Remorci, remorcă-cisternă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1  2 
 

 

3  4 
 

 

5  6 
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(21) f 2020 0031 
 

7  8 
 

 

9  10 
 

 

11  12 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 20-02 
(21) f 2020 0042 
(22) 2020.08.06 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: maro de diferite 

nuanţe, gri de diferite nuanţe. 

(71) FABRICA DE VINURI „VINARIA-
BARDAR” S.A., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, 
Ialoveni, Republica Moldova 

(74) av. Iulian E. IORGA 
(54) Rastel pentru expunerea sticlelor 

 
(55) 
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(21) f 2020 0042 
 
 

1.1 
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(21) f 2020 0042 
 
 
 

1.2 
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(21) f 2020 0042 
 

1.3 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 20-02 
(21) f 2020 0043 
(22) 2020.08.06 
(28) 2 
(57)    Culori revendicate: modelul 2 - maro de 

diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, 
alb. 

(71) VINĂRIA PURCARI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, 
Republica Moldova 

(74) av. Iulian E. IORGA 
(54) Rastele pentru expunerea sticlelor 

 
(55) 
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(21) f 2020 0043 
 

1.1 
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(21) f 2020 0043 
 

1.2 
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(21) f 2020 0043 
 

1.3 
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(21) f 2020 0043 
 

2.1 
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(21) f 2020 0043 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 10/2020                                                                                            DESIGN 

 184

(21) f 2020 0043 
 

2.3 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 24-04 
(21) f 2020 0036 
(22) 2020.07.13 
(28) 1 
 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,  

          MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Prezervativ 

 
(55) 
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(21) f 2020 0036 
 

 

1.1  1.2 
 
 

  

1.3  1.4  1.5 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 25-02 
(21) f 2020 0040 
(22) 2020.07.31 
(28) 4 
 

(71) TRIBUS - PRIM S.R.L., MD 
Str. Viteazul Mihai nr. 117, ap. A,  

          MD-3603, Ungheni, Republica Moldova 
(72) BUSUIOC Ion, MD 
(54) Gard metalic cu lamele orizontale 

singulare şi elemente componente 
 
(55) 
 

 

  

1.1  1.2  2.1 
 

 

2.2  3.1 
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(21) f 2020 0040 
 

3.2  4 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2020 0035 
(22) 2020.06.30 
(28) 9 
(57)    Culori revendicate: desenul 1 - alb, roz-

pal, gri, turcoaz, albastru, oranj, roşu, 
negru;  

          desenul 2 - alb, turcoaz, albastru, verde, 
oranj, roşu, negru;  

          desenul 3 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
albastru, verde, oranj, roşu, negru;  

          desenul 4 - alb, gri, turcoaz, albastru, 
galben, verde, oranj, roşu, negru;  

          desenul 5 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
albastru, oranj, roşu, negru;  

          desenul 6 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
oranj, roşu, negru;  

          desenul 7 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
albastru, oranj, roşu, negru;  

          desenul 8 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
albastru, oranj, roşu, negru;  

          desenul 9 - alb, roz-pal, gri, turcoaz, 
albastru, verde, oranj, roşu, negru. 

(71) ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
TURISM RECEPTOR, MD 
Str. Grenoble nr. 110, bir. 1, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(74) MUNTEANU Petru 
(54) Desene grafice 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

1 
 

2 
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(21) f 2020 0035 
 

3 
 

 

4  5 
 

6 
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(21) f 2020 0035 
 

7 
 

8 
 

9 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, 

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr.  
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
(nr. desenului şi 

modelului industrial)

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2019 0035 2019.05.16 32-00 3 (4, 8, 11) BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2019 

2 f 2019 0091 2019.11.25 09-01 1 INVINPROM S.R.L., MD 
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813, Chirsova, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

3/2020 

3 f 2019 0095 2019.12.05 32-00 4 VICOL Natalia, MD 
Str. Testemiţeanu nr. 2, MD-6801, Ialoveni, 
Republica Moldova 

2/2020 

4 f 2019 0097 2019.12.25 25-01 1 BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., PL 
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, 
Małopolskie, Polonia 

3/2020 

5 f 2019 0098 2019.12.25 25-01 1 BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., PL 
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, 
Małopolskie, Polonia 

3/2020 

6 f 2019 0099 2019.12.25 25-01 1 BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., PL 
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, 
Małopolskie, Polonia 

3/2020 

7 f 2019 0101 2019.12.30 32-00 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

3/2020 

8 f 2020 0001 2020.01.09 32-00 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

3/2020 

9 f 2020 0009 2020.02.28 09-01 1 ORHEI-VIT S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 40, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2020 

 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 

şi modelelor industriale eliberate 
 

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. 

certificatului 

(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 1875 06-04 f 2019 0042 2019.05.24 1 CIUNTU Dorin, MD 6/2020 
2 1876 19-08 f 2019 0052 2019.08.07 12 GUŢU Serghei, MD 6/2020 
3 1877 07-01 f 2019 0053 2019.08.08 2 PROVITUS GRUP S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
6/2020 

4 1878 19-08 f 2019 0055 2019.08.09 3 PepsiCo, Inc., Corporaţie din statul 
North Carolina, US 

6/2020 

5 1879 06-01 f 2019 0056 2019.08.13 1 CONFORT, MD 7/2020 
6 1880 25-02 f 2019 0062 2019.09.02 4 ZDROBĂU Vladislav, MD 7/2020 
7 1881 32-00 f 2019 0065 2019.09.23 1 BERDOS Dorian, MD 6/2020 
8 1882 07-02 f 2019 0050 2019.07.16 1 NICOLAESCU Constantin, MD 7/2020 
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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 (numărul desenului şi modelului industrial), 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)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/200968 2019.02.21 

 
2018.10.10, 
005792595-
0001, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0002, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0003, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0004, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0005, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0006, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0007, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0008, EM 

Intersnack 
Group GmbH 
& Co. KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Package for foodstuffs / 
Emballage pour 
produits alimentaires 

09-03 2 (1, 2) 2024.02.21 21/2019 

2 DM/202635 2019.06.11 RENAULT 
S.A.S., FR 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

12-08 1 2024.06.11 50/2019 

3 DM/202705 2019.08.09 
 

2019.02.13, 
006242509,  

EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Automobil / Automobile 
/ Automobile 

12-08 2 2024.08.09 7/2020 

4 DM/202880 2019.06.07 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

11-01 2 2024.06.07 50/2019 

5 DM/203042 2019.06.11 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2024.06.11 50/2019 

6 DM/203122 2019.08.27 
 

2019.02.27, 
006268801,  

EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Automobil / Automobile 
/ Automobile 

12-08 2 2024.08.27 9/2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 DM/203139 2019.06.21 HARRY 

WINSTON SA, 
CH 

Inel; colier / Ring; 
necklace / Bague; 
collier 

11-01 2 2024.06.21 52/2019 

8 DM/203176 2019.06.03 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; pereche de 
cercei; inel / Necklace; 
pair of earrings; ring / 
Collier; paire de boucles 
d'oreille; bague 

11-01 3 2024.06.03 49/2019 

9 DM/203284 2019.06.14 RENAULT 
s.a.s., FR 

Aripa din faţa dreaptă 
pentru vehicul; aripa din 
faţa stângă pentru 
vehicul; bară pentru 
acoperiş dreapta; bară 
pentru acoperiş stânga; 
blindaj spate; capotă; 
calandru; blindaj faţă; 
aripa posterioară 
dreapta pentru vehicul; 
aripa posterioară 
stânga pentru vehicul; 
sfert de geam dreapta; 
geam din spate pentru 
vehicul; parbriz pentru 
vehicul; acoperiş pentru 
vehicul; portieră din 
spate dreapta; portieră 
din spate stânga; 
portieră din faţă stânga; 
portieră din faţă 
dreapta; uşă a 
portbagajului; oglindă 
retrovizoare dreapta; 
oglindă retrovizoare 
stânga; geam din spate 
dreapta; geam din 
spate stânga; geam din 
faţă dreapta; geam din 
faţă stânga / Right front 
vehicle wing; left front 
vehicle wing; right roof 
bar; left roof bar; rear 
shield; hood; radiator 
grille; front shield; right 
rear vehicle wing; left 
rear vehicle wing; right 
quarter window; vehicle 
rear window; vehicle 
windshield; vehicle roof; 
right rear door; left rear 
door; left front door; 
right front door; trunk 
door; right rearview 
mirror; left rearview 
mirror; right rear 
window; left rear 
window; right front 
window; left front 
window / Aile avant 
droite de véhicule; aile 
avant gauche de 
véhicule; barre de toit 
droite; barre de toit 
gauche; bouclier arrière; 
capot; calandre; 
bouclier avant; aile 
arrière droite de 
véhicule; aile arrière 
gauche de véhicule; 
vitre custode droite; 
lunette arrière de 
véhicule; pare-brise de 

12-16 25 2024.06.14 51/2019 
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véhicule; toit de 
véhicule; porte arrière 
droite; porte arrière 
gauche; porte avant 
gauche; porte avant 
droite; porte de coffre; 
rétroviseur droit; 
rétroviseur gauche; vitre 
arrière droite; vitre 
arrière gauche; vitre 
avant droite; vitre avant 
gauche 

10 DM/203347 2019.09.20 
 

2019.05.23, 
006504791, 

EM 

IVECO S.p.A., 
IT 

Furgonetă (camionetă) / 
Van (lorry) / 
Fourgonnette 
(camionnette) 

12-08 1 2024.09.20 12/2020 

11 DM/203376 2019.09.13 
 

2019.03.15, 
006307054, 

EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Automobil / Motor car / 
Automobile 

12-08 2 2024.09.13 11/2020 

12 DM/203734 2019.06.13 
 

2018.12.13, 
005888427, 

EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Automobil / Motor car / 
Automobile 

12-08 2 2024.06.13 50/2019 

13 DM/204445 2019.06.12 
 

2018.12.17, 
005907615, 

EM 

TECNOCOMPO-
NENT SRL, IT 

Bandă inelară de 
întindere pentru exerciţii 
fizice / Ring stretch 
band for physical 
exercise / Bande 
étirable à anneaux pour 
exercices physiques 

21-02 1 2024.06.12 50/2019 

14 DM/204475 2019.01.29 
 

2018.08.07, 
30-2018-
0036561, 

KR;  
2018.10.05, 

30-2018-
0045900, 

KR;  
2018.11.16, 

30-2018-
0053182, 

KR 

Grip At Co., Ltd., 
KR 

Capac pentru cană de 
unică folosinţă / Lid for 
disposable cup / 
Couvercle pour gobelet 
jetable 

07-01 3 2024.01.29 49/2019 

15 DM/204564 2019.07.09 Any Pte. Ltd., 
SG 

Vitrină / Display unit / 
Module d'affichage 

20-02 1 2024.07.09 50/2019 

16 DM/204853 2019.02.06 
 

2018.08.07,  
201814675, 

AU 

Traitel 
Technologies 
Corporation, US 

Dispozitiv IT / 
Computing device / 
Dispositif informatique 

14-02 1 2024.02.06 51/2019 

17 DM/204879 2019.10.10 COGNAC 
FERRAND, FR 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

09-01 2 2024.10.10 51/2019 

18 DM/204955 2019.10.14 CERSANIT S.A., 
PL 

Cadru cu dispozitiv de 
spălare pentru vasele 
de toaletă / Frame with 
flushing device for toilet 
bowls / Châssis avec 
chasse d'eau pour 
cuvettes de toilettes 

23-07 1 2024.10.14 52/2019 

19 DM/204967 2019.07.16 PIAZZA 
NAVONA 
S.R.L., IT 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

09-01 1 2024.07.16 3/2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 DM/205081 2019.11.13 

 
2019.05.14, 
006453825, 

EM 

Daniel 
Wellington AB, 
SE 

Inel / Finger ring / 
Bague 

11-01 2 2024.11.13 52/2019 

21 DM/205412 2019.04.12 COGNAC 
FERRAND, FR 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

09-01 1 2024.04.12 5/2020 

22 DM/205856 2019.09.05 
 

2019.03.07, 
30-2019-
0010192, 

KR 

Grip At Co., Ltd., 
KR 

Capac pentru cană de 
unică folosinţă / A lid for 
disposable cup / 
Couvercle pour gobelet 
jetable 

07-01 1 2024.09.05 10/2020 

23 DM/205957 2019.09.20 Stepan 
PINCIUC (MD), 
MD 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

09-01 4 2024.09.20 9/2020 

24 DM/206062 2019.10.04 CERSANIT S.A., 
PL 

Vas de toaletă / Toilet 
bowl / Cuvette de 
toilettes 

23-07 1 2024.10.04 9/2020 

25 DM/206375 2019.12.13 FICOSOTA 
OOD, BG 

Design grafic / Graphic 
design / Modèle 
graphique 

32-00 5 2024.12.13 11/2020 

26 DM/207286 2019.08.07 Sammills SRL, 
RO 

Butelie pentru băuturi / 
Beverage bottle / 
Bouteille pour boisson 

09-01 1 2024.08.07 17/2020 

27 DM/207733 2019.06.22 Tovarystvo z 
obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu 
„TIRAS-12”, UA 

Claviatură pentru 
dispozitive de securitate 
/ Keyboard  of security 
devices / Clavier de 
dispositifs de sécurité 

14-02 2 2024.06.22 19/2020 

28 DM/208256 2019.08.13 High Care 
Cosmetics Kft, 
HU 

Platformă de pas 
aerobic / Aerobics step 
platform / Plateforme de 
step aérobic 

21-02 1 2024.08.13 22/2020 

 
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 (numărul desenului şi modelului industrial),  

data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

 
(23)(30) 

Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 
(nr. 

desenului şi 
modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
07-01 DM/204475 2019.01.29 

 
2018.08.07,  

30-2018- 
0036561, KR;  

Grip At Co., Ltd., KR Capac pentru cană de 
unică folosinţă / Lid for 
disposable cup / 
Couvercle pour gobelet 
jetable 

3 2024.01.29 49/2019 
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2018.10.05,  
30-2018- 

0045900, KR;  
2018.11.16,  

30-2018- 
0053182, KR 

07-01 DM/205856 2019.09.05 
 

2019.03.07,  
30-2019- 

0010192, KR 

Grip At Co., Ltd., KR Capac pentru cană de 
unică folosinţă / A lid for 
disposable cup / 
Couvercle pour gobelet 
jetable 

1 2024.09.05 10/2020 

09-01 DM/204879 2019.10.10 COGNAC 
FERRAND, FR 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

2 2024.10.10 51/2019 

09-01 DM/204967 2019.07.16 PIAZZA NAVONA 
S.R.L., IT 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2024.07.16 3/2020 

09-01 DM/205412 2019.04.12 COGNAC 
FERRAND, FR 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2024.04.12 5/2020 

09-01 DM/205957 2019.09.20 Stepan PINCIUC 
(MD), MD 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

4 2024.09.20 9/2020 

09-01 DM/207286 2019.08.07 Sammills SRL, RO Butelie pentru băuturi / 
Beverage bottle / 
Bouteille pour boisson 

1 2024.08.07 17/2020 

09-03 DM/200968 2019.02.21 
 

2018.10.10, 
005792595- 
0001, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0002, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0003, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0004, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0005, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0006, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0007, EM;  

2018.10.10, 
005792595- 
0008, EM 

Intersnack Group 
GmbH & Co. KG, 
DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Package for foodstuffs / 
Emballage pour 
produits alimentaires 

2 (1, 2) 2024.02.21 21/2019 

11-01 DM/202880 2019.06.07 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

2 2024.06.07 50/2019 

11-01 DM/203042 2019.06.11 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2024.06.11 50/2019 

11-01 DM/203139 2019.06.21 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inel; colier / Ring; 
necklace / Bague; 
collier 

2 2024.06.21 52/2019 

11-01 DM/203176 2019.06.03 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; pereche de 
cercei; inel / Necklace; 
pair of earrings; ring / 
Collier; paire de boucles 
d'oreille; bague 

3 2024.06.03 49/2019 

11-01 DM/205081 2019.11.13 
 

2019.05.14, 
006453825, EM 

Daniel Wellington 
AB, SE 

Inel / Finger ring / 
Bague 

2 2024.11.13 52/2019 

12-08 DM/202635 2019.06.11 RENAULT S.A.S., 
FR 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

1 2024.06.11 50/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12-08 DM/202705 2019.08.09 

 
2019.02.13, 

006242509, EM 

FERRARI S.p.A., IT Automobil / Automobile 
/ Automobile 

2 2024.08.09 7/2020 

12-08 DM/203122 2019.08.27 
 

2019.02.27, 
006268801, EM 

FERRARI S.p.A., IT Automobil / Automobile 
/ Automobile 

2 2024.08.27 9/2020 

12-08 DM/203347 2019.09.20 
 

2019.05.23, 
006504791, EM 

IVECO S.p.A., IT Furgonetă (camionetă) / 
Van (lorry) / 
Fourgonnette 
(camionnette) 

1 2024.09.20 12/2020 

12-08 DM/203376 2019.09.13 
 

2019.03.15, 
006307054, EM 

FERRARI S.p.A., IT Automobil / Motor car / 
Automobile 

2 2024.09.13 11/2020 

12-08 DM/203734 2019.06.13 
 

2018.12.13, 
005888427, EM 

FERRARI S.p.A., IT Automobil / Motor car / 
Automobile 

2 2024.06.13 50/2019 

12-16 DM/203284 2019.06.14 RENAULT s.a.s., FR Aripa din faţa dreaptă 
pentru vehicul; aripa din 
faţa stângă pentru 
vehicul; bară pentru 
acoperiş dreapta; bară 
pentru acoperiş stânga; 
blindaj spate; capotă; 
calandru; blindaj faţă; 
aripa posterioară 
dreapta pentru vehicul; 
aripa posterioară 
stânga pentru vehicul; 
sfert de geam dreapta; 
geam din spate pentru 
vehicul; parbriz pentru 
vehicul; acoperiş pentru 
vehicul; portieră din 
spate dreapta; portieră 
din spate stânga; 
portieră din faţă stânga; 
portieră din faţă 
dreapta; uşă a 
portbagajului; oglindă 
retrovizoare dreapta; 
oglindă retrovizoare 
stânga; geam din spate 
dreapta; geam din 
spate stânga; geam din 
faţă dreapta; geam din 
faţă stânga / Right front 
vehicle wing; left front 
vehicle wing; right roof 
bar; left roof bar; rear 
shield; hood; radiator 
grille; front shield; right 
rear vehicle wing; left 
rear vehicle wing; right 
quarter window; vehicle 
rear window; vehicle 
windshield; vehicle roof; 
right rear door; left rear 
door; left front door; 
right front door; trunk 
door; right rearview 
mirror; left rearview 
mirror; right rear 
window; left rear 
window; right front 

25 2024.06.14 51/2019 
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window; left front 
window / Aile avant 
droite de véhicule; aile 
avant gauche de 
véhicule; barre de toit 
droite; barre de toit 
gauche; bouclier arrière; 
capot; calandre; 
bouclier avant; aile 
arrière droite de 
véhicule; aile arrière 
gauche de véhicule; 
vitre custode droite; 
lunette arrière de 
véhicule; pare-brise de 
véhicule; toit de 
véhicule; porte arrière 
droite; porte arrière 
gauche; porte avant 
gauche; porte avant 
droite; porte de coffre; 
rétroviseur droit; 
rétroviseur gauche; vitre 
arrière droite; vitre 
arrière gauche; vitre 
avant droite; vitre avant 
gauche 

14-02 DM/204853 2019.02.06 
 

2018.08.07,  
201814675, AU 

Traitel Technologies 
Corporation, US 

Dispozitiv IT / 
Computing device / 
Dispositif informatique 

1 2024.02.06 51/2019 

14-02 DM/207733 2019.06.22 Tovarystvo z 
obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu 
„TIRAS-12”, UA 

Claviatură pentru 
dispozitive de securitate 
/ Keyboard  of security 
devices / Clavier de 
dispositifs de sécurité 

2 2024.06.22 19/2020 

20-02 DM/204564 2019.07.09 Any Pte. Ltd., SG Vitrină / Display unit / 
Module d'affichage 

1 2024.07.09 50/2019 

21-02 DM/204445 2019.06.12 
 

2018.12.17, 
005907615, EM 

TECNOCOMPONEN
T SRL, IT 

Bandă inelară de 
întindere pentru exerciţii 
fizice / Ring stretch 
band for physical 
exercise / Bande 
étirable à anneaux pour 
exercices physiques 

1 2024.06.12 50/2019 

21-02 DM/208256 2019.08.13 High Care 
Cosmetics Kft, HU 

Platformă de pas 
aerobic / Aerobics step 
platform / Plateforme de 
step aérobic 

1 2024.08.13 22/2020 

23-07 DM/204955 2019.10.14 CERSANIT S.A., PL Cadru cu dispozitiv de 
spălare pentru vasele 
de toaletă / Frame with 
flushing device for toilet 
bowls / Châssis avec 
chasse d'eau pour 
cuvettes de toilettes 

1 2024.10.14 52/2019 

23-07 DM/206062 2019.10.04 CERSANIT S.A., PL Vas de toaletă / Toilet 
bowl / Cuvette de 
toilettes 

1 2024.10.04 9/2020 

32-00 DM/206375 2019.12.13 FICOSOTA OOD, 
BG 

Design grafic / Graphic 
design / Modèle 
graphique 

5 2024.12.13 11/2020 
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Marcă 000737 2R 142 7/1994 

8/1994 
6/2010 
7/2010 
9/2020 

 

(730)  
15(An dong), Bunseong-ro 627 
beon-gil, Hogye-ro, Kim Hae-City, 
Kyung nam, Republica Coreea 
 

(730)  
1st FL(Sewha-Bldg., Buwon 
dong_428, Hogye-ro, Kim Hae 
City, Republica Coreea 
 

2 Marcă 007094 2R 6072 8/1998 
1/1999 
4/2008 
9/2017 
8/2019 

 

(730)  
Lancôme Parfums et Beauté & 
Cie, FR 
 

(730)  
L'OREAL S.A.,  
FR 
 

3 Marcă 009571 R 8091 2/2001 
7/2001 
7/2010 

 
 

(730)  
100 Independence Mall West, 
Philadelphia, PA 19106-2399, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)  
One Washington Square, 510-530 
Walnut Street, 13th Floor-Suite 
1350, Philadelphia, Pennsylvania 
19106, Statele Unite ale Americii 
 

4 Marcă 012659 R 
10766A 

7/2004 
12/2013 
7/2020 

 
 

(730)  
Via Manzoni 38,  
I-20121 Milano,  
Italia 
 

(730)  
Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 
Milano, Italia 
 

5 Marcă 014142 R 11180 4/2004 
10/2004 
7/2014 
9/2020 

 

(730)  
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, 
Orhei, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

6 Mărci 025078 
 
 
 
 

031271 
 
 

031270 
 
 

031273 
 
 

035578 

R 19612 
 
 
 
 

24027 
 
 

24176 
 
 

25099 
 
 

26905 

6/2009 
4/2010 
8/2014 
3/2019 

 
9/2012 
7/2013 

 
9/2012 
8/2013 

 
9/2012 
3/2014 

 
9/2014 
6/2015 

 

(730)  
Patrón Spirits International AG, a 
corporation duly organized and 
existing under the laws of Switzer-
land, CH 
 

(730)  
Bacardi Martini Patrón Interna-
tional GmbH, CH 
 

7 Marcă 027556 21327 10/2010 
6/2011 

 
 
 

(730)  
TANIO S.A.U.,  
ES 
C/Notario Rull, 41, E-43205 REUS 
(Tarragona), Spania 
 

(730)  
BORGES BRANDED FOODS, 
S.L.U., ES 
Avinguda Josep Trepat s/n,  
E-25300 Tarrega (Lleida), Spania 
 

8 Marcă 027134 21386 9/2010 
7/2011 

 
 
 

(730)  
Kommounalnoje proizvodstven-
noye ounitarnoe predpriyatie  
"Vitebsky konditersky kombinat 
"Vit'ba", BY 
Oul. Korotkevitcha nr. 3,  
BY-210038, Vitebsk, Belarus 
 

(730)  
Municipal Unitary Production 
Enterprise "Confectionery factory 
"Vitba", BY 
 
210038 Vitebsk 3 Korotkevich 
Str., Belarus 
 

9 Marcă 027414 21423 9/2010 
7/2011 

 
 

(730)  
Str. Alexe Mateevici nr. 38/1,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Bogdan-Voievod nr. 7,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Mărci 027403 

 
 

027404 

21455 
 
 

21456 

9/2010 
7/2011 

 
9/2010 
7/2011 

(730)  
Georg Brauchle  
Ring 64-66, 80992 MÜNCHEN, 
Germania 
 

(730)  
Ridlerstrasse 57,  
D-80339, München,  
Germania 
 

11 Mărci 027917 
 
 

028377 

21633 
 
 

22182 

12/2010 
10/2011 

 
4/2011 
2/2012 

 

(730)  
Abbott Park, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 
 

12 Marcă 027494 21643 10/2010 
9/2011 
8/2011 

10/2017 
 

(730)  
1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
7100 Corporate Drive, Plano, 
Texas 75024,  
Statele Unite ale Americii 
 

13 Marcă 027824 21823 12/2010 
11/2011 

 
 
 

(730)  
CENTRUL DE 
TELECOMUNICAŢII SPECIALE, 
întreprindere de stat, MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, 
of. 471, MD-2033, Chişinău, Re-
publica Moldova 
 

(730)  
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi 
Securitate Cibernetică, instituţie 
publică, MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, 
MD-2033, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

14 Marcă 027324 22024 9/2010 
1/2012 

 
 
 

(730)  
Trendseter S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfânt nr. 126, of. 45, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
TRENDSETER S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

15 Mărci 028434 
028435 

22365 
22366 

5/2011 
4/2012 

 
 
 

(730)  
Kommounalnoje proizvodstven-
noye ounitarnoe predpriyatie  
"Vitebsky konditersky kombinat 
"Vitba"", BY 
Oul. Korotkevitcha nr. 3,  
BY-210038, Vitebsk, Belarus 
 

(730)  
Municipal Unitary Production 
Enterprise "Confectionery factory 
"Vitba", BY 
 
 
210038 Vitebsk 3 Korotkevich 
Str., Belarus 
 

16 Marcă 027751 22717 12/2010 
12/2011 
7/2012 

 
 

(730)  
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Anton Ablov  
nr. 14, MD-2019, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

 

 
Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr.  
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  035137 
16.05.2014 

 

27261 6/2014  
9/2015 

(730)   
BUDACA Alexandru, MD 
Str. Constantin Brâncuşi  
nr. 146, ap. 182, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)   
SINIGUR Andrei, MD 
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 16, 
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3302 
10.09.2020 

 

2 Marcă  021386 
11.06.2007 

 

R 17958 12/2008 
5/2009   
8/2015   
7/2017   
7/2020 

 

(730)   
SALSAS DE JALISCO CACU, 
S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under 
the laws of Mexico, MX  
 
Guillermo González 
Camarena #800 - 4th Piso, 

(730)   
SPICY LIQUID, INC., a 
corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
 
989 Sixth Avenue, City of New 
York, State of New York 

3303 
10.09.2020 
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Colonia Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P.  01210, 
Mexico City, Mexic 
 

10018, Statele Unite ale 
Americii 
  

3 Mărci  005995 
10.12.1996 

 
 
 

006567 
14.05.1997 

 
 
 
 

007405 
24.12.1997 

 
 
 
 

007406 
24.12.1997 

 
 
 

008158 
15.09.1998 

 
 
 

009006 
09.12.1999 

 
 
 

009008 
09.12.1999 

 

2R 5371 
 
 
 
 

2R 5715 
 
 
 
 
 

2R 6342 
 
 
 
 
 

2R 6343 
 
 
 
 

2R 6743 
 
 
 
 

2R 7643 
 
 
 
 

2R 7644 
 

9/1997  
2/1998   

12/2006  
2/2017 

 
2/1998   
7/1998 
3/2007 
6/2008 
6/2017 

 
11/1998
5/1999 

11/2006
6/2008 
2/2018 

 
11/1998  
5/1999   
1/2008   
2/2018 

 
6/1999   

11/1999  
8/2008   
9/2018 

 
6/2000  

12/2000  
12/2009  
1/2020 

 
6/2000  

12/2000  
12/2009  
12/2019

(730)   
Pfizer Products Inc., US 
Eastern Point Road, Groton, 
Connecticut 06340, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)   
UPJOHN US 1 LLC, US 
235 East 42nd Street, New 
York, N.Y. 10017, Statele 
Unite ale Americii 
  

3304 
10.09.2020 

 

4 Mărci  043344 
09.11.2018 

 
043345 

09.11.2018 
 

043435 
26.11.2018 

 
043346 

09.11.2018 
 
  043347 
09.11.2018 

 

32910 
 
 

32911 
 
 

32912 
 
 

33060 
 
 

33061 
 
 

2/2019   
12/2019

 
2/2019  

12/2019
 

2/2019  
12/2019

 
3/2019   
1/2020 

 
3/2019  
1/2020 

(730)   
Alibaba Group Holding Lim-
ited, KY 
Fourth Floor, One Capital 
Place, P. O. Box 847, 
George Town, Grand Cay-
man, Insulele Cayman 

 

(730)   
Advanced New Technolo-
gies Co., Ltd., KY 
Cayman Corporate Cen-
tre, 27 Hospital Road, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, In-
sulele Cayman 

 

3307 
11.09.2020 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat,  
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

     
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului

1 Mărci  028576 
04.02.2011 

 
 

23994 
 
 

IR 
921282 

 
 

IR  
921294 

 
IR 

1396593 
 
 

IR 
1405564 

5/2011   
7/2013 

(730) 
RE/MAX, LLC, US 
5075 South 
Syracuse Street, 
Denver, Colorado 
80237, Statele 
Unite ale Americii 
 
 

(791) 
 Airtel S.R.L., 
RO 
CLUJ-NAPOCA,  
B-dul Corneliu 
Coposu, NR 
167, Parterul 
fostei Cantine, 
Încăperea nr. 9, 
Judeţul Cluj, 
România 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 17.01.2020 
până la 17.01.2035, 
cu condiţia reînnoirii 
valabilităţii mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului - 
Republica Moldova. 

3308 
14.09.2020 

 
Modificări în contractele de licenţă 

 
În baza cererii nr. 3882 din 24.07.2020 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă  

nr. 1961 înregistrat la 09.10.2012 (BOPI nr. 11/2012), referitor la mărcile nr. R 19744, IR 640789, IR 
791933, IR 865295, încheiat între licenţiarul Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi licențiatul 
Akţionernoe Obşcestvo „Nefis Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova 
(mîlovarennîi i svecinoi zavod nr. 1 bîvşih Krestovnicovîh), RU, se acceptă modificările în redacţia Acor-
dului adiţional din 23.06.2020, după cum urmează: 

- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la 09.10.2021. 

 
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.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2018 0108 2018.12.11 07.2020 46,  
91(2) 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,  

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  
articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2020 0035 2020.05.04 - 33(9) 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50/2008 (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 SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
„MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD 

2246 a 2001 0326 2001.09.28 2019.09.28 

2 SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
„MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD 

2432 a 2001 0330 2001.09.28 2019.09.28 

3 NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STA-
ŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD 

2446 a 2003 0112 2003.05.06 2020.05.06 

4 SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
„MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD 

2460 a 2001 0336 2001.09.28 2019.09.28 

5 CALMÎŞ Maria, MD 3593 a 2007 0117 2007.04.24 2020.04.24 
6 MACIUCA Mihai, MD 3813 a 2008 0078 2008.03.18 2020.03.18 
7 BARSUŢCHI Maxim, MD 4107 a 2010 0045 2010.03.23 2020.03.23 
8 LES LABORATOIRES SERVIER, FR 4275 a 2012 0123 2012.12.14 2019.12.14 
9 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4288 a 2013 0017 2013.04.02 2020.04.02 

10 LES LABORATOIRES SERVIER, FR 4336 a 2012 0094 2012.10.31 2019.10.31 
11 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4370 a 2015 0024 2015.03.05 2020.03.05 

12 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD;  
INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-
TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. 
Ghiţu” al AŞM, MD 

4380 a 2014 0132 2014.12.16 2019.12.16 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4383 a 2015 0025 2015.03.06 2020.03.06 

14 LES LABORATOIRES SERVIER, FR 4392 a 2013 0082 2013.10.30 2019.10.30 
15 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD 4395 a 2014 0127 2014.11.28 2019.11.28 
16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
4399 a 2015 0029 2015.02.19 2020.02.19 

17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4400 a 2014 0133 2014.12.16 2019.12.16 

18 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4404 a 2015 0028 2015.03.18 2020.03.18 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4407 a 2015 0041 2015.04.29 2020.04.29 

20 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD 4408 a 2015 0027 2015.03.18 2020.03.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        MD - BOPI 10/2020 

 203

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. 50/2008,  
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. depo-
zit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CATANOI Grigorii, MD;  
CIBOTARU Ion, MD 

2105 a 2001 0029 2001.01.31 2019.01.31 

2 PLACOPLATRE, FR 3891 a 2006 0181 2004.12.03 2018.12.03 
3 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PU-

BLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

4177 a 2011 0006 2011.01.14 2019.01.14 

4 SILOCI Haralampie, MD 4187 a 2011 0027 2011.03.24 2019.03.24 
5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
4191 a 2012 0003 2011.12.14 2018.12.14 

6 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-
TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

4285 a 2013 0012 2013.02.28 2019.02.28 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4291 a 2013 0100 2013.12.27 2018.12.27 

8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD;  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4307 a 2013 0090 2013.11.28 2018.11.28 

9 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4313 a 2013 0091 2013.11.29 2018.11.29 

10 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4321 a 2014 0007 2014.01.21 2019.01.21 

11 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4328 a 2014 0029 2014.03.25 2019.03.25 

12 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII „D. Ghiţu” al AŞM, MD 

4333 a 2013 0080 2012.12.20 2018.12.20 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4334 a 2014 0012 2014.02.03 2019.02.03 

14 RASSOHIN Ion, MD 4353 a 2013 0093 2013.12.03 2018.12.03 
15 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
4354 a 2014 0025 2014.03.11 2019.03.11 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4358 a 2014 0013 2014.02.19 2019.02.19 

17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4362 a 2014 0019 2014.03.04 2019.03.04 

18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4372 a 2014 0022 2014.03.04 2019.03.04 

19 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4397 a 2014 0030 2014.03.28 2019.03.28 

20 HERMANN WIEGAND GmbH, DE 4442 a 2012 0122 2012.12.12 2018.12.12 
21 HERMANN WIEGAND GmbH, DE 4449 a 2013 0001 2013.01.04 2019.01.04 
22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
4454 a 2014 0021 2014.03.04 2019.03.04 

23 VÎRLAN Vasili, MD 4483 a 2016 0142 2016.12.19 2018.12.19 
24 GILEAD SCIENCES, INC., US 4531 a 2015 0104 2014.03.27 2019.03.27 
25 BALAN Mihail, MD;  

VIŞANU Vitali, MD;  
BUTNARU Vlad, MD 

4550 a 2017 0019 2017.02.15 2019.02.15 
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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.50/2008 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 2018 0096 2018.09.27 03.2020 51(6) 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea  
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 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 2019 0101 2019.09.17 - 12(1) 
2 MD s 2019 0115 2019.11.06 - 12(2) 
3 MD s 2019 0127 2019.12.18 - 12(2) 

 
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. 50/2008 (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 VRABII Irina, MD 334 s 2010 0189 12.11.2010 12.11.2019 
2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOL-

DOVEI, MD 
888 s 2014 0137 05.11.2014 05.11.2019 

3 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

893 s 2014 0129 08.10.2014 08.10.2019 

4 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD 895 s 2014 0149 28.11.2014 28.11.2019 
5 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

898 s 2014 0139 17.11.2014 17.11.2019 

6 INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-
TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. 
Ghiţu” al AŞM, MD 

900 s 2014 0126 30.09.2014 30.09.2019 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

901 s 2014 0135 31.10.2014 31.10.2019 

8 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

905 s 2014 0156 12.12.2014 12.12.2019 
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1 2 3 4 5 6 
9 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICO-

LĂ „MECAGRO”, MD 
906 s 2014 0161 23.12.2014 23.12.2019 

10 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

912 s 2014 0142 19.11.2014 19.11.2019 

11 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

914 s 2014 0148 27.11.2014 27.11.2019 

12 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

915 s 2014 0150 03.12.2014 03.12.2019 

13 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

916 s 2015 0026 27.02.2015 27.02.2020 

14 INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-
TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII 
„D. Ghiţu” al AŞM, MD 

920 s 2014 0127 30.09.2014 30.09.2019 

15 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOL-
DOVEI, MD 

921 s 2014 0144 27.11.2014 27.11.2019 

16 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

922 s 2015 0007 28.01.2015 28.01.2020 

17 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

923 s 2015 0004 23.01.2015 23.01.2020 

18 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ 
PUBLICĂ INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
URGENTĂ, MD 

929 s 2014 0143 26.11.2014 26.11.2019 

19 ROŞCA Radu Marin, MD;  
ROŞCA Victor, MD;  
SEDCENCO Maria, MD 

932 s 2014 0154 11.12.2014 11.12.2019 

 
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. 50/2008,  
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 ÎM UZINA TOPAZ SA, MD 919 s 2015 0001 13.01.2015 13.01.2019 
2 POIAN Veaceslav, MD;  

POIAN Zoia, MD 
1039 s 2015 0153 13.11.2015 13.11.2018 

3 LUNGU Vladimir, MD 1066 s 2016 0006 22.01.2016 22.01.2019 
4 CATANOI Grigori, MD;  

CIBOTARU Ion, MD 
1073 s 2016 0008 26.01.2016 26.01.2019 

5 LAUR Veaceslav, MD 1095 s 2016 0040 22.03.2016 22.03.2019 
6 CLIPCA Andrian, MD;  

ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;  
DORUC Andrei, MD 

1145 s 2016 0133 22.11.2016 22.11.2018 

7 ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;  
CLIPCA Andrian, MD; 
DORUC Andrei, MD 

1146 s 2016 0136 23.11.2016 23.11.2018 

8 PRIDA Ivan, MD 1158 s 2017 0001 19.01.2017 19.01.2019 
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1 2 3 4 5 6 
9 PRIDA Ivan, MD 1170 s 2017 0002 19.01.2017 19.01.2019 

10 DANICI Alexandr, MD 1167 s 2017 0003 19.01.2017 19.01.2019 
11 ROMAN Ion, MD 1168 s 2017 0007 20.01.2017 20.01.2019 
12 PRIDA Ivan, MD 1205 s 2017 0044 30.03.2017 30.03.2019 

 
MK4A Lista brevetelor de invenţie de scurtă  

durată a căror valabilitate a expirat 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 

Nr. (73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) 
Nr. 

brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data expirării 
duratei  

de valabilitate 
1 GANŢAŢUC Leonid, MD 337 s 2010 0100 01.06.2010 01.06.2020 

2 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI 
PROTECŢIE A SOLULUI „NICOLAE DIMO”, MD 843 s 2014 0051 17.04.2014 17.04.2020 

3 

CAISÎN Larisa, MD;  
CARPINCIC Valeriu, UA;  
BUŞEV Vitalie, MD;  
BIVOL Ludmila, MD 

849 s 2014 0057 29.04.2014 29.04.2020 

4 
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

918 s 2014 0091 18.06.2014 18.06.2020 
 

 
 

MM9E Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
pentru soi de plantă prin neachitarea taxelor conform  

art. 24 (2)c) din Legea nr. 39/2008  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, titularul,  
amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului, numărul brevetului,  

data publicării hotărârii de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună      
(Taxonul botanic)         

Denumirea  
 soiului 

Numărul de bre-
vet/ Data  acordă-
rii 

Data  
decăderii din 
drepturi  

No. Application 
number/   
Filing date   
 

a.  Holder 
b. Breeder                    

Common name             
(Botanical taxon)         
 

Variety 
denomination 
 

Patent 
number /Date of 
grant 

Date of 
forfeiture of 
rights 
 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи      

а. 
Патентообладатель   
b. Селекционер          

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

Номер 
патента/Дата 
предоставления 
патента 

Дата 
лишения 
прав 

1 v 2018 0016 / 
2018.03.28 

a. KWS LOCHOW 
GMBH, DE 
 
b. GROBER Jörg, DE 

ORZ  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Ячмень  
(Hordeum vulgare L.) 
 
 

KWS KOSMOS 305 / 2019.08.31 2020.10.31 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

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 

Nr. BOPI 

1 043022 2018.09.02 2020.09.16 Art. 44 (4) a 11/2018 
2 043149 2018.10.03 2020.09.16 Art. 44 (4) a 12/2018 
3 043254 2018.10.23 2020.09.16 Art. 44 (4) a 12/2018 
4 043265 2018.10.25 2020.09.16 Art. 44 (4) a 12/2018 
5 043266 2018.10.25 2020.09.16 Art. 44 (4) a 12/2018 
6 043468 2018.12.03 2020.09.16 Art. 44 (4) a 2/2019 
7 043671 2019.01.18 2020.09.16 Art. 44 (4) a 3/2019 
8 043681 2019.01.17 2020.09.16 Art. 44 (4) a 3/2019 
9 043711 2019.01.24 2020.09.16 Art. 44 (4) a 3/2019 

10 043716 2019.01.18 2020.09.16 Art. 44 (4) a 3/2019 
11 045386 2020.01.10 2020.09.18 Art. 44 (1) 3/2020 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul și 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) 
Reproducerea  

mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedie-
rii deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 043528 2018.12.12 TOMAI  
BUSUIOACĂ DE TO-
MAI VIII IX X XII I II 

REAL-PRODUS S.R.L., MD 2020.09.22 2/2019 

2 043970 2019.03.15 R RESTOBAR 
FRATELLI 

GRANDHORECA S.R.L., MD 2020.09.30 5/2019 

3 044019 2019.03.27 SEVER ® PASCARU Adrian, MD 2020.09.19 7/2019 
4 044218 2019.05.08 Catalan VINĂRIA BOSTAVAN, MD 2020.09.05 8/2019 
5 044380 2019.06.07 CĂLĂRAŞI DIVIN CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 2020.09.17 8/2019 
6 044548 2019.07.03  VKP ILONA-LTD S.R.L., UA 2020.09.11 11/2019 
7 044709 2019.08.12 MAX FASHION OFFICE EXPERT S.R.L., MD 2020.09.17 10/2019 
8 044710 2019.08.12  VERIORG S.R.L., MD 2020.09.11 10/2019 
9 044786 2019.08.28 MAN Khayrat Al-Manafa for General 

Trade and Public Transport 
Limited Liability company, BG 

2020.09.11 10/2019 

10 044826 2019.09.12 PIERRE MONTE LI-
MITED EDITION P M 

PM 

MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., MD 

2020.09.11 11/2019 

11 044844 2019.09.13 MALLDOVA CENTRE FSS INVEST S.R.L., MD 2020.09.11 11/2019 
12 044905 2019.09.26 TRAVEL 365 CARAIVANOV Ivan, MD 2020.09.11 11/2019 

 
Renunțări la mărci 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4572 din 21.08.2020 depuse de către titularul MARS, 

INCORPORATED, US 6885 Elm Street,  McLean, Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii şi prin 
decizia AGEPI nr. 9024 din 03.09.2020, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 2R 3212. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 
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. 

(111/116) 
Nr. înregis-

trării 

(210) 
Nr.de de-

pozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 39 000294 SIX CONTINENTS 

CLUB 
2020.01.19 SIX CONTINENTS LIMITED, GB 

Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire, 
UB9 5HR, Regatul Unit 

2 R 7551 009076 AIRZATE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

3 R 7552 009077 VENRAD 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

4 R 7553 009079 ZELVADE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

5 R 7606 009060 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
The American Road, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

6 R 7608 009063 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
The American Road, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

7 R 7610 009071 Marcă figurativă 2020.01.10 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
The American Road, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

8 R 7612 009106 SHOWERSAFE 2020.01.26 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

9 R 7627 009118 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

10 R 7627A 009118 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

11 R 7628 009119 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

12 R 7628A 009119 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

13 R 7629 009120 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

14 R 7629A 009120 Come to where the 
flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

15 R 7636 009107 ALCAZAR 2020.01.27 J. & P. COATS, LIMITED, GB 
1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scoţia, 
Regatul Unit 

16 R 7645 009078 ZELBASE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

17 R 7666 009015 LA TAIFAS 2019.12.10 Moldacom S.A., concern, MD  
Str. Bucureşti nr. 97, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18 R 7776 009094 FHM 2020.01.20 Bauer Consumer Media Limited, GB 
21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY,  
Regatul Unit 
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1 2 3 4 5 6 
19 R 7901 009068 Marcă figurativă 2020.01.06 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului 

Delaware, US 
The American Road, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

20 R 7975 009062 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
The American Road, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

21 20545 026477 CREATIO VERUM 2020.01.14 CARANFIL Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 9, ap. 39, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

22 20549 026464 Reţeaua mea 2020.01.15 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

23 20552 026490 LITERA® 2020.01.22 LITERA A.V.N. S.R.L., grup editorial, MD 
Str. Bogdan P. Haşdeu nr. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

24 20554 026504 LUPUS 2020.01.25 IVARO S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 33, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

25 20555 026505 RENDEZ-VOUS 2020.01.29 CALINA S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

26 20556 026506 PROMENADE 2020.01.29 CALINA S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

27 20597 026380 Fisherman’s 2020.01.20 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

28 20600 026522 HIGH DEFINITION 2020.01.25 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii 

29 20601 026523 MARITIM 
TRANS 

2020.01.25 MINZARARI Iurie, MD 
Bd. Traian nr. 21, bloc 3, ap. 93, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

30 20611 026438 PENCOMEX 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE  
Alte Landstrasse 15, D-88138 Sigmarszell, 
Germania 

31 20612 026478 Bon Appetit! 2020.01.15 HOMENCO Ghennadi, MD 
Bd. Dacia nr. 3, bloc 2, ap. 45, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

32 20630 026521 Prodiaspora 2020.01.25 ASOCIAŢIA MEDIATICĂ PRO-DIASPORA, 
asociaţie obştească, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, of. 65, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

33 20674 026470 Marcă tridimensio-
nală 

2020.01.18 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

34 20676 026537 CERSELVA 2020.01.28 Genzyme Corporation (a Massachusetts  
Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

35 20698 026451 RADIO 
MILLENNIUM  

FM 

2020.01.11 CĂLUGĂREANU Vitalie, MD 
Str. Iazului nr. 1, bloc 3, ap. 9, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
UNGUREANU Liviu, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 52, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

36 20717 026452 OlleGroup 2020.01.11 GUŞILO Sergiu, MD 
Str. N. Titulescu nr. 22, ap. 32, 
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

37 20718 026491 FitExm  
Electronic fitness 

diary 

2020.01.19 CEALICOV Constantin, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 94, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

38 20720 026533 DOLOFEN PLUS 2020.01.27 ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE 
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI, 
MD 
Bd. Moscova nr. 17/4, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
39 20721 026535 S  

SINTAŞ 
2020.01.28 ARPELCOM S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, ap. 76, 
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

40 20749 026473 X.O. 2020.01.14 MOMAT Oleg, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

41 20750 026476 LIME 2020.01.14 MOMAT Oleg, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

42 20839 026486 MEMIKARE 2020.01.18 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

43 20840 026487 TOPRAKARE 2020.01.18 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

44 20935 026547 FIESTA 2020.01.22 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

45 20954 026707 KARMA 2020.01.28 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 
60611, Statele Unite ale Americii 

46 21074 026531 ИДИЛЛИЯ 2020.01.27 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", 
UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

47 21079 026454 BACKTRACK 2020.01.11 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 
60048, Statele Unite ale Americii 

48 21147 026483 НМ НАША МАРКА 2020.01.18 GORELOV Vladislav, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

49 21352 026515 ROYAL FAX 2020.01.22 AROMEL KOZMETIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Ayazağa Cendere Yolu No: 10, Levent ŞIŞLI 
34396 Istanbul, Turcia 

50 21377 026439 FOLMEX 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE  
Alte Landstrasse 15, D-88138 Sigmarszell, 
Germania 
 

51 21475 026445 ARMANNDLER 2020.01.14 ARMANN ENGINEERING S.R.L., întreprinde-
re mixtă, MD 
Şos. Munceşti nr. 801, 
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

52 21488 026481 MON GARDEROB 2020.01.18 CEAICOVSCHI Oleg, MD 
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

53 21594 026501 WISE 2020.01.27 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, 
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

54 21627 026466 EURO TUR 
agenţie de turism 

2020.01.18 NOBILTUR S.R.L., societate comercială, MD 
MD-2085, Cruzeşti, Chişinău, 
Republica Moldova 

55 22435 026480 THE ONE AND 
ONLY 

2020.01.16 JOVAN Fiodor, MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 16, ap. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

56 22467 026495 AnfiladA 2020.01.26 Anfilada S.R.L., MD 
Str. Profsoiuzov nr. 58, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

57 25698 026467 Молодежь Молда-
вии 

2020.01.18 DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

58 25699 026468 Tineretul Moldovei 2020.01.18 DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora 
expiră în martie 2021 

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. 

(111/116) 
Nr. înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  2R 89 000451 PARK HYATT 2021.03.19 HYATT INTERNATIONAL CORPO-

RATION, US 
2  2R 90 000450 HYATT 2021.03.19 HYATT INTERNATIONAL CORPO-

RATION, US 
3  2R 143 000720 GULF 2021.03.19 GULF INTERNATIONAL 

LUBRICANTS, LTD., BM 
4  2R 146 000719 Gulf 2021.03.19 GULF INTERNATIONAL 

LUBRICANTS, LTD., BM 
5  R 8473 010423 FRUNZĂ ALBĂ 2021.03.09 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, MD 
6  R 8522 010054 ЗА МИЛЫХ ДАМ! 2021.03.07 NERUH Serghei, MD 
7  R 8529 010067 IZVORAŞ 2021.03.12 GUŢU Dumitru, MD 
8  R 8530 010068 PERSPECT 2021.03.12 PFIZER CORK LIMITED, IE 
9  R 8531 010070 HYSITE 2021.03.12 PFIZER CORK LIMITED, IE 

10  R 8533 010107 Museum  
Cafe 

PaniPit  

2021.03.28 PARADIS-ZOO S.R.L., MD 

11  R 8534 010108 A 
AMIR 

2021.03.23 AMIR S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-iordaniană, MD 

12  R 8537 010118 АЛЕКСЕИЧ 2021.03.30 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

13  R 8560 010073 CRAVEN "A" 2021.03.05 Carreras Limited, GB 
14  R 8562 010078 Uncle Ben's 2021.03.15 MARS, INCORPORATED, US 
15  R 8567 010092 Pedigree 2021.03.20 MARS, INCORPORATED, US 
16  R 8568 010093 NUCAR 2021.03.23 SHNAIDER Iliana, MD 
17  R 8572 010128 BRITISH AMERICAN 

TOBACCO 
2021.03.26 British American Tobacco (Brands) 

Limited, GB 
18  R 8574 010134 CHEVY 2021.03.12 GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and 
existing under the laws of the State 
of Delaware, US 

19  R 8606 010071 THIS IS MTV 2021.03.13 Viacom International Inc., US 
20  R 8607 010072 MTV ZIP 2021.03.13 Viacom International Inc., US 
21  R 8630 010153 SNICKERS 

CRUNCHER 
2021.03.30 MARS, INCORPORATED, US 

22  R 8671 010076 Mercuri  
INTERNATIONAL

2021.03.14 Mercuri International Group AB, SE 

23  R 8735 010129 MOTOR 
HARLEY-DAVIDSON 

CYCLES 

2021.03.28 H-D U.S.A., LLC, US 

24  R 8736 010130 HARLEY 2021.03.28 H-D U.S.A., LLC, US 
25  R 8737 010131 HARLEY-DAVIDSON 2021.03.28 H-D U.S.A., LLC, US 
26  R 8862 010042 CD 

compudava•com 
2021.03.01 ENDAVA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
27  R 8865 010138 NEC 2021.03.28 NEC CORPORATION, JP 
28  R 9096 010139 ABRO 2021.03.28 Abro Industries Inc., US 
29  R 9151 010052 COCA-COLA, LIFE 

TASTES GOOD 
2021.03.02 THE COCA-COLA COMPANY, cor-

poraţia statului Delaware, US 
30  R 9665 010083 GLORIA 

ГЛОРИЯ 
2021.03.20 VINURI IALOVENI S.A., MD 

31  R 9760 010127 ORANGE 2021.03.26 ORANGE BRAND SERVICES LIMI-
TED, GB 

32  R 10134 010094 POLEN 2021.03.23 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

33  21966 028864 VERITRANS  
PLUS  

OMOLOGĂRI  
ÎNCERCĂRI  
VERIFICĂRI

2021.03.17 ZETIA Vasile, MD 
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1 2 3 4 5 6 
34  22141 028744 VITAMESIL 

ВИТАМЕСИЛ 
2021.03.09 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
35  22142 028745 VITAPROFEN 

ВИТАПРОФЕН 
2021.03.09 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
36  22190 028720 FantasyTur  

travel company 
2021.03.01 TURCHINA Iulia, MD 

37  22191 028828 URFOCIN 2021.03.15 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

38  22192 028831 OBEREG  
AGRO COMPANY 

2021.03.14 OBEREGAGRO S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 

39  22193 028841 MEHTAP 2021.03.16 SUNSAINE IMPEX S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 

40  22216 028703 POLKA 2021.03.01 EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

41  22217 028705 ПОЧУВСТВУЙ 
ПРИРОДУ 

2021.03.01 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

42  22218 028709 FARCENT 2021.03.01 Farcent Enterprise Co., Ltd, TW 
43  22219 028741 UKRAVIT 2021.03.09 UKRAVIT S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
44  22220 028760 TENARIS 2021.03.04 TENARIS CONNECTIONS BV, NL 
45  22221 028761 Marcă figurativă 2021.03.04 TENARIS CONNECTIONS BV, NL 
46  22237 028963 Booktop 2021.03.31 Giga-Byte Technology Co., Ltd., TW 
47  22253 028772 ziua se schimba cu 

orangeTM 
2021.03.10 Orange Brand Services Limited, GB 

48  22254 028773 день меняется с 
orangeTM 

2021.03.10 Orange Brand Services Limited, GB 

49  22272 028835 КОРВЕТ 2021.03.14 MOTÎNGA Serghei, MD 
50  22276 028840 primanova 2021.03.16 SUNSAINE IMPEX S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
51  22277 028896 МЕРИДИАН 2021.03.29 NISENBOIM Alexandru, MD 

MARTÎNOV Vladimir, MD 
52  22278 028949 A  

SANAIR  
SERVICE

2021.03.31 CUCULER Inna, MD 

53  22286 028887 Actual 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 
54  22287 028946 CLEAN TIME 2021.03.30 TAROL-DD S.R.L., MD 
55  22292 028944 Marcă tridimensională 2021.03.29 GOGU Marin, MD 
56  22302 028900 OLK 2021.03.18 VULCABRAS | AZALEIA - RS, 

CALCADOS E ARTIGOS 
ESPORTIVOS S.A., BR 

57  22307 028759 ACHIBA 2021.03.04 Nissan Chemical Corporation, JP 
58  22308 028889 Letniy Den' 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 
59  22309 028890 Summer Day 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 
60  22318 028765 CHEVROLET ORLAN-

DO 
2021.03.09 GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and 
existing under the laws of the State 
of Delaware, US 

61  22319 028852 HYLAK FORTE 2021.03.15 ratiopharm GmbH, DE 
62  22327 028898 Cheie TUR 2021.03.29 CHEIE-TUR S.R.L., MD 
63  22335 028806 ISPET 2021.03.16 SISCO-COZIRSCAIA Oxana, MD 
64  22346 028747 DELICE 2021.03.03 VINURI IALOVENI S.A., MD 
65  22347 028867 TAIGA 

ТАЙГА 
2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
66  22348 028870 HOFFMULLER 2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
67  22349 028959 MICROLET 2021.03.31 Ascensia Diabetes Care Holdings 

AG, CH 
68  22357 028911 i-One 2021.03.23 DAAC SYSTEM INTEGRATOR 

S.R.L., MD 
69  22377 028766 PB packard bell 2021.03.09 Acer Incorporated, TW 
70  22378 028768 PB 2021.03.09 Acer Incorporated, TW 
71  22383 028727 PENA BRANCA 2021.03.02 MARFRIG ALIMENTOS S.A., BR 
72  22387 028753 HINO 2021.03.04 HINO JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Hino  
Motors, Ltd.), JP 

73  22388 028812 O!PUHOV 
O!ПУХОВ 

2021.03.11 CATANA Alexandr, MD 

74  22389 028814 JOX 2021.03.11 Teva Czech Industries s.r.o., CZ 
75  22390 028815 EQUORAL 2021.03.11 Teva Czech Industries s.r.o., CZ 
76  22391 028916 Marcă figurativă 2021.03.23 GUŢU Serghei, MD 
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77  22398 028750 24 BANKING 2021.03.04 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
78  22399 028877 CONFORT 2021.03.18 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
79  22405 028951 CAPRICE des DIEUX 2021.03.30 SAVENCIA SA, FR 
80  22409 028813 TOM 2021.03.11 Prîvatne pidprîemstvo "Torgovîi dim 

"Creativ"", UA 
81  22411 028730 VIAŢĂ BUNĂ 2021.03.02 GUŢU Serghei, MD 
82  22415 028807 Fashiondog 2021.03.16 SISCO-COZIRSCAIA Oxana, MD 
83  22431 028732 SPIROFIT 2021.03.11 EUROFARMACO S.A., întreprindere 

cu capital străin, MD 
84  22432 028734 RESVERAVIT 2021.03.11 EUROFARMACO S.A., întreprindere 

cu capital străin, MD 
85  22457 028836 КОРВЕТ 

ЭКСПЕРТ 
2021.03.14 MOTÎNGA Serghei, MD 

86  22463 028717 FONDAT 2010 
STELLAPUB  

2021.03.01 UNGUREANU Igori, MD 

87  22464 028921 Brizo 2021.03.18 LV-CENTRU S.R.L., societate co-
mercială, MD 

88  22465 028801 LAXATEA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

89  22466 028802 LEANTEA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

90  22468 028775 CINNABLOC 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

91  22469 028776 AYURSLIM 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

92  22470 028777 BONNISAN 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

93  22471 028778 BONNISPAZ 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

94  22472 028785 HIMCOCID 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

95  22473 028786 HIMCOLIN 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

96  22474 028787 KOFLET 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

97  22475 028788 PARTYSMART 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

98  22476 028790 PILEX 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

99  22477 028792 REOSTO 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

100  22478 028793 RUMALAYA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 



  MD - BOPI 10/2020  

 214

 

1 2 3 4 5 6 
101  22479 028794 SEPTILIN 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

102  22480 028795 SPEMAN 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

103  22481 028796 TENTEX ROYAL 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

104  22482 028799 DIGESTEA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

105  22483 028800 KOFTEA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

106  22484 028902 ONLY OREO 2021.03.21 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

107  22485 028909 PLAYBOOK 2021.03.21 Research In Motion Limited, CA 
108  22486 028910 BLACKBERRY 

PLAYBOOK 
2021.03.21 Research In Motion Limited, CA 

109  22496 028725 BOUX AVENUE 2021.03.02 Twofathers Limited, JE 
110  22497 028934 SUB-ZERO 2021.03.25 British American Tobacco (Brands) 

Limited, GB 
111  22498 028935 NISSAN 2021.03.25 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., 
Ltd.), JP 

112  22499 028936 NISSAN 2021.03.25 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.), JP 

113  22500 028955 ALPRESTIL 2021.03.30 Gebro Pharma GmbH, AT 
114  22519 028819 SV 

D  
SERVIDAR 

2021.03.11 RUSNAC Serghei, MD 

115  22522 028723 E.G.D.  
EUROPEAN GENERAL 

DISTRIBUTION

2021.03.01 EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

116  22536 028893 RELAX 2021.03.22 ALIOHIN Oleg, MD 
117  22540 028722 SKYPE 2021.03.01 SKYPE, IE 
118  22541 028950 Marcă figurativă 2021.03.30 The Procter & Gamble Company, 

US 
119  22554 028899 FRUTELLA 

ФРУТЕЛЛА 
2021.03.18 Limited Liability Company  

"TM-Servis", RU 
120  22565 028809 DANPAULA 2021.03.16 CERESCU Valeriu, MD 

ŢURCANU Corneliu, MD 
121  22566 028810 ASPECT 2021.03.16 CERESCU Valeriu, MD 

ŢURCANU Corneliu, MD 
122  22567 028811 Marcă figurativă 2021.03.16 CERESCU Valeriu, MD 

ŢURCANU Corneliu, MD 
123  22568 028903 OREO 2021.03.21 Intercontinental Great Brands LLC, 

US 
124  22569 028920 MINERVA 2021.03.24 MIROTONIX S.R.L., societate co-

mercială, MD 
125  22570 028932 HERMOSA 2021.03.25 PERCEMBLI Artur, MD 
126  22584 028854 emblaze 2021.03.16 ALLAHVERDIEV Muharib, MD 
127  22585 028906 Marcă figurativă 2021.03.21 Marriott Worldwide Corporation, 

corporaţie din statul Maryland, US 
128  22586 028907 Marriott 2021.03.21 Marriott Worldwide Corporation, 

corporaţie din statul Maryland, US 
129  22587 028908 MARRIOTT 2021.03.21 Marriott Worldwide Corporation, 

corporaţie din statul Maryland, US 
130  22595 028821 isoheat 2021.03.11 RUSNAC Serghei, MD 
131  22596 028923 PLEZZIR 2021.03.23 SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
132  22603 028938 BUNI FANI 2021.03.28 BUDACA Alexandru, MD 
133  22629 028888 Tema 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 
134  22685 028904 OREO 2021.03.21 Intercontinental Great Brands LLC, 

US 
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135  22706 028763 МИРАПЕКС 2021.03.09 Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG, DE 
136  22727 028912 i-Land 2021.03.23 DAAC SYSTEM INTEGRATOR 

S.R.L., societate comercială, MD 
137  22742 028915 TOUR CONSULT  2021.03.23 CONSULENZE INTERNAZIONALI 

S.R.L., întreprindere cu capital stră-
in, MD 

138  22749 028860 24h.md 2021.03.17 GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., 
MD 

139  22757 028884 SANAQUA 2021.03.22 BULAI Natalia, MD 
140  22765 028774 ZERGUD 2021.03.10 CEMA S.A., societate mixtă moldo-

ceho-americană, MD 
141  22819 028872 KITCHEN KRAFT 2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
142  22820 028866 VODOLEI 

ВОДОЛЕЙ 
2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
143  22821 028874 KENO 2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
144  22823 028919 SKY NEWS 2021.03.23 Sky International AG, CH 
145  22849 028847 F 

FORTUS 
2021.03.16 FORTUS S.R.L., MD 

146  22858 028816 INCOGNITO 2021.03.16 3M Company, US 
147  22863 028960 CONTOUR 2021.03.31 Ascensia Diabetes Care Holdings 

AG, CH 
148  22923 028922 GMI  

MOBILĂ & INTERIOR 
2021.03.28 ELIO DESIGN S.R.L., MD 

149  22932 028917 DOLCE GUSTO 2021.03.23 Société des Produits Nestlé S.A., 
CH 

150  22934 028752 LE PETIT 
MARSEILLAIS 

2021.03.03 Cilag GMBH International, CH 

151  22935 028751 LE PETIT MARSEILLAIS 2021.03.03 Cilag GMBH International, CH 
152  22977 028965 САНФОР 

SANFOR 
2021.03.31 Zakrytoe aktsionernoe Obchtchestvo 

"Stupinskii himicheskii zavod", RU 
153  23021 028808 LA VIN BUN - ŞI VOR-

BE BUNE! 
2021.03.16 CERESCU Valeriu, MD 

ŢURCANU Corneliu, MD 
154  23025 028930 Sempre 2021.03.24 EREZANU Corina, MD 
155  23043 028764 STAR  

DEKOR
2021.03.09 BULGARI Alexandr, MD 

156  23071 028850 Культурно-
развлекательный 

Центр TRIUMF 

2021.03.15 COSENCO Elena, MD 

157  23085 028924 KAZAYAK 2021.03.23 KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

158  23092 028901 SUMMA 2021.03.29 BORA Fatih, MD 
159  23118 028845 MUSE 2021.03.16 NOFIT Tatiana, MD 

CIBOTARI Victoria, MD 
160  23164 028918 SKY 2021.03.23 Sky International AG, CH 
161  23194 028942 AB 2021.03.31 ROZANOV Serghei, UA 
162  23195 028943 VB 2021.03.31 ROZANOV Serghei, UA 
163  23204 028789 PICROLAX 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

164  23238 028868 RODNICIOC 
РОДНИЧОК 

2021.03.17 ADVALOREM S.R.L., societate 
comercială, MD 

165  23243 028781 CYSTONE 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

166  23317 028791 RENALKA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

167  23325 028962 GIGABYTE 2021.03.31 Giga-Byte Technology Co., Ltd., TW 
168  23346 028804 SOLIGA FOREST 

HONEY 
2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

169  23352 028961 G  
GIGABYTE 

2021.03.31 Giga-Byte Technology Co., Ltd., TW 

170  23359 028885 PROSTOKVASHINO 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 



  MD - BOPI 10/2020  

 216

1 2 3 4 5 6 
171  23406 028842 DISCOTEKA '90 

ДИСКОТЕКА '90 
2021.03.14 GUTIUM Oxana, MD 

172  23483 028865 CDG CENTRUL DE 
DIAGNOSTIC GERMAN 

2021.03.17 CENTRUL DE DIAGNOSTIC GER-
MAN S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

173  23485 028846 KLASSIK HOTEL 2021.03.16 GARANOVSCHI Pavel, MD 
174  23702 028797 V-GEL 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

175  23714 028905 OREO  
1.Twist 2.Lick 3.Dunk 

2021.03.21 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

176  23777 028779 CLARINA 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

177  23804 028716 PICNIC 2021.03.02 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

178  23804A 028716 PICNIC 2021.03.02 CIBIZOV Denis, MD 
179  23828 028718 UniteFamilia 2021.03.02 MOLDTELECOM S.A., MD 
180  23937 028861 ACADEMIA NAŢIONA-

LĂ DE ŞAH DIN MOL-
DOVA 

2021.03.18 ACADEMIA NAŢIONALĂ DE ŞAH 
DIN MOLDOVA, asociaţie obşteas-
că, MD 

181  24012 028886 Bio Balance 2021.03.17 OAO "Compania UNIMILK", RU 
182  24197 028767 acer 2021.03.09 Acer Incorporated, TW 
183  24280 028894 RUSSIAN SEASON 2021.03.22 ALIOHIN Oleg, MD 
184  24803 028857 АНТИПОХМЕЛИН 2021.03.16 BETA-MEDICA S.R.L., MD 
185  24860 028878 SENIOR 2021.03.18 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
186  24999 028782 DIAREX 2021.03.15 HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD, a company limited by shares 
under the Company's Law, Dubai 
International Financial Centre, AE 

187  25782 028823 Power is back! 
DARIUSZ  
TIGER  

MICHALCZEWSKI

2021.03.14 MICHALCZEWSKI Dariusz, PL 

 
FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr.  
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2019 0063 2019.09.11 8 2020.09.24 3/2020 

 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. crt. (21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2019 0035 2019.05.16 8 ( 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 ) 2020.09.25 10/2019 
2 f 2019 0049 2019.07.03 1 2020.09.29 12/2019 
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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. 161/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 ZOLOTOI AIST S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CA-

PITAL STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI ŞI CONIA-
CURI, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa,  
Taraclia, Republica Moldova 

851 f 2005 0007 2005.01.18 2020.01.18 

2 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1253 f 2010 0007 2010.01.20 2020.01.20 

3 GÎNCOTA Grigore, MD 
MD-6813, Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova 

1666 f 2015 0002 2015.01.27 2020.01.27 

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

1675 f 2015 0001 2015.01.05 2020.01.05 

 
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 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 desen și modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 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)(20) 
Nr. de desene  

și modele industriale 
(nr. desenului 

şi modelului industrial) 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 DM/200968 2019.02.21 

 
2018.10.10, 
005792595-
0001, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0002, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0003, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0004, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0005, EM;  

2018.10.10, 
005792595-

Intersnack 
Group GmbH & 
Co. KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Package for foodstuffs / 
Emballage pour 
produits alimentaires 

09-03 6 (3, 4, 5, 6, 7, 8) 21/2019 
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0006, EM;  
2018.10.10, 
005792595-
0007, EM;  

2018.10.10, 
005792595-
0008, EM 

 
Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 028087 

 
 
 
 

027918 
027925 
027926 

 
 

028086 

21721 
 
 
 
 

21728 
21729 
21730 

 
 

21765 

1/2011 
10/2011 
9/2014 

10/2014 
 

12/2010 
11/2011 
9/2014 

10/2014 
 

1/2011 
10/2011 
9/2014 

10/2014 
 

(730)  
Abb Vie Inc., US 
1 North Waukegan Road, 
Illinois 60064, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730)  
AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, 
North Chicago, Illinois 
60064, Statele Unite ale 
Americii 
 

2 Marcă 039286 32824 10/2016 
5/2019 

12/2019 
 
 
 

(511) 
03; 
05; 
16 - produse de imprimerie; 
ghiduri şi manuale tipărite; 
publicaţii imprimate; hârtie; 
carton şi produse din aceste 
materiale; papetărie; reviste 
(publicaţii periodice); ziare; 
periodice; cărţi; bibliorafturi; 
carnete cu foi detaşabile; 
calendare; 
32. 
 

(511)  
03; 
05; 
16 - produse de imprimerie; 
ghiduri şi manuale tipărite; 
publicaţii imprimate; hârtie, 
carton şi produse din aceste 
materiale; papetărie; reviste 
(publicaţii periodice); ziare; 
periodice; cărţi; bibliorafturi; 
carnete cu foi detaşabile; 
calendare; 
32. 

3 Marcă 043403 34272 1/2019 (591)  
Culori revendicate: roşu,  
galben, negru, albastru. 
 

(591)  
Culori revendicate: roşu, 
galben, negru, albastru, 
oranj, alb. 

4 Marcă 027003 21154 9/2020 (730) 
Str. Trifan Baltă  
nr. 4/2, MD-2021,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730) 
Str. Trifan Baltă  
nr. 4/2, MD-2021,  
Chişinău,  
Republica Moldova 

5 
 

Cerere  
de înregistrare  
a mărcii 

043748 - 7/2020 (511) 
09 - …microfoane pentru 
aparate de telecomunicaţie; 
decodoare pentru 
televizoare; suporturi pentru 
selfie (monopoduri 
manuale); ... 
 

(511) 
09 - …microfoane pentru 
aparate de telecomunicaţie; 
suporturi pentru selfie 
(monopoduri manuale); … 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Cerere  

de înregistrare  
a mărcii 

045026 - 12/2019 (730)  
MOLDPRES, agenţie infor-
maţională de stat,  
întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, et. 3,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
MOLDPRES, agenţie infor-
maţională de stat, 
instituţie publică, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, et. 3,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 



1
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Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la ridicarea sechestrului  

asupra  mărcii nr. 25554, înregistrate 
pe numele titularului DULCE Igor  

  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-806r/2020 din 

11.09.2020, prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrelor şi 
interdicțiilor aplicate asupra bunurilor debitorului DULCE Igor Ion, IDNP 0980212427755: 

- se ridică sechestrul asupra mărcii nr. 25554 din 24.07.2012, înregistrate pe numele titularului 
DULCE Igor, Str-la Lvov 4 nr. 77, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova, aplicat în baza Încheierii 
executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-806r/2020 din 16.07.2020, prin ordinul Directorului 
general al AGEPI nr. 97 din 13.08.2020; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 25554 din 24.07.2012, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 

 
 

Cu privire la aplicarea interdicţiei 
asupra mărcii nr. 23991,  înregistrate pe numele  

titularului NOVICONSVIT S.R.L.  
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-606/2020 din 
29.09.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-926/2018 din 12.02.2020 emis de 
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei la înstrăinarea sau 
închirierea drepturilor de valorificare al obiectelor de proprietate intelectuală de care dispune 
NOVICONSVIT S.R.L., IDNO 1009600041870:  

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 23991 din 25.07.2012, înregistrate pe numele titularului 
NOVICONSVIT S.R.L., IDNO 1009600041870, Str. Alecu Russo nr. 57, bloc 3, ap. 1, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 23991 din 25.07.2012, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de 
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat 
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi 
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv 
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare efi cientă a acestora. 

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul difi cultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai efi cient tehnologiile noi, cunoştinţele, 
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, 
produselor şi serviciilor. 

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a 
acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de 
care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 

• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs. 
examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii 
intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.); 
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se 
specifi că obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile efi ciente de 
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate 
impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Costul 

Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit 
(program fi nanţat de AGEPI). 

Confi denţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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