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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 



10

MD - BOPI 12/2020                INVENTIONS

(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 2020 0060 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B28B 7/22 (2006.01) 

E04G 11/02 (2006.01) 
(22) 2018.12.11 
(31) 2017145706 
(32) 2017.12.25 
(33) RU 
(85) 2020.06.18 
(86) PCT/RU2018/000805, 2018.12.11 
(87) WO 2019/132722 A1, 2019.07.04 
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY „VYBOR 

OBD”, RU 
(72) CYBAN Alexandr Ivanovichi, RU 
(74) CORCODEL Angela 
(54) Instalaţie pentru fabricarea blocurilor tri-

dimensionale 
(57) Invenţia se referă la fabricarea produselor din 

beton armat, în special a blocurilor tridimensi-
onale monolite cu cavitate. 
Instalaţia pentru fabricarea blocurilor tridimen-
sionale include o ramă (1) cu platformă plană, 
o pereche de scuturi longitudinale (3), unul de 
capăt (4) şi unul de balcon (5), o bordură (12) 
şi un miez (2). Totodată pe ramă (1) sunt fixate 
şine (13), bordura (12), care este baza viitoarei 
camere-bloc, şi miezul (2) cu direcţie verticală. 
Totodată, miezul (2) cu direcţie verticală este 
dotat cu cricuri hidraulice (7) de ridicare-
coborâre, iar perechea de scuturi longitudinale 
(3), de capăt (4) şi de balcon (5) sunt dotate cu 
cricuri hidraulice (8), vibratoare (10), sistem de 
fixare (6) a scutului de capăt (4) cu cele longi-
tudinale (3), mişcarea cărora se efectuează 
prin cricuri hidraulice (8), cărucioare (9), care 
se mişcă pe şine (13). Totodată, în interiorul 
cavităţilor fiecărui scut (3, 4, 5) şi miezului (2) 
există o cămaşă cu abur, care asigură încălzi-
rea şi creşterea rigidităţii produsului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Assembly for producing construction 
units  

(57) The invention relates to the production of rein-
forced concrete products, in particular, cavity 
monolithic construction units. 
An assembly for producing construction units 
includes a frame (1) having a level surface; a 
pair of longitudinal shields (3), an end shield 
(4) and a balcony shield (5); an apron (12); 
and a core (2); wherein rails (13), the apron 
(12) serving as the base of the room unit to be 
produced, and the vertically-oriented core (2) 
are fastened onto the frame (1). Moreover, 
the vertically-oriented core (2) is equipped 
with hydraulic jacks (7) for raising and lower-

ing said core; and the pair of longitudinal 
shields (3), the end shield (4), and the balco-
ny shield (5) are equipped with hydraulic jacks 
(8), vibrators (10), and a locking system (6) 
for securing the connection between the end 
shield (4) and longitudinal shields (3), which 
are moved using the hydraulic jacks (8) and 
sliding members (9) that move along the rails 
(13). Moreover, a steam jacket is provided 
within the cavity of each of the indicated 
shields (3, 4, 5) and the core (2), said steam 
jacket providing for the heating and strength-
ening of the product. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Установка для изготовления объемных 
блоков 

(57) Изобретение относится к производству же-
лезобетонных изделий, в частности, моно-
литных объемных блоков типа стакан. 
Установка для изготовления объемных бло-
ков включает раму (1) с ровной площадкой, 
пару продольных (3), торцевой (4) и балкон-
ный (5) щиты, юбку (12) и сердечник (2). При 
этом на раме (1) закреплены рельсы (13), 
юбка (12), являющаяся основанием будущей 
блок-комнаты, и сердечник (2) вертикального 
направления. Причем сердечник (2) верти-
кального направления оснащен гидравличе-
скими домкратами (7) подъема-опускания, а 
пары продольных (3), торцевой (4) и балкон-
ный (5) щиты оснащены гидравлическими 
домкратами (8), вибраторами (10), замочной 
системой (6) для фиксации торцевого щита 
(4) с продольными (3), движение которых 
осуществляется при помощи гидравлических 
домкратов (8), каретками (9), двигающимися 
по рельсам (13). При этом внутри полости 
каждого щита (3, 4, 5) и сердечника (2) име-
ется паровая рубашка, обеспечивающая 
прогрев и набор прочности изделия. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(21) a 2019 0040 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B82Y 40/00 (2011.01) 
(22) 2019.05.20 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) BRANIŞTE Fiodor, MD; RAEVSCHI Simion, 

MD; TIGHINEANU Ion, MD 
(54) Procedeu de obţinere a spinnerelor cu 

impulsuri cu autopropulsie pe apă 
(57) Invenţia se referă la domeniul fizicii tehnologi-

ce, în special la nanotehnologie, şi constă în 
elaborarea unui procedeu de obţinere a unui 
nou tip de spinner pe apă, care se roteşte în 
impulsuri. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în obţi-
nerea nanostructurilor tridimensionale hidro-
fobe din nitrură de galiu (GaN), cu lungimea 
de până la 50 µm, diametrul de 3...7 µm şi 
grosimea pereţilor de 15...20 nm, plasarea pi-
căturilor de lichid cu volumul de 50...100 µL 
peste nanostructurile de GaN şi agitarea rota-
tivă a sistemului timp de 25...40 s pentru au-
toorganizarea lor într-un strat interconectat de 
nanoparticule, modificarea densităţii învelişu-
lui sferic prin rarefierea în două puncte diame-
tral opuse cu ajutorul vârfului ascuţit al pense-
tei, şi plasarea sistemului pe suprafaţa apei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing impulse spinners 
with self-propulsion on water 

(57) The invention relates to the field of technolog-
ical physics, in particular to nanotechnology, 
and consists in developing a process for pro-
ducing a new type of water spinner that ro-
tates by impulses. 
The process, according to the invention, con-
sists in producing three-dimensional hydro-
phobic nanostructures from gallium nitride 
(GaN), of a length of up to 50 μm, a diameter 
of 3…7 μm and a wall thickness of 15…20 
nm, placing the liquid droplets with a volume 
of 50…100 μL over the GaN nanostructures 
and rotationally stirring the system for 25…40 
s for their self-organization in an intercon-
nected layer of nanoparticles, changing the 
spherical shell density by thinning in two dia-
metrically opposite points using a sharp tip of 
tweezers, and placing the system on the wa-
ter surface. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 
 

* 
*     * 

(54) Способ получения импульсных спинне-
ров с самоходом на воде 

(57) Изобретение относится к области техноло-
гической физики, в частности к нанотехно-
логиям, и заключается в разработке спосо-
ба получения нового типа водяного спин-
нера, который вращается импульсами. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
получении трехмерных гидрофобных нано-
структур из нитрида галлия (GaN) длиной 
до 50 мкм, диаметром 3...7 мкм и толщиной 
стенок 15...20 нм, размещении капель жид-
кости объемом 50...100 мкл над нанострук-
турами GaN и вращательном перемешива-
нии системы в течение 25...40 с для их са-
моорганизации во взаимосвязанном слое 
наночастиц, изменении плотности сфери-
ческой оболочки путем истончения в двух 
диаметрально противоположных точках с 
помощью острого кончика пинцета и раз-
мещении системы на поверхности воды. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(21) a 2020 0038 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B82Y 40/00 (2011.01) 
(22) 2019.06.05 
(67) s 2019 0056, 2020.05.11 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) ABABII Nicolai, MD; POSTICA Vasile, MD; 

TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD 
(54) Procedeu de obţinere a reţelei de nanofire 

CuO-Fe2O3 
(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 

materialelor nanostructurate, în particular la 
tehnologia de producere a reţelei de nanofire 
CuO-Fe2O3 prin oxidare termică în mediul 
ambiant, care pot fi aplicate la confecţionarea 
senzorilor de gaze şi altor dispozitive 
microoptoelectronice. 
Procedeul, conform invenţiei, include degre-
sarea sticlei, dispersarea pe suprafaţă a mi-
croparticulelor de fier (dimensiunea 50...60 
µm) şi a microparticulelor de cupru (dimensi-
unea 15...25 µm), oxidarea termică în aer la 
temperatura de 425°C timp de 4 ore cu rata 
de creştere a temperaturii în sobă de 
40°C/min. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Process for producing a network of CuO-
Fe2O3 nanowires  

(57) The invention relates to a technology for pro-
ducing nanostructured materials, in particular 
to a technology for producing a network of 
CuO-Fe2O3 nanowires by thermal oxidation in 
the environment, which can be used in the 
manufacture of gas sensors and various mi-
cro-optoelectronic devices. 
The process, according to the invention, in-
cludes degreasing of the glass, application on 
the surface of iron microparticles (size 50…60 
μm) and copper microparticles (size 15…25 
μm), thermal oxidation in air at a temperature 
of 425C for 4 hours with the rate of tempera-
ture rise in the furnace of 40C/min. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ получения сети нанонитей CuO-
Fe2O3 

(57) Изобретение относится к технологии полу-
чения наноструктурных материалов, в 
частности к технологии производства сети 
нанонитей CuO-Fe2O3 путем термического 
окисления в окружающей среде, которые 
могут быть использованы при изготовле-
нии газовых датчиков и различных микро-
оптоэлектронных устройств. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обезжиривание стекла, нанесение на по-
верхность микрочастиц железа (размер 
50...60 мкм) и микрочастиц меди (размер 
15...25 мкм), термическое окисление на 
воздухе при температуре 425°С в течении 
4 часов со скоростью повышения темпера-
туры в печи 40°С/мин. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 
 
 
(21) a 2019 0053 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 

C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/48 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(22) 2019.06.24 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD; 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

(72) GUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, 
MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA 
Valeriana, MD; GRAUR Vasilii, MD; 
ANDRONACHE Lilia, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Bis(µ2-acetato-O)-bis{[N-prop-2-en-1-il-N`-

(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazono-
tioato]cupru} dihidrat în calitate de inhibi-
tor al radicalilor superoxizi 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un compus coordinativ de cupru 
biologic activ din clasa tiosemicarbazidaţilor 
metalelor de tranziţie. Acest complex manifes-
tă activitate antiradicalică şi poate găsi aplica-
re în medicină în calitate de preparat care, in-
hibând radicalii superoxizi în organism, previ-
ne dezvoltarea leziunilor celulare şi tisulare, 
ateroscleroza şi carcinogeneza. 
Esenţa invenţiei constă în obţinerea unui inhi-
bitor sintetic al radicalilor superoxizi în baza 
bis(µ2-acetato-O)-bis{[N-prop-2-en-1-il-N'-
(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazonotioa-
to]cupru} dihidratului cu formula:  

Cu
O

Cu
O

N
N

S N

SN
N

N

O

O
NH

NH

2H2O.

 
Сompusul revendicat extinde arsenalul de in-
hibitori ai radicalilor superoxizi sintetici cu 
activitate biologică înaltă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 
(54) Bis(µ2-acetate-O)-bis{[N-prop-2-en-1-yl-N'-

(pyridin-2-ylmethylidene)carbamohydrazo-
nothioato]copper} dihydrate as an inhibi-
tor of superoxide radicals 
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(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a biologically active copper 
coordination compound of the class of transi-
tion metal thiosemicarbazidates. This complex 
exhibits antiradical activity and can be used in 
medicine as a drug which, by inhibiting super-
oxide radicals in the body, prevents the de-
velopment of cellular and tissue lesions, ath-
erosclerosis and carcinogenesis. 
Summary of the invention consists in produc-
ing a synthetic inhibitor of superoxide radicals 
based on bis(µ2-acetate-O)-bis{[N-prop-2-en-
1-yl-N'-(pyridin-2-ylmethylidene )carbamohy-
drazonothioato]copper} dihydrate of the for-
mula: 

Cu
O

Cu
O

N
N

S N

SN
N

N

O

O
NH

NH

2H2O.

The claimed compound expands the arsenal 
of synthetic inhibitors of superoxide radicals 
with high biological activity. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Бис(µ2-ацетато-O)-бис{[N-проп-2-ен-1-ил-
N'-(пиридин-2-илметилиден)карбамоги-
дразонотиоато]медь} дигидрат в каче-
стве ингибитора супероксидных ради-
калов 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически  активному 
координационному соединению меди клас-
са тиосемикарбазидатов переходных ме-
таллов. Этот комплекс проявляет антира-
дикальную активность и может найти при-
менение в медицине в качестве препарата, 
который, ингибируя супероксидные ради-
калы в организме, предотвращает разви-
тие клеточных и тканевых поражений, ате-
росклероз и карциногенез.  

 
 
 

Сущность изобретения заключается в по-
лучении синтетического ингибитора супе-
роксидных радикалов на основе бис(µ2-
ацетато-O)-бис{[N-проп-2-ен-1-ил-N'-(пири-
дин-2-илметилидин) карбамогидразонотио-
ато]медь} дигидрата формулы:  

Cu
O

Cu
O

N
N

S N

SN
N

N

O

O
NH

NH

2H2O.

 
Заявленное соединение расширяет арсе-
нал синтетических ингибиторов суперок-
сидных радикалов с высокой биологиче-
ской активностью. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(21) a 2019 0031 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C23F 13/00 (2006.01) 
(22) 2019.04.10 
(71) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

„EUROCOR GROUP”, MD 
(72) COSOV Vilghelm, MD 
(54) Metodă complexă de protecţie electrochi-

mică a metalelor contra coroziunii 
(57) Invenţia se referă la domeniul electrochimiei, 

în special la metoda complexă de protecţie 
electrochimică a metalelor contra coroziunii. 
Metoda, conform invenţiei, constă în măsura-
rea potenţialului staţionar al structurilor meta-
lice în condiţii de laborator şi de câmp, deter-
minarea valorii indicatorului activităţii ionilor 
de hidrogen (pH) ai electrolitului, polarizarea 
metalului protejat cu curent periodic cu un im-
puls invers reglabil după amplitudine şi dura-
tă. Măsurarea valorilor potenţialului de protec-
ţie q=0 la temperatura de 298 K a sistemului 
metal-electrolitic include determinarea depla-
sării maxim posibile a potenţialului staţionar în  
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raport cu q=0 şi utilizarea acestei deplasări 
pentru crearea unui interval de modificare a 
potenţialului de protecţie, ce oferă creşterea 
calităţii protecţiei şi reducerea în acelaşi timp 
a consumului de energie electrică în apă şi 
sol de două sau mai multe ori. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Complex method for electrochemical cor-
rosion protection of metals 

(57) The invention relates to the field of electro-
chemistry, in particular to a complex method 
for electrochemical corrosion protection of 
metals. 
The method, according to the invention, con-
sists in measuring the stationary potential of 
metal structures in laboratory and field condi-
tions, determining the value of the activity in-
dex of hydrogen ions (pH) of the electrolyte, 
polarizing the protected metal by a periodic 
current with a reverse pulse adjustable in am-
plitude and duration. Measurement of the pro-
tection potential values q=0 of the metal-
electrolytic system at a temperature of 298 K 
includes the determination of the maximum 
possible displacement of the stationary poten-
tial relative to q=0 and the use of such dis-
placement to create a protection potential 
change interval, which makes it possible to 
improve the quality of protection and at the 
same time reduce the electric energy con-
sumption in water and soil up to two or more 
times. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Комплексный способ электрохимиче-
ской защиты металлов от коррозии 

(57) Изобретение относится к области электро-
химии, в частности к комплексному спосо-
бу электрохимической защиты металлов от 
коррозии.   
Способ, согласно изобретению, заключа-
ется в измерении стационарного потенци-
ала металлических конструкций в лабора-
торных и полевых условиях, определении 
величины показателя активности водород-
ных ионов (pH) электролита,  поляризации 
защищаемого металла периодическим то-
ком с обратным регулируемым по ампли-
туде и длительности импульсом. Измере-
ние значений потенциала защиты q=0 ме-
талл-электролитической системы при тем-
пературе 298 К включает определение 
максимально возможного смещения ста-

ционарного потенциала относительно q=0 
и использование данного смещения для 
создания интервала изменения потенциа-
ла защиты, позволяющего повысить каче-
ство защиты и снизить при этом расход 
электроэнергии в воде и грунте до двух 
или более раз. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 
(21) a 2019 0020 (13) A2 
(51) Int. Cl.: E04C 5/00 (2006.01) 

E04C 5/06 (2006.01) 
(22) 2019.03.27 
(71) TS-REBAR HOLDING LLC, US; BO-

GUSLAVSCHI Nicolai, MD 
(72) BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT 

Chester, US; ZALAN Arkady, US; BRAYLYAN 
David, US 

(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Armătură pentru armarea orizontală a zidă-

riei şi procedeu de fabricare a acesteia 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în particular 

la armătură pentru armarea orizontală a zidă-
riei din aşa materiale ca cărămida, blocurile 
din beton greu, uşor sau poros, blocurile din 
piatră naturală, şi poate fi utilizată la construc-
ţia clădirilor, preponderent în zonele seismice. 
Armătura, conform invenţiei, este executată în 
formă de două tije separate, fiecare dintre ca-
re reprezintă o bandă plată în formă de zig-
zag. Suprafeţele orizontale sunt finisate cu 
strieri reticulare sau drepte cu înălţimea pro-
eminenţelor strierilor h = (0,10,2)Н. 
Procedeul de fabricare a armăturii include 
operaţiile de modelare a formei de zigzag tijei 
din oţel, laminarea acesteia prin laminare la 
rece, cu aplicarea simultană a proeminenţelor 
decorative pe ambele părţi ale benzii în formă 
de zigzag obţinute, realizarea consolidării la 
rece a materialului armăturii până la o limită 
de curgere de cel puţin 60 kPa, precum şi tă-
ierea armăturii în segmente de o lungime pre-
determinată. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Armature for horizontal reinforcement of 
masonry and process for manufacturing 
thereof 

(57) The invention relates to construction materi-
als, in particular to an armature for horizontal 
reinforcement of masonry of such materials 
as brick, blocks of heavy, lightweight or 
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blown-out concrete, blocks of natural stone, 
and can be used in the erection of build-
ings, mainly in seismically dangerous areas.  
The armature, according to the invention, is 
made in the form of two separate rods, each 
of which is a flat zigzag strip. The horizontal 
surfaces are textured finish with mesh or 
straight corrugations with the height of corru-
gation protrusions h = (0.10.2) H. 
The armature manufacturing process includes 
the operations of imparting a zigzag shape to 
the steel rod, flattening thereof by cold rolling, 
with simultaneous application of textured pro-
trusions on both sides of the resulting zigzag 
strip, achieving cold hardening of the arma-
ture material to a point of fluidity of at least 60 
kPa, as well as cutting the armature into seg-
ments of a specified length. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Арматура для горизонтального армиро-
вания кладки и способ ее изготовления 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности, к арматуре для горизонтального 
армирования кладки из таких материалов 
как кирпич, блоки из тяжелого, легкого или 
пористого бетона, блоки из природного 
камня, и может быть использовано при 
возведении зданий, преимущественно в 
сейсмоопасных районах. 
Арматура, согласно изобретению, выпол-
нена в виде двух раздельных стержней, 
каждый из которых представляет собой 
плоскую полосу зигзагообразной формы.  
Горизонтальные поверхности офактурены 
сетчатым или прямым рифлениями с вы-
сотой выступов рифлений h = (0,10,2)Н. 
Способ производства арматуры включает 
операции придания стальному стержню 
зигзагообразной формы, его плющение 
методом холодной прокатки, с одновре-
менным нанесением фактурных выступов 
на обе стороны получаемой зигзагообраз-
ной ленты, достижением холодного упроч-
нения материала арматуры до предела те-
кучести не менее 60 кПа, а также резки 
арматуры на отрезки заданной длины. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
 
 
 
 
 

(21) a 2019 0022 (13) A2 
(51) Int. Cl.: E04C 5/06 (2006.01) 
(22) 2019.04.02 
(71) TS-REBAR HOLDING LLC, US; BO-

GUSLAVSCHI Nicolai, MD 
(72) BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT 

Chester, US; ZALAN Arkady, US; BRAYLYAN 
David, US 

(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Carcasă de armatură spaţială pentru arma-

rea planşeelor şi metodă de instalare a 
acesteia 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor, în 
particular la armarea planşeelor monolit din 
beton armat în diferite clădiri. 
Carcasa de armătură spaţială pentru armarea 
planşeelor şi metodă de instalare a acesteia  
reprezintă trigoane, amplasate paralel la o 
distanţă predeterminată unul faţă de celălalt, 
pereţii laterali ai cărora sunt executaţi dintr-o 
bandă în formă de zigzag rigidizată la rece, 
deplasaţi unul faţă de celălalt cu o jumătate 
de pas şi dispuşi sub un unghi de 30...60° 
unul faţă de celălalt, în partea superioară par-
ţial integrând unul în celălalt. Plasa inferioară 
a carcasei de armătură este formată prin aşe-
zarea liberă a tijelor transversale pe tijele infe-
rioare longitudinale ale trigoanelor, iar plasa 
superioară a carcasei de armătură este for-
mată prin aşezarea liberă a tijelor transversa-
le pe tijele centrale ale trigoanelor. Proemi-
nenţele pereţilor laterali ai trigoanelor servesc 
drept limitatori ai deplasării lor transversale, 
iar deplasarea longitudinală a tijelor superioa-
re este prevenită de legarea lor la tijele cen-
trale ale trigoanelor. Totodată toate tijele de 
armătură, atât incluse în componenţa trigoa-
nelor, cât şi aranjate suplimentar, sunt realiza-
te din tije de armătură în spirală de dimensiu-
ne corespunzătoare. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Spatial reinforcing cage for the reinforce-
ment of floors and process for its installa-
tion 

(57) The invention relates to the field of construc-
tion, in particular to the reinforcement of mon-
olithic reinforced concrete floors of various 
buildings. 
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The spatial reinforcing cage for the reinforce-
ment of floors and the process for its installa-
tion are trigons, placed parallel at a given dis-
tance from each other, the side walls of which 
are made of a cold-strengthened zigzag strip, 
shifted relative to each other by half a step 
and located at an angle of 30…60° to each 
other, in the upper part partially entering each 
other. The lower mesh of the reinforcing cage 
is formed by loosely laying the transverse 
bars on the lower longitudinal bars of the tri-
gons, and the upper mesh of the reinforcing 
cage is formed by loosely laying the trans-
verse bars on the ridge bars of the trigons. 
The protrusions of the lateral walls of the tri-
gons serve as limiters of the transverse dis-
placement, and the longitudinal displacement 
of the upper bars is prevented by their viscosi-
ty to the ridge rods of the trigons. At the same 
time, all reinforcement bars, both included in 
trigons and additionally arranged, are made of 
spiral reinforcement bars of corresponding 
size. 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Пространственный арматурный каркас 
для армирования перекрытий и способ 
его устройства 

(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности, к армированию же-
лезобетонных монолитных перекрытий 
различных зданий. 
Пространственный арматурный каркас для 
армирования перекрытий и способ его 
устройства представляет собой тригоны, 
уложенные параллельно на заданном рас-
стоянии друг от друга, боковые стенки ко-
торых выполнены из холодноупрочненной 
полосы зигзагообразной формы, сдвинуты 
относительно друг друга на полшага и рас-
положены под углом 3060° друг к другу, в 
верхней части частично входя друг в друга. 
Нижняя сетка арматурного каркаса обра-
зована путем свободной укладки попереч-
ных стержней на нижние продольные 
стержни тригонов, а верхняя сетка арма-
турного каркаса образована путем свобод-
ной укладки поперечных стержней на хреб-
товые стержни тригонов. Выступы боковых 
стенок тригонов служат ограничителями 
поперечного смещения, а продольное 
смещение верхних стержней предотвра-
щается их вязкой к хребтовым стержням 
тригонов. При этом все стержни арматуры, 
как входящие в состав тригонов, так и до-

полнительно расположенные, изготавли-
ваются из спиральных стержней арматуры 
соответствующего размера. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 3 
 
 
 
(21) a 2019 0023 (13) A2 
(51) Int. Cl.: E04C 5/06 (2006.01) 
(22) 2019.04.02 
(71) TS-REBAR HOLDING LLC, US; BO-

GUSLAVSCHI Nicolai, MD 
(72) BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT 

Chester, US; ZALAN Arkady, US; BRAYLYAN 
David, US 

(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Carcasă de armatură spaţială pentru arma-

rea pardoselilor, instalate pe teren, şi me-
todă de instalare a acesteia 

(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 
armarea pardoselilor monolit din beton armat, 
preponderent aranjate pe teren pentru con-
strucţii uşoare cu carcasă sau fără carcasă, 
de tipul hangarelor. 
Carcasa de armătură spaţială pentru armarea 
pardoselilor este executată din trigoane longi-
tudinale şi transversale, incluzând tije din ar-
mătură în spirală, fixate pe suporturi, totodată 
trigoanele longitudinale diferă de cele tran-
sversale printr-o înălţime mai mare a suportu-
lui, şi sunt aranjate pe trigonale transversale, 
perpendicular acestora. 

 
  Revendicări: 11 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Spatial reinforcing cage for the reinforce-
ment of floors, installed on the ground, 
and process for its installation 

(57) The invention relates to construction, namely 
to the reinforcement of monolithic reinforced 
concrete floors, mainly arranged on the 
ground for frame or frameless light structures, 
such as hangars. 
The spatial reinforcing cage for the reinforce-
ment of floors is made of longitudinal and 
transversal trigons, including bars of spiral re-
inforcement, fixed on supports, at the same 
time the longitudinal trigons differ from the 
transversal ones by a greater support height, 
and are arranged on the transversal trigons, 
perpendicular to them. 

 
  Claims: 11 
  Fig.: 6 

* 
*     * 
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(54) Пространственный арматурный каркас 
для армирования полов, устраиваемых 
на грунте, и способ его устройства. 

(57) Изобретение относится к строительству, а 
именно к армированию железобетонных 
монолитных полов, преимущественно 
устраиваемых на грунте для каркасных или 
бескаркасных легких строений, типа анга-
ров. 
Пространственный арматурный каркас для 
армирования полов выполнен из продоль-
ных и поперечных тригонов, включающих 
стержни из спиральной арматуры, закреп-
ленные на опорах, причем продольные 
тригоны отличаются от поперечных боль-
шей высотой опоры и уложены на попе-
речные тригоны перпендикулярно им. 

 
 П. формулы: 11 
 Фиг.: 6 
 
 
 
(21) a 2019 0043 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F23C 7/00 (2006.01) 

F23C 13/00 (2006.01) 
(22) 2019.05.30 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU 
Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD 

(54) Dispozitiv de ardere fără fum a combusti-
bilului gazos cu conţinut redus de metan 

(57) Invenţia se referă la termoenergetică, şi poate 
fi utilizată în dispozitive de ardere a combusti-
bilului de hidrocarburi de joasă îmbogăţire, în 
particular a biogazului cu conţinut de biome-
tan de 30...40%. 
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un ar-
zător cu o cameră de preparare preliminară şi 
amestecare a componentelor carburantului, o 
linie de alimentare cu gaz şi aer cu un sistem 
de îmbogăţire cu oxigen a amestecului de ar-
dere, amplasat în ea, şi un ştuţ de evacuare a 
părţii de aer cu conţinut de azot, dotat cu o 
clapetă. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 

 

(54) Device for smokeless combustion of gas-
eous fuel with low methane content 

(57) The invention relates to thermal power engi-
neering, and can be used in devices for burn-
ing low-enriched hydrocarbon fuel, in particu-
lar biogas with a biomethane content of up to 
30…40%. 
The device, according to the invention, com-
prises a burner with a chamber for preliminary 
preparation and mixing of fuel components, a 
gas and air supply line with a system for oxy-
gen enrichment of the combustion mixture 
placed therein, and a branch pipe for the out-
let of the nitrogen-containing part of the air 
flow, equipped with a damper. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для бездымного сжигания 
газообразного топлива с низким содер-
жанием метана 

(57) Изобретение относится к термоэнергетике, 
и может быть использовано в устройствах 
для сжигания низкообогащенного углево-
дородного топлива, в частности, биогаза с 
содержанием биометана до 30...40%. 
Устройство, согласно изобретению, содер-
жит горелку с камерой предварительной 
подготовки и смешения компонентов топ-
лива, линию подачи газа и воздуха с раз-
мещенной в ней системой обогащения 
кислородом топочной смеси и патрубком 
вывода азотсодержащей части воздушного 
потока, снабженного заслонкой. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(21) a 2019 0064 (13) A2 
(51) Int. Cl.: H01F 27/00 (2006.01) 
(22) 2019.06.26 
(71)(72) MIHAILOV Gheorghe, MD 
(54) Transformator 
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special 

la transformatoare de curent alternativ. 
Transformatorul, conform invenţiei, constă 
dintr-un miez de fier, înfăşurări primară şi una 
secundară. Miezul de fier, suplimentar la înfă-
şurările de curent alternativ, conţine înfăşurări 
de curent continuu în direcţie transversală. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Transformer 
(57) The invention relates to electrical engineering, 

in particular to alternating-current transform-
ers. 
The transformer, according to the invention, 
consists of a steel core, primary and second-
ary windings. The steel core, in addition to the 
alternating-current windings, comprises direct-
current windings in transverse direction. 
 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Трансформатор 
(57) Изобретение относится к электротехнике, в 

частности к трансформаторам переменно-
го тока. 
Трансформатор, согласно изобретению, 
состоит из стального сердечника, первич-
ной и вторичной обмоток. Стальной сер-
дечник, дополнительно к обмоткам пере-
менного тока, содержит обмотки постоян-
ного тока в поперечном направлении. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  
durată publicate / 

Published short-term patent applications /  
Опубликованные заявки  
на краткосрочные патенты/ 

 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile 
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 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 
условиях, 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. 
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(21) s 2019 0062 (13) U2 
(51) Int. Cl.: A01G 3/00 (2006.01) 
(22) 2019.06.26 
(71) INSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72) BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; 
CUCU Ghenadie, MD 

(54) Organ de lucru pentru tăierea şi fărâmiţa-
rea plantelor 

(57) Invenţia se referă la construcţia maşinilor 
agricole, şi anume la maşini pentru întreţine-
rea pepinierelor pomicole. 
Organul de lucru conţine elementele de tăiat: 
cuţit-contracuţit. Ultimul este executat în for-
mă de trunchi de con cu suprafaţa bazei de 
jos în formă de semisferă, pe raza căreia este 
fixată o tijă cu filet, totodată axele tijei şi conu-
lui sunt paralele şi excentrice una faţă de alta. 
Pentru reglarea şi păstrarea interstiţiului între 
elementele de tăiat, poziţia găsită a contra-
cuţitului se fixează prin rotirea şi înclinarea lui 
într-un scaun, fixat rigid pe carcasa ventilato-
rului cu o şaibă, aşezată liber pe carcasă, şi o 
piuliţă, care se strâng pe filetul tijei. Una din 
suprafeţele frontale ale piuliţei este executată, 
la fel, în formă de semisferă, iar găurile scau-
nului şi şaibei au faţetele, executate tangenţial 
suprafeţelor de contact ale conului şi piuliţei. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Plant cutting and crushing tool 
(57) The invention relates to agricultural machinery 

industry, in particular to fruit nursery mainte-
nance machines. 
The tool comprises cutting elements: knife-
counter cutter. The latter is made in the form 
of a truncated cone with the surface of the 
lower base in the form of a hemisphere, along 
the radius of which is fixed a threaded rod, at 
the same time the axes of the rod and the 
cone are parallel and eccentric relative to 
each other. 
To adjust and maintain the gap between the 
cutting elements, the found position of the 
counter cutter is fixed by turning and tilting it 
in a seat, rigidly fixed on the fan case, with a 
washer, freely installed on the case, and a 
nut, which are tightened on the rod thread. 
One of the front surfaces of the nut is also 
made in the form of a hemisphere, and the 
 
 
 
 

holes of the seat and the washer have cham-
fers, made tangent to the mating surfaces of 
the cone and the nut. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Рабочий орган для дробления и из-
мельчения растений 

(57) Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к 
машинам для ухода за фруктовыми питом-
никами. 
Рабочий орган содержит режущие элемен-
ты: нож-противорез. Последний выполнен 
в виде усеченного конуса с поверхностью 
нижнего основания в форме полусферы, 
по радиусу которого закреплен стержень с 
резьбой, при этом оси стержня и конуса 
параллельны и эксцентричны друг относи-
тельно друга. 
Для регулировки и сохранения зазора 
между режущими элементами найденное 
положение противореза фиксируется пу-
тем его поворота и наклона в седле, жест-
ко закрепленном на корпусе вентилятора 
шайбой, свободно установленной на кор-
пусе, и гайкой, которые затягиваются на 
резьбе стержня. Одна из лицевых поверх-
ностей гайки выполнена, также, в форме 
полусферы, а отверстия седла и шайбы 
имеют фаски, выполненные касательно к 
сопрягающимся поверхностям конуса и 
гайки. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
 
 
 
(21) s 2019 0064 (13) U2 
(51) Int. Cl.: C25C 1/16 (2006.01) 
(22) 2019.06.26 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD 
(72) ANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, 

MD 
(54) Procedeu de obţinere a zincului prin elec-

troliză 
(57) Invenţia se referă la domeniul hidrometalurgi-

ei şi poate fi utilizată pentru obţinerea zincului 
prin electroliză din soluţiile apoase ale săruri-
lor sale. 
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Electroliza soluţiei de sare de zinc este efec-
tuată prin mişcarea soluţiei de electrolit în ra-
port cu suprafaţa catodului, între anod şi ca-
tod este plasată o diafragmă cu un orificiu, ca-
re asigură o creştere locală a vitezei de miş-
care a soluţiei  de electrolit la anodul reactiv, 
de exemplu, din fier. Electroliza se efectuează 
la un curent mai mic decât curentul de satura-
ţie, se determină cantitatea de electricitate 
transmisă prin electrolizor în perioada electro-
lizei, se determină (prin legea lui Faraday) 
numărul de moli de fier din electrolitul colec-
tat, apoi în acest electrolit se adaugă de trei 
ori mai mulţi moli de apă şi acest electrolit es-
te menţinut până la precipitarea oxidului de  
fier hidrat, după care acest electrolit este se-
parat de precipitat. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing zinc by electrolysis 
(57) The invention relates to the field of hydromet-

allurgy and can be used for producing zinc by 
electrolysis from aqueous solutions of its 
salts. 
The electrolysis of the zinc salt solution is car-
ried out by moving the electrolytic solution 
relative to the cathode surface, between the 
anode and the cathode is placed a diaphragm 
with an opening, which provides a local in-
crease in the electrolytic solution velocity to 
the reacting anode, for example, iron. Elec-
trolysis is carried out at a current less than the 
amount of saturation current, the amount of 
electricity passed through the electrolyzer dur-
ing the electrolysis is determined, the number 
of moles of iron in the collected electrolyte is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

determined (according to Faraday’s law), then 
three times more moles of water are added to 
this electrolyte and this electrolyte is main-
tained before precipitation of iron oxide hy-
drate, after which this electrolyte is separated 
from the precipitate. 
 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения цинка электролизом 
(57) Изобретение относится к области гидроме-

таллургии и может быть использовано для 
получения цинка электролизом из водных 
растворов его солей. 

  Электролиз раствора соли цинка проводят 
путем движения раствора электролита от-
носительно поверхности катода, между 
анодом и катодом размещают диафрагму с 
отверстием, которая обеспечивает локаль-
ное увеличение скорости движения рас-
твора электролита к реагирующему аноду, 
например, железному. Электролиз прово-
дят при токе меньше, чем величина тока 
насыщения, определяют количество элек-
тричества, прошедшего через электроли-
зер за время электролиза, определяют (по 
закону Фарадея) количество молей железа 
в собранном электролите, затем в этот 
электролит добавляют в три раза больше 
молей воды и выдерживают этот электро-
лит до выпадения в осадок гидрата окиси 
железа, после чего этот электролит отде-
ляют от осадка. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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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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(21) e 2020 1146 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 15/82 (2006.01.01) 

           C12N 15/54 (2006.01.01) 
           C12N 9/10 (2006.01.01) 
           A01N 57/20 (2006.01.01) 

(96) 18196607.8, 2018.09.25 
(97) 3628738, 2020.04.01 
(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA, DE 
(72) CZARNECKI Olaf, DE; GERTZ Maik, DE; LEIN 

Jens Christoph, DE; WURBS David, DE 
(54) Metodă de combatere a buruienilor de sfe-

clă și a altor buruieni 
Method for controlling weed beets and 
other weeds 
Метод борьбы с сорной свеклой и дру-
гими сорняками 

  
 
 
(21) e 2020 1147 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A01N 57/20 (2006.01.01) 

           A01N 25/00 (2006.01.01) 
           A01P 13/00 (2006.01.01) 
           C12N 15/82 (2006.01.01) 

(96) 18196615.1, 2018.09.25 
(97) 3628160, 2020.04.01 
(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA, DE 
(72) CZARNECKI Olaf, DE; GERTZ Maik, DE; LEIN 

Jens Christoph, DE; WURBS David, DE 
(54) Utilizarea erbicidului glifosat pentru comba-

terea vegetației nedorite în zonele de crește-
re a Beta vulgaris 
Use of glyphosate herbicide for controlling 
unwanted vegetation in Beta vulgaris
growing areas 
Использование гербицида глифосата для 
борьбы с нежелательной раститель-
ностью в зонах выращивания Beta 
vulgaris 

  
 
 
(21) e 2020 1148 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/127 (2006.01.01) 

           A61K 31/4196 (2006.01.01) 
(96) 18834263.8, 2018.12.21 
(87) WO 2019/135954, 2019.07.11 
(31) 201862612893P 
(32) 2018.01.02 
(33) US 
(71) SCYNEXIS, INC., US 
(72) MOTHERAM Rajeshwar, US 

(54) Compoziții injectabile de antifungice 
triterpenoide încapsulate în lipozomi 
Injectable compositions of triterpenoid 
antifungals encapsulated in liposomes 
Инъекционные композиции тритерпе-
ноидных противогрибковых средств, 
инкапсулированные в липосомы 

  
 
 
(21) e 2020 1149 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G03G 15/00 (2006.01.01) 

(96) 19202685.4, 2016.08.26 
(97) 3629092, 2020.04.01 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
(72) MORI Tomonori, JP; UESUGI Tetsuo, JP 
(54) Bloc de tambur, cartuș, dispozitiv de forma-

re a imaginii electrofotografice și element de 
cuplare 
Drum unit, cartridge, electrophotographic 
image forming apparatus and coupling 
member 
Блок барабана, картридж, устройство 
формирования электрофотографичес-
кого изображения и соединительный 
элемент 

  
 
 
(21) e 2020 1150 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 

(96) 19700206.6, 2019.01.04 
(87) WO 2019/134978, 2019.07.11 
(31) 18150422; 18175852 
(32) 2018.01.05; 2018.06.04 
(33) EP; EP 
(71) AC IMMUNE SA, CH 
(72) NAMPALLY Sreenivasachary, CH; GABEL-

LIERI Emanuele, CH; MOLETTE Jérôme, FR 
(54) Derivați de 1, 3, 4, 5-tetrahidro-2H-pirido[4,3-

b]indol pentru tratamentul, ameliorarea sau 
prevenirea tulburărilor asociate cu agregate 
Tau, cum ar fi boala Alzheimer 
1, 3, 4, 5-Tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole 
derivatives for the treatment, alleviation or 
prevention of disorders associated with Tau 
aggregates like Alzheimer's disease 
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 Производные 1, 3, 4, 5-тетрагидро-2H-пири-
до[4,3-b]индола для лечения, облегчения 
или предотвращения расстройств, 
связанных с агрегатами Тау-белка, таких 
как болезнь Альцгеймера 

  
 
 
(21) e 2020 1151 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01) 

           A61K 31/192 (2006.01.01) 
           A61K 31/205 (2006.01.01) 

(96) 19700330.4, 2019.01.03 
(87) WO 2019/134940, 2019.07.11 
(31) 18150490 
(32) 2018.01.05 
(33) EP 
(71) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., IT 
(72) CANTARINI Marco, IT; GENTILE Marco Maria, 

IT; PROTA Lucia, IT 
(54) Compoziții farmaceutice cu acţiune imediată 

care conțin sare de lizină a ketoprofenului 
Immediate-release pharmaceutical com-
positions containing ketoprofen lysine salt 
Фармацевтические композиции с не-
медленным высвобождением, содержа-
щие лизиновую соль кетопрофена 

  
 
 
(21) e 2020 1152 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C03C 23/00 (2006.01.01) 

           B08B 11/00 (2006.01.01) 
           G01N 17/00 (2006.01.01) 
           G01N 33/38 (2006.01.01) 
           G01N 21/90 (2006.01.01) 
           A61J 1/14 (2006.01.01) 

(96) 19703788.0, 2019.01.03 
(87) WO 2019/136113, 2019.07.11 
(31) 201862613173P 
(32) 2018.01.03 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
(72) NASHED-SAMUEL Yasser, US; GASTWIRT 

Jeremy, US 
(54) Procedeu de prevenire a formării silicii la-

melare în containerul de sticlă 
Method of preventing lamellar silica 
formation in glass container 
Способ предотвращения образования 
пластинчатого кремнезема в стеклянной 
таре 

  

(21) e 2020 1153 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01) 

           A61K 39/42 (2006.01.01) 
           C07K 16/10 (2006.01.01) 
           A61P 31/14 (2006.01.01) 

(96) 19703789.8, 2019.01.04 
(87) WO 2019/136241, 2019.07.11 
(31) 201862613938P; 201862712599P 
(32) 2018.01.05; 2018.07.31 
(33) US; US 
(71) MODERNATX, INC., US; VANDERBILT UNI-

VERSITY, US 
(72) HIMANSU Sunny, US; CROWE James E. Jr., 

US; CIARAMELLA Giuseppe, US 
(54) Polinucleotide care codifică anticorpi anti-

virus chikungunya 
Polynucleotides encoding anti-chikungu-
nya virus antibodies 
Полинуклеотиды, кодирующие антитела 
к вирусу чикунгуньи 

  
 
 
(21) e 2020 1154 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61P 9/00 (2006.01.01) 

           A61K 38/16 (2006.01.01) 
           A61K 31/454 (2006.01.01) 
           C07D 487/06 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 19705248.3, 2019.01.04 
(87) WO 2019/136298, 2019.07.11 
(31) 201862613931P; 201862758264P 
(32) 2018.01.05; 2018.11.09 
(33) US; US 
(71) CYBREXA 1, INC., US 
(72) MARSHALL Daniel Richard, US; CSENGERY 

Johanna Marie, US; KING Dalton, US; 
VOLKMANN Robert A., US; RESHETNYAK 
Yana, US; ANDREEV Oleg, US; ENGLEMAN 
Don, US 

(54) Compuși, compoziții și metode de tratament 
al bolilor cu implicarea țesuturilor afectate 
acide sau hipoxice 
Compounds, compositions, and methods for 
treatment of diseases involving acidic or 
hypoxic diseased tissues 
Соединения, композиции и методы 
лечения заболеваний с участием кислых 
или гипоксических пораженных тканей 

  
 
 
 



INVENŢII                  MD - BOPI 12/2020 

 31
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Venkata Ramana, US; JOHNS Rachel 
Elizabeth, US; BURKE Rob, US; CHU David 
Sai-Ho, US; COCHRAN Michael Caramian, US; 
HOOD Michael David, US; HUANG Hanhua, 
US 

(54) Molecule de acid nucleic heteroduplex și 
utilizările acestora 
Heteroduplex nucleic acid molecules and 
uses thereof 
Гетеродуплексные молекулы нуклеино-
вой кислоты и их применения 
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(33) JP; US; CN 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP 
(72) TAKEDA Daisuke, JP; KOJIMA Akiyo, JP 
(54) Metodă de detectare a analogului derivat 

din trifluridină 
Detection method for analog derived from 
trifluridine 
Метод обнаружения аналога, производ-
ного от трифлуридина 
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(54) Noi peptide și combinație de peptide pentru 
utilizare în imunoterapie împotriva canceru-
lui esofagian și a altor tipuri de cancer 
Novel peptides and combination of peptides 
for use in immunotherapy against 
esophageal cancer and other cancers 
Новые пептиды и комбинация пептидов 
для использования в иммунотерапии 
против рака пищевода и других видов 
рака 
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(54) Băuturi pe bază de cereale rafinate 
Refined cereal-based beverages 
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lui pulmonar, inclusiv CPNMC și altor tipuri 
de cancer 
Novel peptides and combination of peptides 
for use in immunotherapy against lung can-
cer, including NSCLC and other cancers 
Новые пептиды и комбинация пептидов 
для использования в иммунотерапии 
против рака легких, в том числе НМККЛ и 
других видов рака 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2020 1260 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/232 (2006.01.01) 

           A61K 31/366 (2006.01.01) 
           A61K 31/40 (2006.01.01) 
           A61K 31/505 (2006.01.01) 
           A61K 45/06 (2006.01.01) 
           A61P 9/10 (2006.01.01) 

(96) 20189100.9, 2019.04.22 
(97) 3750535, 2020.12.16 
(31) 201862735670P; 201862735680P; 

201862758387P; 201962813888P; 
201962818514P 

(32) 2018.09.24; 2018.09.24; 2018.11.09; 
2019.03.05; 2019.03.14 

(33) US; US; US; US; US 
(71) AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LI-

MITED, IE 
(72) SONI Paresh, US 
(54) Procedee de reducere a riscului de eveni-

mente cardiovasculare la un subiect 
Methods of reducing the risk of cardiovas-
cular events in a subject 
Способы снижения риска сердечно-
сосудистых событий у субъекта 

  
 
 
(21) e 2020 1261 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/232 (2006.01.01) 

           A61K 31/366 (2006.01.01) 
           A61K 31/40 (2006.01.01) 
           A61K 31/505 (2006.01.01) 
           A61K 45/06 (2006.01.01) 
           A61P 9/10 (2006.01.01) 

(96) 20189112.4, 2019.04.22 
(97) 3750536, 2020.12.16 
(31) 201862735670P; 201862735680P; 

201862758387P; 201962813888P; 
201962818514P 

(32) 2018.09.24; 2018.09.24; 2018.11.09; 
2019.03.05; 2019.03.14 

(33) US; US; US; US; US 
(71) AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LI-

MITED, IE 
(72) SONI Paresh, US 
(54) Procedee de reducere a riscului de eveni-

mente cardiovasculare la un subiect 
Methods of reducing the risk of cardiovas-
cular events in a subject 
Способы снижения риска сердечно-
сосудистых событий у субъекта 
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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 

Л 



INVENŢII                  MD - BOPI 12/2020 

 57

(11) 4733 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 39/00 (2006.01) 

A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 

(21) a 2017 0032 
(22) 2015.08.17 
(31) 62/038912; 62/126733 
(32) 2014.08.19; 2015.03.02 
(33) US; US 
(85) 2017.03.16 
(86) PCT/US2015/045447, 2015.08.17 
(87) WO 2016/028656 A1, 2016.02.25 
(71)(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 
(72)  WILLIAMS Sybil M.G., US; LAFACE Drake, 

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

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

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

 
  Revendicări: 30 
  Figuri: 17 
  Secvenţe: 167 
   

* 
*     * 

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

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

 
  Claims: 30 
  Fig.: 17 
  Sequences: 167 

* 
*     * 

(54) Антитела анти-TIGIT 
(57) Изобретение относится к антителам анти-

TIGIT, а также к применению этих антител 
для лечения заболеваний, таких как злока-
чественная опухоль и инфекционное забо-
левание. 

 
 П. формулы: 30 
 Фиг.: 17 

Последовательности: 167 
 
 
 
(11) 4734 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C04B 35/453 (2006.01) 
(21) a 2018 0065 
(22) 2018.08.22 

(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

(72)  COLIBABA Gleb, MD; SUMAN Victor, MD; 
RUSNAC Dumitru, MD 

(54) Procedeu de obţinere a ceramicii de ZnO 
cu rezistivitate înaltă şi deviaţie 
stoichiometrică controlată 

(57) Invenţia se referă la procedee de obţinere a 
materialelor semiconductoare şi poate fi utili-
zată în tehnologia semiconductoare. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în sinte-
rizarea pulberilor de ZnO prin metoda reacţiei 
chimice de transport într-un volum închis la o 
temperatură de sinterizare de 9001150°C, 
timp de 48...72 de ore, cu un gradient de 
temperatură în regiunea de sinterizare de 
10°C/cm şi cu o viteză de răcire a ceramicii 
obţinute de 100°C/oră. În calitate de agenţi 
de transport se utilizează HCl cu presiunea 
iniţială de 16 atm., H2 cu presiunea iniţială 
de 50200% din presiunea inițială a HCl, şi 
C în cantitatea de HCl (mol). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing ZnO ceramics with 
high resistance and controlled stoichio-
metric deviation 

(57) The invention relates to semiconductor mate-
rial production processes and can be used in 
semiconductor technology. 
The process, according to the invention, con-
sists in sintering ZnO powders by the chemi-
cal transport reaction method in a closed vol-
ume at a sintering temperature of 
900150C, for 48…72 hours, with a tem-
perature gradient in the sintering region of 
10C/cm and a cooling rate of the resulting 
ceramics of 100C/hour. As transport agents 
are used HCl with an initial pressure of 16 
atm, H2 with an initial pressure of 50200% 
of the initial HCl pressure, and C in the 
amount of HCl mol. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения керамики ZnO с вы-
соким сопротивлением и контролируе-
мым стехиометрическим отклонением 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения полупроводниковых материалов и 
может быть использовано в полупроводни-
ковой технологии. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
спекании порошков ZnO методом химиче-
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ской транспортной реакции в закрытом 
объеме при температуре спекания 
9001150°C, в течение 48...72 часов, с 
градиентом температуры в области спека-
ния 10°C/cm и скоростью охлаждения по-
лученной керамики 100°C/час. В качестве 
транспортных агентов используют HCl с 
начальным давлением 16 атм., H2 с 
начальным давлением 50200% от 
начального давления HCl и C в количестве 
HCl (моль). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 
 
 
(11) 4735 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

C07D 519/00 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(21) a 2015 0073 
(22) 2014.02.11 
(31) 61/767947 
(32) 2013.02.22 
(33) US 
(85) 2015.08.06 
(86) PCT/IB2014/058889, 2014.02.11 
(87) WO 2014/128591 A1, 2014.08.28 
(71)(73) PFIZER INC., US 
(72)  BROWN Matthew Frank, US; FENWICK Ash-

ley Edward, US; FLANAGAN Mark Edward, 
US; GONZALES Andrea, US; JOHNSON 
Timothy Allan, US; KAILA Neelu, US; MIT-
TON-FRY Mark J., US; STROHBACH Joseph 
Walter, US; TENBRINK Ruth E., US; 
TRZUPEK John David, US; UNWALLA 
Rayomand Jal, US; VAZQUEZ Michael L., 
US; PARIKH Mihir D., US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Derivaţi ai pirolo[2,3-d]pirimidinei ca inhi-

bitori de Kinaze Janus-asociate (JAK) 
(57) Invenţia se referă la derivaţi ai pirolo[2,3-

d]pirimidinei farmaceutic activi.  
Conform invenţiei, se revendică derivaţi ai 
pirolo[2,3-d]pirimidinei cu formula IA:  

  

De asemenea, se revendică utilizarea lor în 
calitate de inhibitori de Kinaze Janus (JAK) şi 
compoziţii farmaceutice care îi conţin. 

 
  Revendicări: 13 

* 
*     * 

(54) Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as 
inhibitors of Janus-related Kinases (JAK) 

(57) The invention relates to pharmaceutically ac-
tive pyrollo[2,3-d]pyrimidine derivatives. 
According to the invention, claimed are pyr-
rolo[2,3-d]pyrimidine derivatives of Formula 
IA: 
 

 
Also, claimed is their use as Janus Kinase 
(JAK) inhibitors and pharmaceutical composi-
tions containing them. 

 
  Claims: 13 

* 
*     * 

(54) Производные пирроло[2,3-d]пирими-
дина в качестве ингибиторов Янус-
родственных Киназ (JAK) 

(57) Изобретение относится к фармацевтиче-
ски активным производным пиролло[2,3-
d]пиримидина. 
Согласно изобретению, заявляются произ-
водные пиролло[2,3-d]пиримидина с фор-
мулой IA:  
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Также, заявляется их применение в каче-
стве ингибиторов Янус Киназ (JAK) и со-
держащие их фармацевтические компози-
ции. 

 
 П. формулы: 13 
 
 
 
(11) 4736 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 498/14 (2006.01) 

C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 471/14 (2006.01) 
C07D 471/22 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/498 (2006.01) 
A61K 31/529 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(21) a 2015 0064 
(22) 2013.12.19 
(31) 61/745375; 61/788397; 61/845803 
(32) 2012.12.21; 2013.03.15; 2013.07.12 
(33) US; US; US 
(85) 2015.07.13 
(86) PCT/US2013/076367, 2013.12.19 
(87) WO 2014/100323 A1, 2014.06.26 
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72)  JIN Haolun, US; LAZERWITH Scott E., US; 

TREJO MARTIN Teresa  Alejandra, US; BA-
CON Elizabeth M., US; COTTELL Jeromy J., 
US; CAI Zhenhong R., US; PYUN Hyung-
Jung, US; MORGANELLI Philip Anthony, US; 
JI Mingzhe, US; TAYLOR James G., US; 
CHEN Xiaowu, US; MISH Michael R., US; 
DESAI Manoj C., US 

(74) CORCODEL Angela 
(54) Compus policiclic de carbamoilpiridonă şi 

utilizarea farmaceutică a acestuia 
(57) Invenţia se referă la un compus policiclic de 

carbamoilpiridonă, pentru utilizare în trata-
mentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei 
umane (HIV). 
Compusul cu formula Ia are următoarea struc-
tură: 

 
 
 
 
 
 
 
 

incluzând o sare acceptabilă farmaceutic a 
acestuia. Sunt dezvăluite, de asemenea, utili-
zarea acestui compus, precum şi o compozi-
ţie farmaceutică care conţine un astfel de 
compus. 

 
  Revendicări: 6 

* 
*     * 

(54) Polycyclic carbamoylpyridone compound 
and its pharmaceutical use 

(57) The invention relates to a polycyclic car-
bamoylpyridone compound for use in the 
treatment of human immunodeficiency virus 
(HIV) infection. 
The compound of Formula Ia has the follow-
ing structure:  

 
including a pharmaceutically acceptable salt 
thereof. Use of such compound, as well as a 
pharmaceutical composition comprising such 
compound is also disclosed. 

 
  Claims: 6 

* 
*     * 

(54) Полициклическое соединение карбамо-
илпиридона и его фармацевтическое 
применение 

(57) Изобретение относится к полициклическо-
му соединению карбамоилпиридона для 
применения в лечении инфекции вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Соединение формулы Ia имеет следую-
щую структуру: 

 
в том числе его фармацевтически прием-
лемая соль. Также раскрыты, применение 
этого соединения, а также фармацевтиче-
ская композиция содержащая такое соеди-
нение. 

 
 П. формулы: 6 
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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) 1468 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01M 1/04 (2006.01) 

A01M 1/10 (2006.01) 
A01M 5/02 (2006.01) 

(21) s 2019 0121 
(22) 2019.12.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MECC, 
MD 

(72)  GORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; 
ŞLEAHTICI Vladimir, MD; CHICU Boris, MD 

(54) Dispozitiv pentru atragerea şi sterilizarea 
insectelor dăunătoare 

(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 
dispozitive de protecţie a culturilor agricole de 
insectele dăunătoare. 
Dispozitivul pentru atragerea şi sterilizarea in-
sectelor dăunătoare conţine un corp (7), pe 
care sunt instalate o carcasă (6), o sursă de 
alimentare (3) şi o sursă de radiaţie optică (1). 
Sursa de radiaţie optică (1) constă din trei 
lămpi de radiaţie ultravioletă. În partea de sus 
a corpului (7) este amplasat un dispensator 
(2) de feromoni sexuali, iar carcasa (6) conţi-
ne ecrane reflectoare (5) şi este executată ci-
lindrică din material perforat. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for attracting and sterilizing harm-
ful insects  

(57) The invention relates to agriculture, in particu-
lar to devices for protecting crops from harm-
ful insects. 
The device for attracting and sterilizing harm-
ful insects comprises a body (7), on which are 
installed a frame (6), a power source (3) and 
an optical radiation source (1). The optical ra-
diation source (1) consists of three ultraviolet 
lamps. In the upper part of the body (7) is 
placed a sex hormone dispenser (2), and the 
frame (6) contains reflective screens (5) and 
is made cylindrical of perforated material. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для привлечения и стери-
лизации вредных насекомых 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, в частности, к устройствам защиты 
сельскохозяйственных культур от вредных 
насекомых. 
Устройство для привлечения и стерилиза-
ции вредных насекомых содержит корпус 

(7), на котором установлены каркас (6), ис-
точник питания (3) и источник оптического 
излучения (1). Источник оптического излу-
чения (1) состоит из трех ламп ультрафио-
летового излучения. В верхней части кор-
пуса (7) размещен диспенсер (2) половых 
гормонов, а каркас (6) содержит отражаю-
щие экраны (5) и выполнен цилиндриче-
ским из перфорированного материала. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
 
(11) 1469 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23B 7/005 (2006.01) 

A23B 7/01 (2006.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 
A23B 7/08 (2006.01) 
A23B 7/10 (2006.01) 

(21) s 2019 0100 
(22) 2019.09.17 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIIN-

ŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  ŞLEAGUN Galina, MD; CUPCEA Tatiana, 
MD; POPA Maria, MD; PAVLINCIUC Marcela, 
MD 

(54) Procedeu de obţinere a unui snack din 
fructe sămânţoase 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a unui  
snack din fructe sămânţoase. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede pregăti-
rea prealabilă a fructelor, înlăturarea părţilor 
necomestibile, divizarea fructelor în părţi, opă-
rirea, răcirea într-o soluţie de substanţe sulfu-
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roase cu o concentraţie a acidului sulfuros de 
0,01-0,3%, impregnarea cu sirop de zahăr la 
o temperatură sub temperatura de fierbere a 
siropului cu o concentraţie de 50-60%, până 
la atingerea unui conţinut de substanţe uscate 
solubile în fructe de 27-40%, separarea de si-
rop, clătirea, uscarea prin metoda de convec-
ţie, combinată cu uscarea în infraroşu cu o 
lungime de undă de 3-14 m, până la activita-
tea apei de 0,42-0,62, ceea ce corespunde 
umidităţii produsului finit de 12-18%, menţi-
nând temperatura maximă a produsului de 
55-60ºC. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing a snack from pome 
fruits 

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a process for producing a snack 
from pome fruits. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the preliminary preparation of fruits, 
removal of inedible parts, separation of fruits 
into parts, blanching, cooling in a solution of 
sulfurous substances with a sulfurous acid 
concentration of 0.01-0.3%, impregnation with 
sugar syrup at a temperature below the boil-
ing point of the syrup with a concentration of 
50-60%, to the attainment of a content of dry 
soluble substances in fruits of 27-40%, sepa-
ration of syrup, washing, drying by convection 
method in combination with infrared drying 
with a wavelength of 3-14 m, to the water 
activity of 0.42-0.62, which corresponds to the 
finished product humidity of 12-18%, main-
taining the maximum product temperature of 
55-60ºC. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения снека из семечковых 
фруктов 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу получе-
ния снека из семечковых фруктов. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает предварительную подготовку 
плодов, удаление несъедобных частей, 
разделение плодов на части, бланширова-
ние, охлаждение в растворе сернистых 
веществ с концентрацией сернистой кис-
лоты 0,01-0,3%, пропитку сахарным сиро-
пом при температуре ниже точки кипения 
сиропа с концентрацией 50-60%,  до до-
стижения содержания сухих растворимых 

веществ  в плодах 27-40%, отделение си-
ропа, промывку, сушку методом конвекции 
в сочетании с инфракрасной сушкой с дли-
ной волны 3-14 мкм, до активности воды 
0,42-0,62, что соответствует влажности го-
тового продукта 12-18%, поддерживая мак-
симальную температуру продукта 55-60ºC. 
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(72)  SPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, 
MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadej-
da, MD; BOZADJI Veaceslav, MD; 
REVENCO Ninel, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic al accidentului vas-

cular cerebral ischemic la copii  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurologia pediatrică, neonatologie, pediatrie 
şi poate fi utilizată pentru diagnosticarea pre-
coce a dereglărilor neuropsihomotorii la copii, 
care au suportat accident vascular cerebral 
ischemic.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul 
de vârstă pediatrică se examinează clinic şi 
paraclinic, se stabileşte tabloul clinic de lezare 
a structurilor cerebrale, totodată,  se  colec-
tează 23 ml de sânge venos, se centrifu-
ghează, se separă serul sangvin şi se păs-
trează la o temperatură constantă de 20°C, 
se determină concentraţia serică a endoglinei, 
în cazul, când concentraţia serică  este mai 
mică de 2,29  pg/ml, se diagnostichează pre-
zenţa accidentului vascular cerebral ischemic. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for diagnosing ischemic cerebral 
stroke in children 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to pediatric neurology, neonatology, pediat-
rics, and can be used for early diagnosis of 
neuropsychomotor disorders in children who 
have undergone ischemic cerebral stroke. 
Summary of the invention consists in that the 
patient of pediatric age is clinically and para-
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clinically examined, it is established the clini-
cal cerebral structure affection picture, at the 
same time it is sampled 23 ml of venous 
blood, it is centrifuged, it is separated the 
blood serum and stored at a constant temper-
ature of 20C, it is determined the serum 
concentration of endoglin, in the case when 
the serum concentration is less than 2.29 
pg/ml, the presence of ischemic cerebral 
stroke is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики ишемического цере-
брального инсульта у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к педиатрической неврологии, 
неонатологии, педиатрии, и может быть 
использовано для ранней диагностики 
нейропсихомоторных нарушений у детей, 
перенесших ишемический церебральный 
инсульт. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
больному педиатрического возраста про-
водят клиническое и параклиническое об-
следование, устанавливают клиническую 
картину поражения структур головного моз-
га, при этом,  осуществляют забор  23 мл 
венозной крови, центрифугируют, отделя-
ют сыворотку крови и хранят при постоян-
ной температуре 20°C, определяют сыво-
роточную концентрацию эндоглина, в слу-
чае, когда сывороточная концентрация ме-
нее 2,29 пг/мл, диагностируют наличие 
ишемического церебрального инсульта. 

 
 П. формулы: 1 
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(72)  SPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, 
MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadej-
da, MD; BOZADJI Veaceslav, MD;     
REVENCO Ninel, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic al accidentului vas-

cular cerebral ischemic la copii  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
neurologia pediatrică, neonatologie, pediatrie 
şi poate fi utilizată pentru diagnosticarea pre-
coce a dereglărilor neuropsihomotorii la copii, 
care au suportat accident vascular cerebral 
ischemic.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul 
de vârstă pediatrică se examinează clinic şi 
paraclinic, se stabileşte tabloul clinic de lezare 
a structurilor cerebrale, totodată,  se  colec-
tează 23 ml de sânge venos, se centrifu-
ghează, se separă serul sangvin şi se păs-
trează la o temperatură constantă de  20°C, 
se determină  concentraţia serică a factorului 
de creştere endotelial vascular, în cazul, când 
concentraţia serică este mai mare de 296,23 
pg/ml, se diagnostichează prezenţa acciden-
tului vascular cerebral ischemic. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for diagnosing ischemic cerebral 
stroke in children 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to pediatric neurology, neonatology, pediat-
rics, and can be used for early diagnosis of 
neuropsychomotor disorders in children who 
have undergone ischemic cerebral stroke. 
Summary of the invention consists in that the 
patient of pediatric age is clinically and para-
clinically examined, it is established the clini-
cal cerebral structure affection picture, at the 
same time it is sampled 23 ml of venous 
blood, it is centrifuged, it is separated the 
blood serum and stored at a constant temper-
ature of 20C, it is determined the serum 
concentration of vascular endothelial growth 
factor, in the case when the serum concentra-
tion is more than 296.23 pg/ml, the presence 
of ischemic cerebral stroke is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики ишемического цере-
брального инсульта у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к педиатрической неврологии, 
неонатологии, педиатрии, и может быть 
использовано для ранней диагностики 
нейропсихомоторных нарушений у детей, 
перенесших ишемический церебральный 
инсульт. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
больному педиатрического возраста про-
водят клиническое и параклиническое об-



MD - BOPI 12/2020                                                                                                      INVENTIONS 

 64

следование, устанавливают клиническую 
картину поражения структур головного моз-
га, при этом,  осуществляют забор  23 мл 
венозной крови, центрифугируют, отделя-
ют сыворотку крови и хранят при постоян-
ной температуре  20°C, определяют сы-
вороточную концентрацию фактора роста 
эндотелия сосудов, в случае, когда сыво-
роточная концентрация более 296,23 
пг/мл, диагностируют наличие ишемиче-
ского церебрального инсульта. 
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(72)  SPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, 
MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadej-
da, MD; BOZADJI Veaceslav, MD; 
REVENCO Ninel, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic al accidentului vas-

cular cerebral ischemic la copii  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurologia pediatrică, neonatologie, pediatrie 
şi poate fi utilizată pentru diagnosticarea pre-
coce a dereglărilor neuropsihomotorii la copii, 
care au suportat accident vascular cerebral 
ischemic.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul 
de vârstă pediatrică se examinează clinic şi 
paraclinic, se stabileşte tabloul clinic de lezare 
a structurilor cerebrale, totodată,  se  colec-
tează 23 ml de sânge venos, se centrifu-
ghează, se separă serul sangvin şi se păs-
trează la o temperatură constantă de  20°C, 
se determină concentraţia serică a proteinei 
S100B, în cazul, când concentraţia serică  es-
te mai mare de 0,272  pg/ml, se diagnosti-
chează prezenţa accidentului vascular cere-
bral ischemic. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Method for diagnosing ischemic cerebral 
stroke in children  

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to pediatric neurology, neonatology, pediat-
rics, and can be used for early diagnosis of 
neuropsychomotor disorders in children who 
have undergone ischemic cerebral stroke. 
Summary of the invention consists in that the 
patient of pediatric age is clinically and para-
clinically examined, it is established the clini-
cal cerebral structure affection picture, at the 
same time it is sampled 23 ml of venous 
blood, it is centrifuged, it is separated the 
blood serum and stored at a constant temper-
ature of 20C, it is determined the serum 
concentration of S100B protein, in the case 
when the serum concentration is more than 
0.272 pg/ml, the presence of ischemic cere-
bral stroke is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики ишемического цере-
брального инсульта у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к педиатрической неврологии, 
неонатологии, педиатрии, и может быть 
использовано для ранней диагностики 
нейропсихомоторных нарушений у детей, 
перенесших ишемический церебральный 
инсульт. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
больному педиатрического возраста про-
водят клиническое и параклиническое об-
следование, устанавливают клиническую 
картину поражения структур головного моз-
га, при этом, осуществляют забор 23 мл 
венозной крови, центрифугируют, отделя-
ют сыворотку крови и хранят при постоян-
ной температуре  20°C, определяют сы-
вороточную концентрацию белка S100B, в 
случае, когда сывороточная концентрация 
более 0,272 пг/мл, диагностируют наличие 
ишемического церебрального инсульта. 
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(72)  GURĂU Petru, MD; SENCU Eusebiu, MD; 
VETRICEAN Sergiu, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de biopsie în carcinomul verucos 

de laringe 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

otorinolaringologie, şi poate fi utilizată pentru 
biopsia diagnostică în carcinomul verucos de 
laringe. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se aplică 
în fosa nazală o meşă nazală, îmbibată cu o 
soluţie de lidocaină de 2% şi o soluţie de 
adrenalină de 0,1%, pentru anestezie topică, 
timp de câteva minute. Concomitent se reali-
zează anestezia locală de contact a faringelui 
prin aplicarea a 2...3 pufuri de spray cu o so-
luţie de lidocaină de 10%. După care, 
transnazal se introduce endoscopul flexibil şi 
cu atenţie se vizualizează structurile anatomi-
ce în timpul respiraţiei şi fonaţiei. Prin canaul 
de lucru al fibroscopului, cu ajutorul unei se-
ringi, care conţine o soluţie de lidocaină de 
2% şi o soluţie de adrenalină de 0,1% se pul-
verizează mucoasa laringelui pentru o anes-
tezie locală de contact, apoi prin canalul de 
lucru al fibroscopului se direcţionează o ansă 
diatermică, care se plasează la baza compo-
nentului exofitic al tumorii, şi se efectuează 
excizia porţiunii de ţesut necesar prin tăiere în 
regim diatermic. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Biopsy method in verrucous carcinoma of 
larynx 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to otorhinolaryngology, and can be used for 
diagnostic biopsy in verrucous carcinoma of 
larynx. 
Summary of the invention lies in the fact that 
a nasal tampon, soaked in 2% lidocaine solu-
tion and 0.1% adrenaline solution is applied in 
the nasal fossa, for local anesthesia, for sev-
eral minutes. At the same time, local contact 
anesthesia of the pharynx is carried out by 
applying 2…3 sprays with a 10% lidocaine so-
lution. After that, a flexible endoscope is intro-
duced transnasally and the anatomical struc-
tures are carefully visualized during breathing 
and phonation. Through the working channel 
of the fiberscope, using a syringe, containing 
2% lidocaine solution and 0.1% adrenaline 
solution, it is irrigated the laryngeal mucosa 
for local contact anesthesia, then through the 
working channel of the fiberscope is directed 

a diathermic loop, which is placed on the base 
of the exophytic component of the tumor, and 
excision of the required portion of tissue is 
performed by cutting in a diathermic mode. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метод биопсии при веррукозной карци-
номе гортани 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к оториноларингологии, и может 
быть использовано для диагностической 
биопсии при веррукозной карциноме гор-
тани. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
укладывают в носовую ямку носовой там-
пон, пропитанный 2%-ым раствором лидо-
каина и 0,1%-ым раствором адреналина, 
для местной анестезии, в течение несколь-
ких минут. В то же время, проводят мест-
ную контактную анестезию глотки путем 
нанесения 2...3 распылений спрея с 10%-
ым раствором лидокаина. После чего, 
трансназально вводят гибкий эндоскоп и 
тщательно визуализируют анатомические 
структуры во время дыхания и фонации. 
Через рабочий канал фиброскопа, с помо-
щью шприца, который содержит 2%-ый 
раствор лидокаина и 0,1%-ый раствор ад-
реналина, орошают слизистую оболочку 
гортани для местной контактной анестезии, 
затем через рабочий канал фиброскопа 
направляют диатермическую петлю, кото-
рую помещают на основание экзофитного 
компонента опухоли, и выполняют иссече-
ние необходимого участка ткани путем 
разрезания в диатермическом режиме. 

 
 П. формулы: 1 
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(54) Metodă de determinare a funcţiei hepatice 
în hepatita cronică virală B şi infecţia cro-
nică de HBV cu activitate minimă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
gastroenterologie, hepatologie şi poate fi utili-
zată pentru determinarea funcţiei hepatice în 
hepatita cronică virală B şi infecţia cronică de 
HBV cu activitate minimă.   
Esenţa invenţiei constă în aceea că se colec-
tează sânge venos a jeun şi se determină 
concentraţia transaminazelor, şi anume 
alaninaminotransferazei şi aspartatamino-
transferazei, apoi se efectuează o probă de 
efort prin administrarea perorală a 50 g de 
glucoză, dizolvată în apă caldă şi 0,5 g de 
eufilină, apoi se colectează sânge în dinamică 
peste 60 şi 120 min, şi repetat se determină 
concentraţia transaminazelor, în cazul, în care 
în proba colectată peste 60 min de la proba 
de efort, concentraţia alaninaminotransferazei 
se măreşte de 1,3...1,8 ori, iar concentraţia 
aspartataminotransferazei se măreşte de  
1,4...2,0 ori, iar în proba colectată peste 120 
min de la proba de efort, concentraţia 
alaninaminotransferazei se micşorează de 
1,3...1,4 ori, iar concentraţia aspartatami-
notransferazei se micşorează de 1,4...1,6 ori 
de la nivelul concetraţiei din probele colectate 
peste 60 min de la proba de efort, se determi-
nă dereglarea funcţiei hepatice. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining liver function in 
chronic viral hepatitis B and chronic HBV 
etiology infection with minimal activity 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to gastroenterology, hepatology and can be 
used for determining liver function in chronic 
viral hepatitis B and chronic HBV infection 
with minimal activity. 
Summary of the invention consists in that fast-
ing venous blood is sampled and the concen-
tration of transaminases, namely alanine ami-
notransferase and aspartate aminotransfer-
ase, is determined, after which a load test is 
performed by oral administration of 50 g of 
glucose, dissolved in warm water and 0.5 g of 
aminophylline, followed by dynamic blood 
sampling in 60 and 120 min, and the concen-
tration of transaminases is re-determined, in 
the event if in the sample taken in 60 min from 
the load test, the concentration of alanine 
aminotransferase increases by 1.3…1.8 
times, and the concentration of aspartate 
aminotransferase increases by 1.4…2.0 
times, and in the sample taken in 120 min 

from the load test, the concentration of ala-
nine aminotransferase decreases by 1.3…1.4 
times, and the concentration of aspartate 
aminotransferase decreases by 1.4…1.6 
times from the concentration level in samples 
taken in 60 min from the load test, liver dys-
function is determined. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения функции печени 
при хроническом вирусном гепатите В и 
хронической инфекции ВГB с мини-
мальной активностью 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к гастроэнтерологии, гепатоло-
гии, и может быть использовано для опре-
деления функции печени при хроническом 
вирусном гепатите B и хронической инфек-
ции ВГB с минимальной активностью. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
осуществляют забор венозной крови 
натощак и определяют концентрацию 
трансаминаз, а именно аланинамино-
трансферазы и аспартатаминотрансфера-
зы, затем осуществляют нагрузочную про-
бу путем перорального введения 50 г глю-
козы, растворенной в теплой воде, и 0,5 г 
эуфиллина, затем осуществляют забор 
крови в динамике через 60 и 120 мин и по-
вторно определяют концентрацию тран-
саминаз, в случае, если в пробе, взятой 
через 60 мин от нагрузочной пробы, кон-
центрация аланинаминотрансферазы уве-
личивается в 1,3...1,8 раза, а концентрация 
аспартатаминотрансферазы увеличивает-
ся в 1,4 ... 2,0 раза, а в пробе, взятой через 
120 мин от нагрузочной пробы, концентра-
ция аланинаминотрансферазы снижается 
в 1,3...1,4 раза, а концентрация аспартата-
минотрансферазы снижается в 1,4...1,6 ра-
за от уровня концентрации в пробах, взя-
тых через 60 мин от нагрузочной пробы, 
определяют нарушение функции печени. 
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(71)(73) I.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72)  SÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD; 
GORINCIOI Viorina, MD; MOLDOVAN Cristi-
na, MD; ŢURCAN Olga, MD 

(54) Mediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi 
din genul Trichoderma 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 
la un mediu pentru liofilizarea tulpinilor de 
fungi din genul Trichoderma şi  poate fi utiliza-
tă pentru conservarea şi păstrarea îndelunga-
tă a tulpinilor de fungi. 
Mediul, conform invenţiei, conţine, %: glucoză- 
7, nanoparticule de Fe2ZnO4 - 0,0005 şi lapte 
degresat - restul. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea viabili-
tăţii tulpinilor de fungi după liofilizare şi după 
păstrare în stare liofilizată. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Medium for lyophilization of fungal strains 
of the genus Trichoderma 

(57) The invention relates to biotechnology, name-
ly to a medium for lyophilization of fungal 
strains of the genus Trichoderma and can be 
used for conservation and long-term storage 
of fungal strains. 
The medium, according to the invention, 
comprises, %: glucose - 7, Fe2ZnO4 nanopar-
ticles - 0.0005 and skim milk - the rest. 
The result of the invention consists in increas-
ing the viability of fungal strains after lyophi-
lization and after storage in lyophilized state. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Среда для лиофилизации штаммов гри-
бов рода Trichoderma 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, а 
именно к среде для лиофилизации штам-
мов грибов рода Trichoderma и может быть 
использовано для консервации и длитель-
ного хранения штаммов грибов. 
Среда, согласно изобретению, содержит, 
%: глюкозу - 7, наночастицы Fe2ZnO4 - 
0,0005 и обезжиренное молоко - осталь-
ное. 
Результат изобретения состоит в повыше-
нии жизнеспособности штаммов грибов по-
сле лиофилизации и после хранения в 
лиофилизированном состоянии. 

 
 П. формулы: 1 
 

(11) 1476 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01) 

F03D 7/04 (2006.01) 
(21) s 2019 0114 
(22) 2019.11.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Viorel, MD; ODAINÂI Valeriu, MD; 

GUŢU Marin, MD 
(54) Turbină eoliană 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi 

anume la dispozitive de conversie a energiei 
eoliene în energie electrică.  
Turbina eoliană conţine un turn (1), pe care 
este instalat cu posibilitatea rotirii în jurul axei 
lui un rotor cu pale (7) aerodinamice, fixat pe 
un arbore de intrare (6), unit cu un generator 
(5) de curent electric, inclusiv un mecanism 
(3) de transmitere a curentului produs de ge-
nerator (5), şi un mecanism de siguranţă (2) a 
generatorului (5). Fiecare pală (7) aerodina-
mică este dotată pe extradosul ei cu o canelu-
ră longitudinală (a) de formă semicirculară, 
deschisă spre exterior, cu raza de (0,0125  
0,0135)L, centrul căreia este amplasat pe pre-
lungirea conturului profilului aerodinamic la 
distanţa de (0,56  0,58)L de bordul de atac, 
unde L - lungimea coardei palei (7). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Wind turbine  
(57) The invention relates to wind-power engineer-

ing, namely to devices for converting wind 
energy into electrical energy. 
The wind turbine comprises a mast (1), on 
which is installed with the possibility of rota-
tion around its axis a rotor with aerodynamic 
blades (7), fixed on an input shaft (6), con-
nected to an electric current generator (5), in-
cluding a mechanism (3) for transferring the 
current produced by the generator (5), and a 
safety mechanism (2) of the generator (5). 
Each aerodynamic blade (7) is equipped on 
its ledge with a longitudinal groove (a) of sem-
icircular shape, open outward, with a radius of 
(0.0125 – 0.0135)L, the center of which is 
placed on the continuation of the aerodynamic 
profile contour at a distance of (0.56 – 0, 58)L 
from the attack board, where L is the length of 
the blade (7) chord. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 6 

* 
*     * 
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(54) Ветротурбина 
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике, 

а именно к устройствам для преобразова-
ния энергии ветра в электрическую энер-
гию. 
Вeтротурбина содержит мачту (1), на кото-
рой установлен с возможностью вращения 
вокруг её оси ротор с аэродинамическими 
лопастями (7), закрепленный на входном 
валу (6), соединенном с генератором (5) 
электрического тока, включительно меха-
низм (3) передачи тока, произведенного 
генератором (5), и предохранительный ме-
ханизм (2) генератора (5). Каждая аэроди-
намическая лопасть (7) снабжена на своем 
выступе продольным пазом (a) полукруг-
лой формы, открытым наружу, радиусом 
(0,0125  0,0135)L, центр которого распо-
ложен на продолжении контура аэродина-
мического профиля на расстоянии (0,56  
0,58)L от атакующего борта, где L  длина 
хорды лопасти (7). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 6 

 
 
 
 
(11) 1477 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02M 7/02 (2006.01) 

H02M 7/155 (2006.01) 
(21) s 2019 0070 
(22) 2019.07.11 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL MECC, 

MD 
(72)  ERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, 

MD 
(54) Convertor de tensiune de curent alternativ 

în tensiune de curent continuu pentru 
electromobile 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi electro-
energetică, şi anume la convertoare de tensi-
une de curent alternativ în tensiune de curent 
continuu în sistemele electrice şi electroener-
getice. 

Convertorul, conform invenţiei, conţine o sur-
să de curent alternativ (1); conectat în paralel 
cu sursa (1) un filtru de armonici superioare, 
compus dintr-o inductanţă (2) şi un condensa-
tor (17), conectate în serie; conectate în para-
lel cu condensatorul (17) două braţe, conecta-
te în serie şi formate din trei ramuri, conectate 
în paralel; prima ramură a primului braţ, for-
mată dintr-o diodă (3) şi un tranzistor (9), co-
nectate în serie; a doua ramură a primului 
braţ, formată dintr-un tranzistor (5) şi o diodă 
(11), conectate în serie; a treia ramură a pri-
mului braţ, formată dintr-un condensator (13); 
prima ramură a celui de-al doilea braţ, forma-
tă dintr-o diodă (4) şi un tranzistor (10), co-
nectate în serie; a doua ramură a celui de-al 
doilea braţ, formată dintr-un tranzistor (6) şi o 
diodă (12), conectate în serie; a treia ramură 
a celui de-al doilea braţ, formată dintr-un con-
densator (14); o inductanţă (7), conectată în 
punctele comune de conexiune a componen-
telor primei şi a doua ramuri ale primului braţ; 
o inductanţă (8), conectată în punctele comu-
ne de conexiune a componentelor primei şi 
ale celei de-a doua ramuri a celui de-al doilea 
braţ; o bobină primară (15) a unui transforma-
tor de frecvenţă înaltă, executat cu întrefier, 
conectată în punctele comune de conexiune a 
componentelor ambelor ramuri ale diferitor 
braţe; trei ramuri, conectate în paralel, unde 
prima ramură este formată din tranzistori (18 
şi 19), a doua ramură este formată din con-
densatori (20 şi 21), iar a treia ramură este 
formată dintr-o inductanţă (22) şi un acumula-
tor de bord (23); o bobină secundară (16) a 
transformatorului de frecvenţă înaltă, conecta-
tă în punctele comune de conexiune a tranzis-
torilor (18 şi 19) primei ramuri şi a condensa-
toarelor (20 şi 21) celei de-a doua ramuri. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Alternating-current voltage-to-direct-cur-
rent voltage converter for electromobiles  

(57) The invention relates to electrical engineering 
and electrical power engineering, namely to 
alternating-current voltage-to-direct-current 
voltage converters in electrical and power 
systems. 
The converter, according to the invention, 
comprises an alternating-current source (1); 
connected in parallel to the source (1) a high-
er harmonic filter, consisting of an inductance 
(2) and a capacitor (17), connected in series; 
connected in parallel to the capacitor (17) two 
arms, connected in series and formed of three 
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branches, connected in parallel; the first 
branch of the first arm, formed by a diode (3) 
and a transistor (9), connected in series; the 
second branch of the first arm, formed by a 
transistor (5) and a diode (11), connected in 
series; the third branch of the first arm, 
formed by a capacitor (13); the first branch of 
the second arm, formed by a diode (4) and a 
transistor (10), connected in series; the sec-
ond branch of the second arm, formed by a 
transistor (6) and a diode (12), connected in 
series; the third branch of the second arm, 
formed by a capacitor (14); an inductance (7), 
connected to the common junction points of 
the components of the first and second 
branches of the first arm; an inductance (8), 
connected to the common junction points of 
the components of the first and second 
branches of the second arm; a primary wind-
ing (15) of a high-frequency transformer, 
made with an air gap, connected to the com-
mon junction points of the components of both 
branches of different arms; three branches, 
connected in parallel, where the first branch is 
formed by transistors (18 and 19), the second 
branch is formed by capacitors (20 and 21), 
and the third branch is formed by an induct-
ance (22) and a traction accumulator (23); a 
secondary winding (16) of the high-frequency 
transformer, connected to the common junc-
tion points of the transistors (18 and 19) of the 
first branch and of the capacitors (20 and 21) 
of the second branch. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Преобразователь напряжения перемен-
ного тока в напряжение постоянного то-
ка для электромобилей 

(57) Изобретение относится к электротехнике и 
электроэнергетике, а именно к преобразо-
вателям напряжения переменного тока в 
напряжение постоянного тока в электриче-
ских и электроэнергетических системах. 
Преобразователь, согласно изобретению, 
содержит источник переменного тока (1); 
подключенный параллельно к источнику (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

фильтр высших гармоник, состоящий из ин-
дуктивности (2) и конденсатора (17), соеди-
ненных последовательно; подключенные 
параллельно с конденсатором (17) два пле-
ча, соединённые последовательно и состо-
ящие из трех ветвей, соединенных парал-
лельно; первую ветвь первого плеча, обра-
зованную диодом (3) и транзистором (9), 
соединённых последовательно; вторую 
ветвь первого плеча, образованную транзи-
стором (5) и диодом (11), соединенных по-
следовательно; третью ветвь первого пле-
ча, образованную конденсатором (13); 
первую ветвь второго плеча, образованную 
диодом (4) и транзистором (10), соединен-
ных последовательно; вторую ветвь второго 
плеча, образованную транзистором (6) и 
диодом (12), соединенных последователь-
но; третью ветвь второго плеча, образован-
ную конденсатором (14); индуктивность (7), 
подключенную к общим точкам соединения 
компонентов первой и второй ветви первого 
плеча; индуктивность (8), подключенную к 
общим точкам соединения компонентов 
первой и второй ветви второго плеча; пер-
вичную катушку (15) высокочастотного 
трансформатора, выполненного с воздуш-
ным зазором, подключенную к общим точ-
кам соединения компонентов обеих ветвей 
разных плеч; три ветви, соединенные па-
раллельно, где первая ветвь образована 
транзисторами (18 и 19), вторая ветвь обра-
зована конденсаторами (20 и 21), а третья 
ветвь образована индуктивностью (22) и тя-
говым аккумулятором (23); вторичную об-
мотку (16) высокочастотного трансформа-
тора, подключенную к общим точкам соеди-
нения транзисторов (18 и 19) первой ветви и 
конденсаторов (20 и 21) второй ветви. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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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 3310371 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 38/00 (2006.01.01) 

           A61K 38/26 (2006.01.01) 
           C07K 14/605 (2006.01.01) 
           C07K 14/00 (2006.01.01) 
           A61P 3/00 (2006.01.01) 
           A61P 1/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0406 
(96) 16733268.3, 2016.06.16 
(97) 3310371, 2018.04.25 
(80) EPB nr. 40/2020, 2020.09.30 
(87) WO 2016/209707, 2016.12.29 
(31) 201562182847P 
(32) 2015.06.22 
(33) US 
(71)(73) Eli Lilly and Company, US 
(72) CHEN Yanyun, US; MEZO Adam Robert, 

US; QU Hongchang, US; VALENZUELA 
Francisco Alcides, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Glucagon şi compuşi co-agonişti GLP-1 

Glucagon and GLP-1 co-agonist com-
pounds 
Соединения соагонистов глюкагона и 
GLP-1 

(57) Prezenta invenție furnizează glucagon și 
compuși co-agoniști GLP-1 care sunt utili în 
tratamentul diabetului de tip 2, obezității, 
bolii nealcoolice a ficatului gras (NAFLD) 
și/sau a steatohepatitei nealcoolice (NASH).
P-20637 
 
Revendicări: 24 
Secvenţe: 11 

 * 
*   * 

(57)  The present invention provides glucagon 
and GLP-1 co-agonist compounds that are 
useful in the treatment of type 2 diabetes, 
obesity, nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD) and/or nonalcoholic steatohepatitis 
(NASH). P-20637 
 
Claims: 24 
Sequences: 11 

  

 
 
 
 
 
 
 

(11) MD/EP 3432948 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61M 5/315 (2006.01.01) 

           A61M 5/24 (2006.01.01) 
(21) e 2019 0128 
(96) 17714086.0, 2017.03.14 
(97) 3432948, 2019.01.30 
(80) EPB nr. 31/2020, 2020.07.29 
(87) WO 2017/165154, 2017.09.28 
(31) 201662310961P 
(32) 2016.03.21 
(33) US 
(71)(73) Eli Lilly and Company, US 
(72) JUDSON Jared Alden, US; MOULTON 

Timothy Lee, US 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Dispozitiv de livrare medical cu element 

de acţionare expandabil axial 
Medical delivery device with axially ex-
pandable drive member 
Медицинское устройство доставки с 
аксиально расширяемым приводным 
элементом 

(57) Dispozitivul de livrare medical pentru avan-
sarea unui piston într-un container pentru 
medicament pentru a expulza medicamen-
tul. Structura de susținere susține containe-
rul și ansamblul de acționare, care avan-
sează pistonul. Ansamblul de acționare 
include o panglică de acționare, care poate 
fi retrasă și extinsă. Panglica retractată 
formează o spirală, iar panglica extinsă –
un helix. Panglica de acționare se poate 
deplasa incremental între configurația de 
spirală retractată și configurația elicoidală 
extinsă. O unitate mecanică rotește banda 
de acționare pentru a extinde și a retrage 
selectiv panglica. Un element de împingere, 
având o rampă elicoidală se angajează cu 
o margine proximală a panglicii de acționa-
re, unde trece între spirală și helix. Un ele-
ment de sprijin la capătul distal al benzii de 
acționare exercită o forță axială asupra 
pistonului când panglica este extinsă. 
 
Revendicări: 21 
Figuri: 33 

 * 
*   * 
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(57)  A medical delivery device for advancing a 
piston in a medicament container to expel a 
medicament. A support structure supports 
the container and a drive assembly that 
advances the piston. The drive assembly 
includes a drive ribbon that can be retracted 
and extended. The retracted ribbon defines 
a spiral and the extended ribbon defines a 
helix. The drive ribbon is incrementally 
moveable between the retracted spiral con-
figuration and extended helical configura-
tion. A mechanical drive rotates the drive 
ribbon to selectively extend and retract the 
ribbon. A thrust member having a helical 
ramp engages a proximal edge of the drive 
ribbon where it transitions between a spiral 
and helix. A bearing member at the distal 
end of the drive ribbon exerts an axial force 
on the piston when the ribbon is extended. 
 
Claims: 21 
Fig.: 33 

 

 
 
 
(11) MD/EP 3455625 (13) T2 
(51) Int.Cl.: G01N 33/50 (2006.01.01) 

           G01N 33/68 (2006.01.01) 
           G01N 33/53 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0332 
(96) 17726208.6, 2017.05.10 

(97) 3455625, 2019.03.20 
(80) EPB nr. 36/2020, 2020.09.02 
(87) WO 2017/194610, 2017.11.16 
(31) PCT/EP2016/0608 
(32) 2016.05.13 
(33) WO 
(71)(73) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, 

DE; TRON - Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH, DE 

(72) VORMEHR Mathias, DE; SAHIN Ugur, DE; 
SCHRÖRS Barbara, DE; LÖWER Martin, 
DE; BOEGEL Sebastian, DE 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Metode de predicţie a utilității neo-

antigenelor pentru imunoterapie 
Methods for predicting the usefulness of 
neoantigens for immunotherapy 
Методы прогнозирования полезности 
белков или белковых фрагментов для 
иммунотерапии 

(57) Prezenta invenție se referă la metode de 
predicție a peptidelor sau polipeptidelor, 
cum ar fi epitopii celulelor T, utile pentru 
imunoterapie, cum ar fi pentru vaccinare. În 
special, prezenta invenție se referă la meto-
de de predicție dacă peptidele sau polipep-
tidele, cum ar fi antigenele sau epitopii aso-
ciați tumorii, în special neoantigenele sau 
neoepitopii asociați tumorii, sunt imunogene 
și, în special, utile pentru imunoterapie, cum 
ar fi vaccinarea. Metodele invenției pot fi 
utilizate, în special, pentru furnizarea de 
vaccinuri specifice tumorii unui pacient și, 
astfel, în contextul vaccinurilor personalizate 
împotriva cancerului. 
 
Revendicări: 2 
Figuri: 2 
Secvenţe: 2 

 * 
*   * 

(57) The present invention relates to methods for 
predicting peptides or polypeptides such as 
T cell epitopes useful for immunotherapy 
such as for vaccination. In particular, the 
present invention relates to methods for 
predicting whether peptides or polypeptides 
such as tumor-associated antigens or 
epitopes, in particular tumor-associated ne-
oantigens or neoepitopes, are immunogenic 
and, in particular, useful for immunotherapy 
such as for vaccination. The methods of the 
invention may be used, in particular, for the 
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provision of vaccines which are specific for 
a patient's tumor and, thus, in the context of 
personalized cancer vaccines. 
 
Claims: 2 
Fig.: 2 
Sequences: 2 

  
 
 
(11) MD/EP 3500564 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           A61K 31/506 (2006.01.01) 
           A61P 3/00 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0711 
(96) 17761332.0, 2017.08.09 
(97) 3500564, 2019.06.26 
(80) EPB nr. 41/2020, 2020.10.07 
(87) WO 2018/033832, 2018.02.22 
(31) 201662377137P 
(32) 2016.08.19 
(33) US 
(71)(73) Pfizer Inc., US 
(72) BOEHM Markus, US; CABRAL Shawn, US; 

DOWLING Matthew S., US; FUTATSUGI 
Kentaro, US; HUARD Kim, US; LEE Esther 
Cheng Yin, US; LI Qifang, US; 
LONDREGAN Allyn T., US; POLIVKOVA 
Jana, US; PRICE David A., US 

(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Inhibitori ai diacilglicerol aciltransferazei 2

Diacylglycerol acyltransferase 2 inhibi-
tors 
Ингибиторы диацилглицеролацил-
трансферазы 2 

(57) Sunt descriși compuși cu Formula (I), care 
inhibă activitatea diacilglicerol aciltran-
sferazei 2 (DGAT2) și utilizarea lor pentru 
tratamentul bolilor legate de aceasta la ani-
male. 
 
Revendicări: 28 
Figuri: 4 

 * 
*   * 

(57)  Compounds of Formula (I) that inhibit the 
activity of the diacylglycerol acyltransferase 
2 (DGAT2) and their uses in the treatment 
of diseases linked thereto in animals are 
described herein. 
 
Claims: 28 
Fig.: 4 

  

(11) MD/EP 3600364 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01) 

           C12R 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 25/00 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 

(21) e 2020 0145 
(96) 18735196.0, 2018.06.14 
(97) 3600364, 2020.02.05 
(80) EPB nr. 32/2020, 2020.08.05 
(87) WO 2018/229216, 2018.12.20 
(31) 201709468; 201709534; 201712851; 

201803826; 201805989; 201805991; 
201805990; 201806779; 201806780 

(32) 2017.06.14; 2017.06.15; 2017.08.10; 
2018.03.09; 2018.04.11; 2018.04.11; 
2018.04.11; 2018.04.25; 2018.04.25 

(33) GB; GB; GB; GB; GB; GB; GB; GB; GB 
(71)(73) 4D Pharma Research Limited, GB 
(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; YUILLE Sa-

mantha, GB; ETTORRE Anna, GB; AHMED 
Suaad, GB; FOTIADOU Parthena, GB; 
URCIA Joseph Roby Iringan, GB; 
SAVIGNAC Helene, GB 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Compoziții care conţin tulpină bacteriană 

din genul Megasphaera și utilizări ale 
acestora 
Compositions comprising a bacterial 
strain of the genus Megasphaera and 
uses thereof 
Композиции, содержащие бактериаль-
ный штамм рода Megasphaera, и их 
применения 

(57) Invenția furnizează compoziții cuprinzând 
tulpini bacteriene pentru tratarea și preveni-
rea bolilor neurodegenerative. 

 
Revendicări: 15 
Figuri: 50 
Secvenţe: 37 

 * 
*   * 

(57)  The invention provides compositions com-
prising bacterial strains for treating and pre-
venting neurodegenerative disorders. 
 
Claims: 15 
Fig.: 50 
Sequences: 37 
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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 NL 4683 C1 A01H 1/00 (2013.01) 
A01H 5/00 (2013.01) 
C07K 14/195 (2013.01) 
C12N 15/09 (2013.01) 
C12N 15/10 (2013.01) 
C12N 15/82 (2013.01) 

a 2015 0003 2013.06.19 3/2020 

2 US 4685 C1 A61K 39/00 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 7/02 (2006.01) 
A61P 37/02 (2006.01) 
C07K 16/40 (2006.01) 

a 2018 0042 2016.11.09 3/2020 

3 MD 4686 C1 H01L 21/00 (2006.01) 
H01L 21/04 (2006.01) 
H01L 21/205 (2006.01) 
H01L 27/14 (2006.01) 
H01L 31/04 (2006.01) 
C01B 25/08 (2006.01) 
C01G 15/00 (2006.01) 

a 2018 0109 2018.12.15 3/2020 

 
 

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 MD 1424 Z A23C 9/12 (2006.01) 
A23C 9/123 (2006.01) 
A23C 9/13 (2006.01) 
A23C 9/133 (2006.01) 
C12R 1/46 (2006.01) 

s 2018 0099 2018.10.25 3/2020 

2 MD 1425 Z A61K 35/16 (2015.01) 
A61L 24/04 (2006.01) 

s 2019 0107 2019.10.15 3/2020 

3 MD 1426 Z B01F 3/18 (2006.01) s 2019 0039 2019.03.26 3/2020 
4 MD 1427 Z C23F 11/08 (2006.01) 

C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/14 (2006.01) 
C07F 15/06 (2006.01) 
C07C 53/124 (2006.01) 
C07C 211/05 (2006.01) 

s 2019 0051 2019.05.22 3/2020 

5 MD 1429 Z E04G 9/00 (2006.01) 
E04G 9/08 (2006.01) 
E04G 9/10 (2006.01) 
E04G 11/20 (2006.01) 
E04G 11/22 (2006.01) 

s 2019 0041 2019.04.08 3/2020 
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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 num-
ber/ 
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 2 3 4 5 6 
1 v 2020 0014 /  

2020.08.21 
a. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 
 
b. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Wheat 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 

LG ANERI 2020.12.31 

2 v 2020 0015 /  
2020.08.21 

a. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 
 
b. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Wheat 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 

LG APILCO 2020.12.31 

3 v 2020 0016 /  
2020.08.21 

a. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 
 
b. LIMAGRAIN EUROPE, 
FR 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Wheat 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 
Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol.) 
 

LG KERAMIK 2020.12.31 

4 v 2020 0019 /  
2020.09.07 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 

ŞERLAI 
(Salvia sclarea L.) 
 

AMBRIELA 2020.12.31 
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PLANTELOR, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, 
MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
COTELEA Ludmila, MD;  
BOTNARENCO Pan-
telimon, MD;  
BUTNĂRAŞ Violeta, MD 
 

Sage 
(Salvia sclarea L.) 
 
Шалфей 
(Salvia sclarea L.) 

5 v 2020 0020 /  
2020.09.07 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, 
MD;  
BUTNĂRAŞ Violeta, MD;  
BOTNARENCO 
Pantelimon, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
COTELEA Ludmila, MD 

SOVÂRF 
(Origanum vulgare L. ssp. 
vulgare L.) 
 
Oregano 
(Origanum vulgare L. ssp. 
vulgare L.) 
 
Душица обыкновенная 
(Origanum vulgare L. ssp. 
vulgare L.) 
 

PANACEA 2020.12.31 

6 v 2020 0021 /  
2020.09.07 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, 
MD;  
BUTNĂRAŞ Violeta, MD;  
BOTNARENCO 
Pantelimon, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
COTELEA Ludmila, MD 

SOVÂRF GRECESC 
(Origanum vulgare L. ssp. 
hirtum Ietsw.) 
 
Greek oregano 
(Origanum vulgare L. ssp. 
hirtum Ietsw.) 
 
Душица 
(Origanum vulgare L. ssp. 
hirtum Ietsw.) 
 

SAVOARE 2020.12.31 

7 v 2020 0022 /  
2020.09.11 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. BUIUCLI Piotr, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
JACOTĂ Anatol, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
LEATAMBORG Svetlana, 
MD;  
CHIRTOACĂ Ilie, MD 
 

TRITICALE 
(Triticosecale Witt) 
 
Triticale 
(Triticosecale Witt) 
 
Тритикале 
(Triticosecale Witt) 

INGEN 33 2020.12.31 

8 v 2020 0023 /  
2020.09.11 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. BUIUCLI Piotr, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
JACOTĂ Anatol, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD 

GRÂU DURUM 
(Triticum durum Desf.) 
 
Durum wheat 
(Triticum durum Desf.) 
 
Пшеница твердая 
(Triticum durum Desf.) 
 

HORDEIFORME 
335 

2020.12.31 

9 v 2020 0024 /  
2020.09.14 

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

SOIA 
(Glycine max L. Merrill) 
 
Soybean 

PENTATA 2020.12.31 
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b. HARCIUC Oleg, MD;  
BUDAC Alexandr, MD 

(Glycine max L. Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max L. Merrill) 
 

10 v 2020 0025 /  
2020.09.14 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. BUDAC Alexandr, MD;  
CELAC Valentin, MD;  
COREŢCHI Liuba, MD;  
HARCIUC Oleg, MD 

SOIA 
(Glycine max L. Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max L. Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max L. Merrill) 
 

ŞTEFANEL 2020.12.31 
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

 
rice hotărâre de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi contestată de către o persoa-
nă, afectată de hotărârea respectivă în mod direct şi personal.  

Contestaţia motivată se depune la AGEPI în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii. 
 
 

 
ny decision to grant a plant variety patent may be appealed by a person directly and personally 
affected by that decision. 

The reasoned appeal shall be lodged with the AGEPI within 2 months as from the date of publication of 
the decision. 

 
 

 
юбое решение о выдаче патента на сорт растения может быть обжаловано лицом, которого 
данное решение касается и к которому оно имеет непосредственное и прямое отношение. 

Мотивированный протест подается в AGEPI в течение двух месяцев с даты публикации решения. 
 

 

O 

A 

Л 
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,  
titularul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului,  

numărul brevetului, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea  
 soiului 

Numărul de brevet/ 
Data  acordării 

No. Application 
number/   
Filing date   
 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name   
(Botanical taxon)  
 

Variety 
denomination 
 

Patent 
number /Date of 
grant 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи         

а. Патентообладатель       
b. Селекционер  

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата 
предоставления 
патента 

1 v 2018 0014 / 
2018.03.23 

a. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 
 
b. DE GROOT EN SLOT B.V., 
NL;  
BEJO ZADEN BV, NL 

CEAPĂ  
(Allium cepa ) 
 
Onion  
(Allium cepa ) 
 
Лук  
(Allium cepa ) 
 

ICEBEAR 354 / 2020.12.31 
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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. 
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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



 

MĂRCI  MD - BOPI 12/2020 

 87

(210) 046106 
(220) 2020.06.02 
(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 

KR 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Repu-
blica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratarea afec-

ţiunilor, bolilor şi tulburărilor dermatologice; 
preparate hidratante medicamentoase; loţiuni 
medicamentoase; produse medicinale de 
curăţare. 

 

 
 
 
(210) 046128 
(220) 2020.06.09 
(730) Samsung C&T Corporation, KR 

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşămin-
te; compoziţii extinctoare; preparate pentru 
călirea şi sudura metalelor; substanţe chimi-
ce pentru conservarea alimentelor; tananţi; 
adezivi pentru utilizare în industrie; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; decapanţi; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

05   - produse farmaceutice şi de uz veterinar; pro-
duse igienice de uz medical; substanţe diete-
tice de uz medical, alimente pentru sugari; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; materiale plastice extrudate des-
tinate utilizării în producţie; materiale de călă-
fătuire, etanşare şi izolare; conducte flexibile 
nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; cufe-
re şi geamantane; umbrele, umbrele de soa-
re şi bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; oase, coarne, fanoa-
ne de balenă sau sidef prelucrate sau semi-
prelucrate; scoici; spumă de mare; chihlim-
bar galben; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-
chize din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac; materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; 

 

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; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de agricultură, horticultură şi silvicultură; 
asistenţă sanitară;  servicii de medicină spor-
tivă; servicii de examinări medicale; furnizare 
de echipamente medicale; servicii de spitali-
zare pentru animale; saloane de frumuseţe; 

 

45   - servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor; 
servicii de securitate pentru protecţia fizică a 
bunurilor materiale şi a persoanelor. 

 

 
 
 
(210) 046171 
(220) 2020.06.15 
(310) 88/730,834 
(320) 2019.12.17 
(330) US 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corpora-

ţie din statul Delaware, US 
430 East 29th Street, 14th Floor, New York, 
New York 10016, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
44   - furnizarea informaţiilor medicale şi farmaceu-

tice pe tema problemelor de sănătate şi pre-
paratelor farmaceutice pentru uz uman. 

 

 
 
 
(210) 046275 
(220) 2020.07.03 
(730) MARJENÎ Nicolai, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 88,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „AUTO”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 13.01.16; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046302 
(220) 2020.07.13 
(730) GARAS Iulian, MD 

Str. Renaşterii nr. 8/1, ap. 12, MD-4626, 
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 
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(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   - 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.10; 26.01.16; 26.01.18; 
26.07.03; 27.01.06; 27.05.08; 27.05.21. 

 

(210) 046311 
(220) 2020.07.01 
(730) BESCHIERU Daria, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb, maro-închis. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046316 
(220) 2020.07.07 
(730) PRIME CAPITAL S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 63/1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 
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(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 20.05.05; 
20.05.11; 26.01.10; 26.01.16; 26.01.24; 
26.07.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046317 
(220) 2020.07.07 
(730) PRIME CAPITAL S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 63/1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 20.05.11; 
20.05.14; 20.05.23; 26.01.10; 26.01.16; 
26.01.24; 26.07.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046331 
(220) 2020.07.10 
(730) Himalaya Global Holdings Ltd., KY 

Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. 
Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, Insu-
lele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; produse 

de parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 
loţiuni pentru păr; produse pentru curăţarea 
dinţilor; substanţe pentru spălare şi curăţare, 
săpunuri, săpunuri antiperspirante, săpun în 
calupuri, săpunuri deodorante, săpunuri îm-
potriva transpiraţiei picioarelor; creme şi li-
chide igienice pe bază de plante; loţiuni pen-
tru bronzare de uz cosmetic, creme de uz 
cosmetic; coloranţi pentru păr, vopsele pen-
tru păr, fixative pentru păr, preparate pentru 
fixarea părului, preparate pentru ondularea 
părului; preparate igienice ca articole de toa-
letă; uleiuri de curăţare, uleiuri pentru parfu-
muri şi esenţe, uleiuri pentru toaleta persona-
lă, şampoane; produse pentru ras şi după 
ras; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice de uz medical şi pentru igiena per-
sonală, cu excepţia produselor pentru toale-
tă; produse dezinfectante de uz personal; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; dezinfectante, fungicide şi 
erbicide; săpunuri dezinfectante, produse de 
dezinfectare, dezinfectante pentru mâini. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046332 
(220) 2020.07.10 
(730) Himalaya Global Holdings Ltd., KY 

Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. 
Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, Insu-
lele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; produse 
de parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 
loţiuni pentru păr; produse pentru curăţarea 
dinţilor; substanţe pentru spălare şi curăţare, 
săpunuri, săpunuri antiperspirante, săpun în 
calupuri, săpunuri deodorante,  săpunuri 
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împotriva transpiraţiei picioarelor; creme şi 
lichide igienice pe bază de plante; loţiuni 
pentru bronzare de uz cosmetic, creme de uz 
cosmetic; coloranţi pentru păr, vopsele pen-
tru păr, fixative pentru păr, preparate pentru 
fixarea părului, preparate pentru ondularea 
părului; preparate igienice ca articole de toa-
letă; uleiuri de curăţare, uleiuri pentru parfu-
muri şi esenţe, uleiuri pentru toaleta persona-
lă, şampoane; produse pentru ras şi după 
ras; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice de uz medical şi pentru igiena per-
sonală, cu excepţia produselor pentru toale-
tă; produse dezinfectante de uz personal; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; dezinfectante, fungicide şi 
erbicide; săpunuri dezinfectante, produse de 
dezinfectare, dezinfectante pentru mâini. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046387 
(220) 2020.07.23 
(730) APOLO SPORT S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

negru. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.01; 03.07.17; 03.07.24; 
24.01.09; 27.03.03; 27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046419 
(220) 2020.07.23 
(310) 2020/00693 
(320) 2020.05.05 
(330) IE 
(730) Stafford-Miller (Ireland) Limited, IE 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 
Waterford, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse de toaletă nemedicinale, produse 

pentru îngrijirea dinţilor, apă de gură şi pro-
duse pentru împrospătarea respiraţiei; prepa-
rate pentru igiena bucală, geluri dentare, 
preparate pentru albit, preparate pentru lus-
truirea dinţilor, preparate şi acceleratori de 
albire a dinţilor, preparate cosmetice pentru 
îndepărtarea petelor; 

 

05   - preparate medicinale pentru igiena bucală, 
preparate medicinale pentru lustruirea dinţi-
lor, preparate medicinale de albire a dinţilor, 
apă de gură medicinală, preparate medicina-
le pentru albit, gumă de mestecat şi pastile 
medicinale pentru igiena dentară; 

 

10   - aparate de îngrijire dentară, tăvi flexibile şi 
de unică folosinţă de uz stomatologic; 

 

21   - periuţe de dinţi, scobitori, aţă dentară, perii şi 
bureţi. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 09.01.10; 
26.11.13; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046420 
(220) 2020.07.23 
(310) 2020/00692 
(320) 2020.05.05 
(330) IE 
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(730) Stafford-Miller (Ireland) Limited, IE 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 
Waterford, Irlanda 

(540)  
 
 

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

deschis. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse de toaletă nemedicinale, produse 

pentru îngrijirea dinţilor, apă de gură şi pro-
duse pentru împrospătarea respiraţiei; prepa-
rate pentru igiena bucală, geluri dentare, 
preparate pentru albit, preparate pentru lus-
truirea dinţilor, preparate şi acceleratori de 
albire a dinţilor, preparate cosmetice pentru 
îndepărtarea petelor; 

 

05   - preparate medicinale pentru igiena bucală, 
preparate medicinale pentru lustruirea dinţi-
lor, preparate medicinale de albire a dinţilor, 
apă de gură medicinală, preparate medicina-
le pentru albit, gumă de mestecat şi pastile 
medicinale pentru igiena dentară; 

 

10   - aparate de îngrijire dentară, tăvi flexibile şi 
de unică folosinţă de uz stomatologic; 

 

21   - periuţe de dinţi, scobitori, aţă dentară, perii şi 
bureţi. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 09.01.10; 
26.11.13; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046451 
(220) 2020.07.27 
(730) Mega Lifesciences Public Company Limi-

ted, TH 
384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, 
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdis-
trict, Mueang Samut Prakarn District, Samut 
Prakarn Province, Thailanda 

 

(540)  
 
 

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

de uz medical; substanţe dietetice de uz me-
dical; suplimente dietetice pentru oameni; 
preparate farmaceutice şi medicale care con-
ţin rabeprazol pentru tratamentul de vindeca-
re şi ameliorare simptomatică a bolii de reflux 
gastroesofagian eroziv sau ulcerativ; medi-
camente pentru menţinerea vindecării şi re-
ducerea ratelor de recidivă ale simptomelor 
de arsuri la stomac la pacienţii cu boala de 
reflux gastroesofagian eroziv sau ulcerativ; 
preparate farmaceutice pentru tratarea arsu-
rilor la stomac în timpul zilei şi în timpul nopţii 
şi a altor simptome asociate cu boala de 
reflux gastroesofagian; medicamente pentru 
tratamentul de vindecare şi ameliorare simp-
tomatică a ulcerelor duodenale; medicamen-
te pentru tratarea infecţiei cu Helicobacter 
pylori şi bolii ulcerului duodenal; medicamen-
te pentru tratarea afecţiunilor de hipersecre-
ţie patologică, inclusiv a sindromului 
Zollinger-Ellison. 

 

 
 
 
(210) 046452 
(220) 2020.07.27 
(730) Mega Lifesciences Public Company Limi-

ted, TH 
384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, 
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdis-
trict, Mueang Samut Prakarn District, Samut 
Prakarn Province, Thailanda 

(540)  
 
 

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

de uz medical; substanţe dietetice de uz me-
dical; suplimente dietetice pentru oameni; 
preparate farmaceutice şi medicale care con-
ţin ibuprofen; preparate farmaceutice şi me-
dicale pentru calmarea inflamaţiei şi durerii; 
preparate farmaceutice şi medicale pentru 
tratarea durerilor minore şi durerilor legate de 
răceală, durerilor de cap, durerilor de dinţi, 
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durerilor musculare, durerilor de spate, dure-
rilor de corp, durerilor minore cauzate de 
artrită, durerilor de crampe menstruale (dis-
menoree), febrei, migrenei, durerilor posto-
peratorii şi leziunilor sportivilor şi inflamaţiei; 
preparate farmaceutice şi medicale pentru 
tratarea durerilor. 

 

 
 
 
(210) 046453 
(220) 2020.07.27 
(730) Mega Lifesciences Public Company Limi-

ted, TH 
384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road, 
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdis-
trict, Mueang Samut Prakarn District, Samut 
Prakarn Province, Thailanda 

(540)  
 
 

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

de uz medical; substanţe dietetice de uz me-
dical; suplimente dietetice pentru oameni; 
preparate farmaceutice şi medicale pentru 
tratamentul şi profilaxia deficitului de vitami-
nă E; preparate farmaceutice şi medicale cu 
conţinut de vitamina E naturală care ajută la 
menţinerea frumuseţii pielii, încetineşte îm-
bătrânirea şi previne apariţia ridurilor pe pie-
le; preparate farmaceutice cu efect antioxi-
dant pentru protecţia celulelor contra pro-
blemelor cauzate de radicalii liberi; preparate 
farmaceutice şi medicale pentru ameliorarea 
eczemei; preparate farmaceutice şi medicale 
care ajută la tratarea afecţiunilor pielii, men-
ţinerea circulaţiei periferice. 

 

 
 
 
(210) 046454 
(220) 2020.07.27 
(730) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., RO 

Bd. Mărăşti 65-67, Romexpo, Intrarea D, Pa-
vilion T, Sector 1, Cod Poştal 011465, Bucu-
reşti, România 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, gri de diferite nuanţe, alb, negru. 
(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 01.05.01; 01.05.10; 01.07.06; 26.04.18; 
26.11.12; 26.15.01; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046496 
(220) 2020.08.03 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046502 
(220) 2020.08.05 
(730) Goodyear Tyres UK Limited, GB 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Bir-
mingham Business Park, Birmingham, B37 
7YN, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - anvelope şi pneuri pentru vehicule. 
 

 
 
 
(210) 046505 
(220) 2020.07.28 
(730) GHITER Igori, MD 

Bd. Dacia nr. 51, bloc 1, ap. 163,  
MD-2062, 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) 26.01.18; 26.07.25; 27.01.01; 
27.01.06; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046511 
(220) 2020.08.06 
(730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426, Japonia 

(540)  
 
 

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

pentru medicina umană. 
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(210) 046513 
(220) 2020.08.06 
(310) 1361050 
(320) 2020.06.25 
(330) CL 
(730) The Coca-Cola Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046519 
(220) 2020.08.07 
(730) Lenzing Aktiengesellschaft, AT 

Werkstr. 2, A-4860 Lenzing, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse de demachiere; şerveţele antistatice 

pentru uscător; şerveţele umede pentru îngri-
jirea bebeluşului; ceruri de parchet şi mobilă; 
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pielii; 
deodorante de uz personal; săculeţe parfu-
mate; şerveţele de unică folosinţă, impregna-
te cu substanţe de curăţare, pentru faţă; 
creme antirid; preparate pentru îndepărtarea 
grăsimilor; şerveţele cosmetice umezite în 
prealabil; produse hidratante nemedicinale; 
şerveţele umede impregnate cu preparate 
cosmetice sau cu preparate de curăţare pen-
tru igienă personală şi în scopuri cosmetice; 
măşti de picioare pentru îngrijirea pielii; măşti 
pentru faţă; produse exfoliante pentru faţă 
(nemedicinale); măşti cosmetice de curăţare 
pentru faţă; produse pentru curăţarea feţei 
(cosmetice); şerveţele pentru faţă îmbibate 
cu produse cosmetice; produse cosmetice 
pentru spălarea feţei; măşti de mâini pentru 

îngrijirea pielii; balsamuri pentru piele; măşti 
de piele (cosmetice); creme pentru întreţine-
rea pielii de uz cosmetic; preparate pentru 
îngrijirea pielii; creme de îngrijire a pielii, alte-
le decât cele pentru uz medical; preparate de 
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor; 
creme de curăţare pentru piele; loţiune pen-
tru curăţarea tenului; produse pentru curăţa-
rea pielii (nemedicinale); şerveţele impregna-
te pentru curăţare (nemedicinale şi pentru uz 
personal); măşti corporale; produse pentru 
toaletă; preparate cosmetice pentru îngrijirea 
tenului; produse de curăţare a pielii (produse 
cosmetice); dizolvanţi pentru lac de unghii 
(produse cosmetice); preparate cosmetice 
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topi-
că pe faţă; plasturi cosmetici care conţin pre-
parate cu ecran solar şi protecţie solară des-
tinate utilizării pe piele; batiste de unică folo-
sinţă impregnate cu colonie; batiste impreg-
nate cu produse pentru curăţarea ochelarilor 
de vedere; pânză îmbibată cu detergent, 
pentru curăţat; şerveţele impregnate cu loţi-
uni de curăţare a pielii; lavete impregnate cu 
preparate pentru lustruire, destinate curăţe-
niei; şerveţele umede impregnate cu un pro-
dus de curăţat; şerveţele impregnate cu pre-
parate de curăţare; produse pentru îndepăr-
tarea ojelor de unghii; preparate nemedica-
mentoase de îngrijire a corpului; şerveţele 
parfumate; produse exfoliante pentru faţă; 
exfoliante pentru îngrijirea pielii; exfoliante 
pentru curăţarea pielii; produse exfoliante de 
uz cosmetic; preparate pentru lustruit; măşti 
pentru închiderea porilor utilizate ca produse 
cosmetice; preparate de condiţionare pentru 
ţesături; preparate pentru curăţare şi lustrui-
re; preparate pentru curăţare şi odorizante; 
măşti de curăţare; şerveţele pentru curăţare 
utilizate pentru igiena intimă feminină; abra-
zivi; măşti de frumuseţe; măşti de faţă pentru 
toaletă; cosmetice de îngrijire a frumuseţii; 
preparate autobronzante (cosmetice); şam-
poane; şerveţele impregnate cu uleiuri esen-
ţiale, de uz cosmetic; şerveţele impregnate 
cu preparate pentru demachiere; vată de uz 
cosmetic; beţişoare de bumbac pentru uz 
cosmetic; balsamuri pentru rufe. 

 

 
 
 
(210) 046526 
(220) 2020.08.10 
(730) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, DE 

Eckenbergstrasse 16 A, D-45307 Essen, 
Germania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul referitoare 

la produse agricole, produse horticole, pro-
duse forestiere, produse alimentare, prepara-
te pentru spălare, preparate de curăţat, ma-
teriale pentru curăţare, dezinfectante, produ-
se cosmetice, articole sanitare, medicamente 
eliberate fără reţetă, suplimente alimentare, 
focuri de artificii, aparate electrice şi acceso-
rii pentru acestea, aparate electronice şi ac-
cesorii pentru acestea, computere şi acceso-
rii pentru acestea, discuri compacte, hard-
ware şi software pentru computere, dispoziti-
ve de iluminat, scule, instrumente pentru 
horticultură şi accesorii pentru acestea, bici-
clete şi accesorii pentru acestea, accesorii 
pentru automobile, ceasornice, ceasuri de 
mână şi bijuterii, articole de papetărie şi arti-
cole pentru birou, cărţi şi alte materiale tipări-
te, mobilă şi alte articole de mobilier, mobilier 
de grădină, ustensile casnice şi de bucătărie 
şi accesorii pentru acestea, articole de me-
naj, cuverturi pentru pat, inclusiv perne, huse 
(lenjerii) şi pături pentru pat, produse textile 
de uz casnic, îmbrăcăminte, articole pentru 
acoperirea capului, încălţăminte, articole din 
piele, echipamente pentru sport, jucării, arti-
cole de îmbrăcăminte de agrement, produse 
alimentare şi hrană pentru animale, plante, 
produse din tutun; servicii de vânzare cu 
amănuntul on-line referitoare la produse 
agricole, produse horticole, produse forestie-
re, produse alimentare, preparate pentru 
spălare, preparate de curăţat, materiale pen-
tru curăţare, dezinfectante, produse cosmeti-
ce, articole sanitare, medicamente eliberate 
fără reţetă, suplimente alimentare, focuri de 
artificii, aparate electrice şi accesorii pentru 
acestea, aparate electronice şi accesorii pen-
tru acestea, computere şi accesorii pentru 
acestea, discuri compacte, hardware şi soft-
ware pentru computere, dispozitive de ilumi-
nat, scule, instrumente pentru horticultură şi 
accesorii pentru acestea, biciclete şi acceso-
rii pentru acestea, accesorii pentru automobi-
le, ceasornice, ceasuri de mână şi bijuterii, 
articole de papetărie şi articole pentru birou, 
cărţi şi alte materiale tipărite, mobilă şi alte 
articole de mobilier, mobilier de grădină, us-
tensile casnice şi de bucătărie şi accesorii 

pentru acestea, articole de menaj, cuverturi 
pentru pat, inclusiv perne, huse (lenjerii) şi 
pături pentru pat, produse textile de uz cas-
nic, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea 
capului, încălţăminte, articole din piele, echi-
pamente pentru sport, jucării, articole de 
îmbrăcăminte de agrement, produse alimen-
tare şi hrană pentru animale, plante, produse 
din tutun; servicii de vânzare cu angro referi-
toare la produse agricole, produse horticole, 
produse forestiere, produse alimentare, pre-
parate pentru spălare, preparate de curăţat, 
materiale pentru curăţare, dezinfectante, 
produse cosmetice, articole sanitare, medi-
camente eliberate fără reţetă, suplimente 
alimentare, focuri de artificii, aparate electri-
ce şi accesorii pentru acestea, aparate elec-
tronice şi accesorii pentru acestea, compute-
re şi accesorii pentru acestea, discuri com-
pacte, hardware şi software pentru compute-
re, dispozitive de iluminat, scule, instrumente 
pentru horticultură şi accesorii pentru aces-
tea, biciclete şi accesorii pentru acestea, 
accesorii pentru automobile, ceasornice, 
ceasuri de mână şi bijuterii, articole de pape-
tărie şi articole pentru birou, cărţi şi alte ma-
teriale tipărite, mobilă şi alte articole de mobi-
lier, mobilier de grădină, ustensile casnice şi 
de bucătărie şi accesorii pentru acestea, 
articole de menaj, cuverturi pentru pat, inclu-
siv perne, huse (lenjerii) şi pături pentru pat, 
produse textile de uz casnic, îmbrăcăminte, 
articole pentru acoperirea capului, încălţă-
minte, articole din piele, echipamente pentru 
sport, jucării, articole de îmbrăcăminte de 
agrement, produse alimentare şi hrană pen-
tru animale, plante, produse din tutun; servi-
cii de gestionare a afacerilor pentru super-
marketuri, puncte de vânzare cu amănuntul 
şi magazine de vânzare cu reduceri; publici-
tate; publicitate pentru terţi pe Internet; furni-
zare de informaţii prin Internet, şi anume 
informaţii despre produse de consum, infor-
maţii pentru consilierea consumatorilor si 
informaţii pentru serviciul clienţi; organizarea 
tranzacţiilor comerciale pentru terţi, inclusiv 
pe Internet; intermediere de contracte cu 
privire la telefonie mobilă (pentru terţi); admi-
nistrare de afaceri; supravegherea dezvoltării 
afacerii; recrutare de personal; consultanţă 
privind organizarea afacerii; asistenţă în ma-
nagement pentru întreprinderi comerciale 
sau industriale; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţii de produse şi servicii pentru 
alte întreprinderi). 
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(210) 046527 
(220) 2020.08.10 
(730) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, DE 

Eckenbergstrasse 16 A, D-45307 Essen, 
Germania 

(540)  
 
 

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

deschis, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul referitoare 

la produse agricole, produse horticole, pro-
duse forestiere, produse alimentare, prepara-
te pentru spălare, preparate de curăţat, ma-
teriale pentru curăţare, dezinfectante, produ-
se cosmetice, articole sanitare, medicamente 
eliberate fără reţetă, suplimente alimentare, 
focuri de artificii, aparate electrice şi acceso-
rii pentru acestea, aparate electronice şi ac-
cesorii pentru acestea, computere şi acceso-
rii pentru acestea, discuri compacte, hard-
ware şi software pentru computere, dispoziti-
ve de iluminat, scule, instrumente pentru 
horticultură şi accesorii pentru acestea, bici-
clete şi accesorii pentru acestea, accesorii 
pentru automobile, ceasornice, ceasuri de 
mână şi bijuterii, articole de papetărie şi arti-
cole pentru birou, cărţi şi alte materiale tipări-
te, mobilă şi alte articole de mobilier, mobilier 
de grădină, ustensile casnice şi de bucătărie 
şi accesorii pentru acestea, articole de me-
naj, cuverturi pentru pat, inclusiv perne, huse 
(lenjerii) şi pături pentru pat, produse textile 
de uz casnic, îmbrăcăminte, articole pentru 
acoperirea capului, încălţăminte, articole din 
piele, echipamente pentru sport, jucării, arti-
cole de îmbrăcăminte de agrement, produse 
alimentare şi hrană pentru animale, plante, 
produse din tutun; servicii de vânzare cu 
amănuntul on-line referitoare la produse 
agricole, produse horticole, produse forestie-

re, produse alimentare, preparate pentru 
spălare, preparate de curăţat, materiale pen-
tru curăţare, dezinfectante, produse cosmeti-
ce, articole sanitare, medicamente eliberate 
fără reţetă, suplimente alimentare, focuri de 
artificii, aparate electrice şi accesorii pentru 
acestea, aparate electronice şi accesorii pen-
tru acestea, computere şi accesorii pentru 
acestea, discuri compacte, hardware şi soft-
ware pentru computere, dispozitive de ilumi-
nat, scule, instrumente pentru horticultură şi 
accesorii pentru acestea, biciclete şi acceso-
rii pentru acestea, accesorii pentru automobi-
le, ceasornice, ceasuri de mână şi bijuterii, 
articole de papetărie şi articole pentru birou, 
cărţi şi alte materiale tipărite, mobilă şi alte 
articole de mobilier, mobilier de grădină, us-
tensile casnice şi de bucătărie şi accesorii 
pentru acestea, articole de menaj, cuverturi 
pentru pat, inclusiv perne, huse (lenjerii) şi 
pături pentru pat, produse textile de uz cas-
nic, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea 
capului, încălţăminte, articole din piele, echi-
pamente pentru sport, jucării, articole de 
îmbrăcăminte de agrement, produse alimen-
tare şi hrană pentru animale, plante, produse 
din tutun; servicii de vânzare angro referitoa-
re la produse agricole, produse horticole, 
produse forestiere, produse alimentare, pre-
parate pentru spălare, preparate de curăţat, 
materiale pentru curăţare, dezinfectante, 
produse cosmetice, articole sanitare, medi-
camente eliberate fără reţetă, suplimente 
alimentare, focuri de artificii, aparate electri-
ce şi accesorii pentru acestea, aparate elec-
tronice şi accesorii pentru acestea, compute-
re şi accesorii pentru acestea, discuri com-
pacte, hardware şi software pentru compute-
re, dispozitive de iluminat, scule, instrumente 
pentru horticultură şi accesorii pentru aces-
tea, biciclete şi accesorii pentru acestea, 
accesorii pentru automobile, ceasornice, 
ceasuri de mână şi bijuterii, articole de pape-
tărie şi articole pentru birou, cărţi şi alte ma-
teriale tipărite, mobilă şi alte articole de mobi-
lier, mobilier de grădină, ustensile casnice şi 
de bucătărie şi accesorii pentru acestea, 
articole de menaj, cuverturi pentru pat, inclu-
siv perne, huse (lenjerii) şi pături pentru pat, 
produse textile de uz casnic, îmbrăcăminte, 
articole pentru acoperirea capului, încălţă-
minte, articole din piele, echipamente pentru 
sport, jucării, articole de îmbrăcăminte de 
agrement, produse alimentare şi hrană pen-
tru animale, plante, produse din tutun; servi-
cii de gestionare a afacerilor pentru super-
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marketuri, puncte de vânzare cu amănuntul 
şi magazine de vânzare cu reduceri; publici-
tate; publicitate pentru terţi pe Internet; furni-
zare de informaţii prin Internet, şi anume 
informaţii despre produse de consum, infor-
maţii pentru consilierea consumatorilor şi 
informaţii pentru serviciul clienţi; organizarea 
tranzacţiilor comerciale pentru terţi, inclusiv 
pe Internet; intermediere de contracte cu 
privire la telefonie mobilă (pentru terţi); admi-
nistrare de afaceri; supravegherea dezvoltării 
afacerii; recrutare de personal; consultanţă 
privind organizarea afacerii; asistenţă în ma-
nagement pentru întreprinderi comerciale 
sau industriale; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţii de produse şi servicii pentru 
alte întreprinderi). 

 

(531) CFE(8) 07.11.10; 26.11.12; 27.01.05; 
27.03.15; 27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046558 
(220) 2020.08.11 
(730) Elcore Solutions ApS, DK 

Alhambravej nr. 3, DK-1826 Frederiksberg 
C., Danemarca 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz, alb, cenuşiu. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - componente hardware pentru calculatoare, 

software de calculatoare; 
 

35   - publicitate; managementul afacerilor; admi-
nistrarea afacerilor; lucrări de birou, furniza-
rea informaţiilor on-line în domeniul vânzării 
on-line cu amănuntul şi angro prin intermedi-
ul bazelor de date computerizate sau Inter-
net; vânzarea angro şi cu amănuntul a măr-
furilor de tot felul, în special hardware şi soft-
ware pentru calculator; 

 

42   - proiectarea şi dezvoltarea hardware şi soft-
ware de calculatoare. 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 09.01.10; 26.07.04; 
26.11.12; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 

(210) 046574 
(220) 2020.08.14 
(730) BEIGENE, LTD., KY 

C/O MOURANT OZANNES CORPORATE 
SERVICES, 94 SOLARIS AVE, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, INSU-
LELE CAYMAN 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - remedii pentru medicina umană; caşete pen-

tru uz farmaceutic; capsule pentru medica-
mente; preparate farmaceutice; produse 
chimico-farmaceutice; droguri de uz medical; 
preparate chimice de uz farmaceutic; prepa-
rate biologice de uz medical; preparate chi-
mice de uz medical; reactivi biomarkeri de 
diagnostic pentru uz medical. 

 

 
 
 
(210) 046575 
(220) 2020.08.14 
(730) BEIGENE, LTD., KY 

C/O MOURANT OZANNES CORPORATE 
SERVICES, 94 SOLARIS AVE, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, INSU-
LELE CAYMAN 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - remedii pentru medicina umană; caşete pen-

tru uz farmaceutic; capsule pentru medica-
mente; preparate farmaceutice; produse 
chimico-farmaceutice; droguri de uz medical; 
preparate chimice de uz farmaceutic; prepa-
rate biologice de uz medical; preparate chi-
mice de uz medical; reactivi biomarkeri de 
diagnostic pentru uz medical. 

 

(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02; 06.01.04; 
27.05.08. 
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(210) 046576 
(220) 2020.08.14 
(730) BEIGENE, LTD., KY 

C/O MOURANT OZANNES CORPORATE 
SERVICES, 94 SOLARIS AVE, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, INSU-
LELE CAYMAN 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - remedii pentru medicina umană; caşete pen-

tru uz farmaceutic; capsule pentru medica-
mente; preparate farmaceutice; produse 
chimico-farmaceutice; droguri de uz medical; 
preparate chimice de uz farmaceutic; prepa-
rate biologice de uz medical; preparate chi-
mice de uz medical; reactivi biomarkeri de 
diagnostic pentru uz medical; 

 

44   - servicii de telemedicină; servicii medicale; 
case de odihnă; saloane de frumuseţe; ser-
vicii de terapie; servicii pentru horticultură; 
asistenţă medicală pentru animale; consiliere 
în materie de sănătate; consultaţii în dome-
niul farmaceutic; închirierea instalaţiilor sani-
tare. 

 

 
 
 
(210) 046587 
(220) 2020.08.14 
(730) NOFIT Sergiu, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 1A, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 
 
 
(210) 046596 
(220) 2020.08.19 
(310) 35080 
(320) 2020.07.09 
(330) AD 
(730) Philip Morris Brands Sàrl, CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 
 
 
(210) 046607 
(220) 2020.08.20 
(730) COROBCA Ion, MD 

Str. I. Iachir nr. 15, ap. 20,  
MD-3502, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Burger”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(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; 

 

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) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046621 
(220) 2020.08.13 
(730) TORANAGA S.R.L., MD 

Str. Pietrăriei nr. 19A, ap. 43,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.05; 26.01.16; 26.01.18; 
27.01.12; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046627 
(220) 2020.08.23 
(730) MOSCALU Veronica, MD 

Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,  
MD-2051, 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. 

 

 
 



 

MĂRCI  MD - BOPI 12/2020 

 101

(210) 046628 
(220) 2020.08.23 
(730) MOSCALU Veronica, MD 

Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046629 
(220) 2020.08.23 
(730) MOSCALU Veronica, MD 

Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046630 
(220) 2020.08.23 
(730) MOSCALU Veronica, MD 

Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046631 
(220) 2020.08.23 
(730) MOSCALU Veronica, MD 

Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046633 
(220) 2020.08.24 
(730) SKINIDEA CO., LTD, KR 

Teratower B-1112, 167, Songpa-daero, 
Songpa-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice; cosmetice pentru machiaj; măşti 

de piele (cosmetice); cosmetice pentru corp; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă; 
produse (cosmetice) de masaj; uleiuri eterice 
pentru utilizare în scopuri cosmetice; uleiuri 
esenţiale pentru atomoterapie; produse de 
protecţie solară; săpun de înfrumuseţare; 
produse pentru curăţarea dinţilor. 
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(210) 046636 
(220) 2020.08.25 
(730) COŞULEAN Natalia, MD 

Str. Drumul Crucii nr. 95, ap.12,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 046637 
(220) 2020.08.25 
(730) COŞULEAN Natalia, MD 

Str. Drumul Crucii nr. 95, ap. 12,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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; 

 

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) 02.09.01; 24.09.03; 24.09.04; 
25.01.25; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.18; 
27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046641 
(220) 2020.08.25 
(730) BOLDURATU Tamara, MD 

Str. Grenoble nr. 39, ap. 14,  
MD-2025, Chişinău, 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce. 

 

 
 
 
(210) 046642 
(220) 2020.08.25 
(730) BOLDURATU Tamara, MD 

Str. Grenoble nr. 39, ap. 14,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 



 

MĂRCI  MD - BOPI 12/2020 

 103

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 

 

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) 07.15.20; 26.03.23; 26.04.03; 
26.04.09; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 046653 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 
 
 
(210) 046654 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 
 
 
(210) 046655 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 
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(210) 046656 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 
 
 
(210) 046658 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 
 
 
(210) 046660 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-

rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046661 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, 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. 

 

 
 
 
(210) 046662 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046663 
(220) 2020.08.24 
(730) BUŞILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 
 
 
(210) 046665 
(220) 2020.08.25 
(730) CHIHAI Andrei, MD 

Bd. Decebal nr. 1, ap. 37,  
MD-2038, 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; 

 

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; 

 

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) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.11; 
27.05.11; 27.05.17; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 046667 
(220) 2020.08.25 
(730) Lee Jieun, KR 

113-601, 74, Toegye-ro 90-gil, Jung-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice funcţionale; produse pentru înde-

părtarea ojelor de unghii; farduri; creme hi-
dratante, balsamuri şi uleiuri pentru igiena 
feminină, nu pentru uz medical; produse ex-
foliante pentru faţă şi corp, nu pentru uz me-
dical; şampoane; produse cosmetice pentru 
îngrijirea pielii; produse cosmetice pentru 
animale; săpun pentru igiena personală; pre-
parate cosmetice cu protecţie solară; pastă 
cosmetică pentru aplicare pe faţă pentru 
combaterea luciului; creme de protecţie sola-
ră (cosmetice); paste de dinţi; produse cos-
metice pentru spălarea feţei; produse cosme-
tice pentru îngrijirea corpului şi de înfrumuse-
ţare; produse de machiaj pentru faţă şi corp; 
produse de parfumerie; balsamuri de păr 
(balsamuri-şampon); şerveţele impregnate 
cu loţiuni cosmetice; lac de unghii de uz 
cosmetic; măşti de piele (cosmetice); balsa-
muri pentru păr; cosmetice. 

 

(531) CFE(8) 11.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046668 
(220) 2020.08.25 
(730) Lee Jieun, KR 

113-601, 74, Toegye-ro 90-gil, Jung-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de vânzare angro de măşti de piele 

(cosmetice); servicii de vânzare angro de 
farduri; servicii de vânzare angro de produse 
pentru curăţarea corpului; servicii de vânzare 
angro de săpun pentru igiena personală; 
servicii de vânzare angro de şampoane; ser-
vicii de vânzare angro de spume de curăţare 
a pielii; servicii de vânzare angro de produse 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; servicii de 
vânzare cu amănuntul de cosmetice furniza-
te prin Internet; servicii de vânzare angro de 
cosmetice furnizate prin Internet; promovare 
de produse şi servicii prin exploatarea unui 
mall universal de cumpărături on-line; servicii 
intermediare de afaceri legate de comanda 
prin poştă şi prin telecomunicaţii; servicii de 
vânzare angro de produse de parfumerie; 
servicii de vânzare angro de balsamuri de 
păr (balsamuri-şampon); servicii de vânzare 
angro de preparate şi tratamente pentru păr; 
servicii de vânzare angro de cosmetice; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul de cosmetice. 

 

(531) CFE(8) 11.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046673 
(220) 2020.08.24 
(730) VINAMEX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. N. Titulescu nr. 43/1,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; şerveţele umede pentru uz igienic şi 
cosmetic, şerveţele umede pentru îngrijirea 
bebeluşului, şerveţele impregnate cu prepa-
rate de curăţare sau cu loţiuni de curăţare a 
pielii; 

 

05   - materiale pentru pansamente; articole pentru 
igiena personală şi anume şerveţele dezin-
fectante şi antibacteriene, şerveţele impreg-
nate cu medicamente; articole absorbante 
pentru igiena personală, şi anume scutece 
pentru copii şi pentru incontinenţă, garnituri 
pentru chiloţi neincluse în alte clase; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, neincluse în alte clase, şi anume şerveţe-
le de hârtie şi din celuloză, batiste şi prosoa-
pe de hârtie utilizate la curăţenie, materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase). 

 

(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046674 
(220) 2020.08.24 
(730) VINAMEX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. N. Titulescu nr. 43/1,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; şerveţele umede pentru uz igienic şi 
cosmetic, şerveţele umede pentru îngrijirea 
bebeluşului, şerveţele impregnate cu prepa-
rate de curăţare sau cu loţiuni de curăţare a 
pielii; 

 

05   - materiale pentru pansamente; articole pentru 
igiena personală, şi anume şerveţele dezin-
fectante şi antibacteriene, şerveţele impreg-
nate cu medicamente; articole absorbante 
pentru igiena personală, şi anume scutece 
pentru copii şi pentru incontinenţă, garnituri 
pentru chiloţi neincluse în alte clase; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, neincluse în alte clase, şi anume şerveţe-
le de hârtie şi din celuloză, batiste şi prosoa-
pe de hârtie utilizate la curăţenie, materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase). 

 

(531) CFE(8) 27.05.02. 
 
 
 
(210) 046684 
(220) 2020.08.26 
(730) SANO VITA SRL, RO 

Sat Ulmeţel, Comuna Păuşeşti-Măglaşi, Str. 
Industriei nr. 89, Judeţul Vâlcea, România 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - uleiuri naturale de uz cosmetic; produse 

cosmetice naturale; preparate pentru curăţa-
rea şi îngrijirea corpului; preparate pentru 
înfrumuseţare nemedicinale; uleiuri de uz 
cosmetic; extracte din plante de uz cosmetic; 
cosmetice şi produse de toaletă nemedi-
cinale; preparate pentru îngrijirea pielii; loţi-
uni pentru îngrijirea feţei şi a corpului; 

 

05   - suplimente pe bază de plante; suplimente 
alimentare antioxidante; suplimente nutritive, 
nu de uz medical; antioxidanţi derivaţi din 
miere; suplimente alimentare pe bază de 
pudră de acai; suplimente alimentare; polen 
de albine pentru uz ca supliment alimentar în 
dietă; suplimente dietetice şi nutritive; fibre 
dietetice care ajută digestia; preparate diete-
tice şi alimentare; batoane care înlocuiesc o 
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea 
energiei; suplimente alimentare pe bază de 
lăptişor de matcă; suplimente alimentare pe 
bază de germeni de grâu; polen de albine de 
uz nutraceutic; suplimente dietetice cu prote-
ine de soia; 

 

35   - asistenţă în afaceri, management şi servicii 
administrative; administrarea afacerilor; ser-
vicii de comerţ cu amănuntul; servicii de vân-
zare cu amănuntul on-line; servicii de comerţ 
angro; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produsele precum fructe şi legu-
me congelate, conservate, uscate sau fierte, 
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse 
lactate; toate serviciile sus-menţionate sunt 
în legătură cu produse precum uleiuri şi gră-
simi comestibile, cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapioca, sago, cafea artificială, făină şi 
preparate din cereale, pâine, patiserie şi co-
fetărie; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produse precum miere, praf de 
copt, oţet, sosuri (condimente), condimente, 
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante 
şi flori naturale, bere, băuturi de fructe şi 
sucuri; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produse precum uleiuri esenţiale 
naturale, uleiuri naturale în scopuri cosmeti-
ce, cosmetice naturale, curăţare corporală şi
 
 
 
 

preparate pentru îngrijirea frumuseţii, prepa-
rate de frumuseţe nemedicinale, uleiuri esen-
ţiale în scopuri cosmetice, extracte din plante 
pentru scopuri cosmetice, produse cosmetice 
nemedicinale şi preparate de toaletă; toate 
serviciile sus-menţionate sunt în legătură cu 
produse precum preparate pentru piele, loţi-
uni pentru faţă şi corp, suplimente din plante, 
suplimente alimentare, suplimente alimenta-
re dietetice, suplimente alimentare anti-
oxidante; toate serviciile sus-menţionate sunt 
în legătură cu produse precum suplimente 
alimentare în scopuri nemedicale, anti-
oxidanţi derivaţi din miere, suplimente ali-
mentare cu pudră de acai, polen de albine 
pentru utilizare ca supliment alimentar, su-
plimente alimentare şi nutritive, fibre alimen-
tare pentru a ajuta digestia, dietetice şi pre-
parate nutritive; 

 

41   - servicii de scriere pentru bloguri; instruire în 
dietetică (nemedicală); servicii educative în 
domeniul dieteticii; organizarea cursurilor de 
formare cu privire la diete prin Internet; 
cursuri de instruire privind sănătatea; furniza-
rea publicaţiilor electronice on-line, nedes-
cărcabile; activităţi culturale. 

 

 
 
 
(210) 046686 
(220) 2020.08.28 
(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) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de vânzare angro a produselor cos-
metice; servicii de vânzare cu amănuntul a 
produselor cosmetice. 
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(210) 046687 
(220) 2020.08.28 
(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) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de vânzare angro a produselor cos-
metice; servicii de vânzare cu amănuntul a 
produselor cosmetice. 

 

 
 
 
(210) 046694 
(220) 2020.09.01 
(730) ERIOMENCO Dmitrii, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28/7, ap. 4,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse igienice de uz medical; substanţe şi 
alimente dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni; dezinfectante; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-
re, fotografice, cinematografice, audiovizua-
le, optice, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente pen-
tru 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; calcula-
toare şi dispozitive periferice pentru calcula-
toare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; 

 

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; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 05.07.12; 26.01.15; 27.03.11; 
27.05.08; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046696 
(220) 2020.09.01 
(730) DRIFTOLIT S.R.L., MD 

Str-la Hotin nr. 1A, ap. 1, MD-2003, 
Durleşti, 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; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; materiale plastice şi răşini extru-
date destinate utilizării în producţie; materiale 
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 

 

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) 05.03.13; 09.01.07; 14.01.13; 
26.13.25; 27.05.01; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 046700 
(220) 2020.09.02 
(730) Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, 

instituţie publică, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 18,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.15.24; 25.07.22; 26.01.13; 26.01.19; 
26.11.13; 26.11.22; 27.05.09; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046701 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - adezive pentru scopuri industriale; substanţe 

adezive utilizate în industrie. 
 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.01.25; 02.09.14; 
07.15.05; 07.15.09; 07.15.20; 07.15.22; 
14.07.23; 25.01.06; 26.01.18; 27.05.10; 
27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046702 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 
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(540)  
 
 

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

diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - adezive pentru scopuri industriale; substanţe 

adezive utilizate în industrie. 
 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.09.14; 07.15.01; 
07.15.09; 14.07.23; 25.01.06; 26.01.18; 
27.05.10; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046703 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - adezive pentru scopuri industriale; substanţe 

adezive utilizate în industrie. 
 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.09.14; 07.15.01; 07.15.09; 
07.15.22; 14.07.23; 25.01.06; 26.01.18; 
27.05.10; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046704 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 
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(540)  
 
 

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

diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - adezive pentru scopuri industriale; substanţe 

adezive utilizate în industrie. 
 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.09.14; 07.15.01; 07.15.09; 
07.15.22; 14.07.23; 25.01.06; 26.01.18; 
27.05.10; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046705 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, roz de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce. 

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.09.14; 07.15.01; 
07.15.09; 07.15.22; 25.01.06; 26.01.18; 
27.05.10; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046706 
(220) 2020.09.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 
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(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, albastru. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - adezive pentru scopuri industriale; substanţe 

adezive utilizate în industrie. 
 

(531) CFE(8) 01.01.05; 02.09.14; 07.15.01; 
07.15.09; 24.09.07; 26.01.18; 27.05.10; 
27.05.21; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046729 
(220) 2020.09.07 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, 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. 

 

 

(210) 046730 
(220) 2020.09.07 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, 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; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole de papetărie şi de birou, cu excepţia 
mobilei; folii, pelicule şi pungi din plastic pen-
tru ambalare şi împachetare. 

 

 
 
 
(210) 046735 
(220) 2020.09.05 
(730) CEBANU Alexandr, MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 4,  
MD-2045, 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. 

 

(531) CFE(8) 12.01.09; 26.04.18; 26.11.08; 
27.03.15; 27.05.11; 27.05.24. 
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(210) 046736 
(220) 2020.09.05 
(730) PUZUR Lilian, MD 

Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046744 
(220) 2020.09.07 
(730) TIMOFTI Cristina, MD 

Str. Alecu Russo nr. 63, bloc 4, ap. 27,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; 
 
 
 
 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 27.01.25; 27.05.14; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 046745 
(220) 2020.09.08 
(730) LINATEXTIL S.R.L., MD 

Str. 31 august 1989 nr. 46,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, turcoaz, albastru, violet. 

(511) NCL(11-2020) 
23   - fire de uz textil; 
 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 09.01.08; 09.01.11; 27.05.17; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 046761 
(220) 2020.09.11 
(310) 34913 
(320) 2020.04.14 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
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); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

(531) CFE(8) 25.07.20; 26.03.23; 26.04.11; 26.13.25. 
 
 
 

(210) 046762 
(220) 2020.09.11 
(310) 34915 
(320) 2020.04.14 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
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); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
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tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

(531) CFE(8) 25.07.20; 26.03.23; 26.04.11; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 046763 
(220) 2020.09.11 
(310) 34917 
(320) 2020.04.14 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
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); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 

nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

(531) CFE(8) 25.07.20; 26.02.12; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 046764 
(220) 2020.09.11 
(310) 34916 
(320) 2020.04.14 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
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 
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uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

(531) CFE(8) 25.07.20; 26.03.12; 26.03.23; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 046768 
(220) 2020.09.16 
(730) PARTENER SELECT S.R.L, MD 

MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 

 (591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu, al-
bastru. 

(511) NCL(11-2020) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 

 

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) 02.01.01; 02.01.25; 20.01.05; 26.04.04; 
26.04.18; 26.13.01; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046774 
(220) 2020.09.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 



 

MĂRCI  MD - BOPI 12/2020 

 117

(210) 046775 
(220) 2020.09.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 046776 
(220) 2020.09.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 046777 
(220) 2020.09.15 
(730) ALFA NISTRU S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 131,  
MD-3005, Soroca, 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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.18; 
27.05.07; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046778 
(220) 2020.09.15 
(730) SANO VITA SRL, RO 

Sat Ulmeţel, Comuna Păuşeşti-Măglaşi, Str. 
Industriei nr. 89, Judeţul Vâlcea, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite nu-

anţe. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - uleiuri naturale de uz cosmetic; produse 

cosmetice naturale; preparate pentru curăţa-
rea şi îngrijirea corpului; preparate pentru 
înfrumuseţare nemedicinale; uleiuri de uz 
cosmetic; extracte din plante de uz cosmetic;
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cosmetice şi produse de toaletă nemedi-
cinale; preparate pentru îngrijirea pielii; loţi-
uni pentru îngrijirea feţei şi a corpului; 

 

05   - suplimente pe bază de plante; suplimente 
alimentare antioxidante; suplimente nutritive, 
cu excepţia celor de uz medical; antioxidanţi 
derivaţi din miere; suplimente alimentare pe 
bază de pudră de acai; suplimente alimenta-
re; polen de albine pentru uz ca supliment 
alimentar în dietă; suplimente dietetice şi 
nutritive; fibre dietetice care ajută digestia; 
preparate dietetice şi alimentare; batoane 
care înlocuiesc o masă, ca supliment nutritiv, 
pentru sporirea energiei; suplimente alimen-
tare pe bază de lăptişor de matcă; suplimen-
te alimentare pe bază de germeni de grâu; 
polen de albine de uz nutraceutic; suplimente 
dietetice cu proteine de soia; 

 

29   - batoane pe bază de fructe ca substituţi ali-
mentari; batoane pe bază de fructe cu coajă 
lemnoasa ca substituţi alimentari; batoane pe 
bază de nuci şi seminţe; batoane nutritive pe 
bază de soia; gustări pe bază de fructe; gus-
tări pe bază de alune; gustări pe bază de 
fructe uscate; gustări pe bază de legume; 
gustări pe bază de porumb dulce; amestecuri 
de snack-uri constând din fructe deshidratate 
şi fructe cu coajă lemnoasă procesate; fructe 
preparate; chipsuri din fructe; fructe uscate; 
fructe tăiate; fructe, ciuperci, legume, nuci şi 
leguminoase prelucrate; gustări pe bază de 
tofu; lapte de orez; lapte de soia; lapte de 
migdale; fulgi de cocos; băuturi pe bază de 
lapte de cocos; lapte de cocos; unt de cocos; 
seminţe procesate; pateu vegetal; unt de 
arahide; ulei de arahide; lapte de arahide; 
arahide; boabe; ulei de floarea-soarelui co-
mestibil; uleiuri comestibile; linte uscată; 
boabe de soia conservate, de uz alimentar; 
boabe de soia preparate; legume amesteca-
te; legume procesate; chipsuri de legume; 
paste de legume; legume conservate; 

 

30   - batoane cu musli; batoane de ovăz; batoane 
de cereale şi batoane energizante; batoane 
alimentare pe bază de cereale; batoane pe 
bază de cereale ca substituţi alimentari; ba-
toane dulci; batoane pentru gustări conţinând 
un amestec de cereale, nuci şi fructe uscate 
(produse de cofetărie); batoane dulci cu su-
san; batoane pe baza de grâu; orez expan-
dat; biscuiţi de orez; chipsuri de orez; produ-
se alimentare fabricate din orez; gustări pe 
bază de orez; gustări extrudate care conţin 
porumb; fulgi de porumb; preparate din ce-
reale care conţin tărâţe; amestecuri alimenta-
re constând din fulgi de cereale şi fructe us-

cate; fulgi de cereale uscate; quinoa prelu-
crată; cereale procesate; gustări preparate 
conţinând în principal cereale expandate; 
musli constând predominant din cereale; 
ceai; seminţe de cereale procesate; paste 
făinoase alimentare; paste uscate şi proas-
pete, tăieţei şi găluşte; zahăr brut; drojdie; 
condimente; amestecuri de condimente; făi-
nă; gluten din grâu uscat; produse apicole; 
făină de soia pentru mâncare; 

 

31   - fistic proaspăt; fructe proaspete, nuci, legu-
me şi ierburi; mei nepreparat; seminţe ne-
procesate; hrişcă nepreparată; quinoa ne-
preparată; nuci comestibile (neprelucrate); 
linte proaspătă; năut proaspăt; alune caju 
proaspete; seminţe de fructe; boabe de soia 
proaspete; 

 

32   - băuturi pe bază de nuci şi de soia; băuturi pe 
bază de fructe; smoothie (băuturi nealcoolice 
din fructe); băuturi constând dintr-un ames-
tec de fructe şi sucuri de legume; băuturi din 
legume; băuturi răcoritoare din ghimbir; bău-
turi care constau în principal din sucuri de 
fructe; amestec de sucuri de fructe; prafuri 
pentru prepararea de băuturi; 

 

35   - asistenţă în afaceri, management şi servicii 
administrative; administrarea afacerilor; ser-
vicii de comerţ cu amănuntul; servicii de vân-
zare cu amănuntul on-line; servicii de comerţ 
angro; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produse precum fructe şi legume 
congelate, conservate, uscate sau fierte, 
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse 
lactate; toate serviciile sus-menţionate sunt 
în legătură cu produse precum uleiuri şi gră-
simi comestibile, cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapioca, sago, cafea artificială, făină şi 
preparate din cereale, pâine, patiserie şi co-
fetărie; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătura cu produse precum mierea, praf de 
copt, oţet, sosuri (condimente), condimente, 
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante 
şi flori naturale, bere, băuturi de fructe şi 
sucuri; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produse precum uleiuri esenţiale 
naturale, uleiuri naturale în scopuri cosmeti-
ce, cosmetice naturale, curăţare corporală şi 
preparate pentru îngrijirea frumuseţii, prepa-
rate de frumuseţe nemedicinale, uleiuri esen-
ţiale în scopuri cosmetice, extracte din plante 
pentru scopuri cosmetice, produse cosmetice 
nemedicinale şi preparate de toaletă; toate 
serviciile sus-menţionate sunt în legătură cu 
produse precum preparate pentru piele, loţi-
uni pentru faţă şi corp, suplimente din plante, 
suplimente alimentare, suplimente alimenta-
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re dietetice, suplimente alimentare antioxi-
dante; toate serviciile sus-menţionate sunt în 
legătură cu produse precum suplimente ali-
mentare în scopuri nemedicale, antioxidanţi 
derivaţi din miere, suplimente alimentare cu 
pudră de acai, polen de albine pentru utiliza-
re ca supliment alimentar, suplimente ali-
mentare şi nutritive, fibre alimentare pentru a 
ajuta digestia, dietetice şi preparate nutritive; 

 

39   - livrarea alimentelor şi băuturilor preparate 
pentru consum; livrarea şi depozitarea bunu-
rilor; ambalarea produselor alimentare; servi-
cii de distribuţie; distribuţie (transport) de 
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul; 

 

43   - asigurarea de hrană şi băuturi; consultaţii 
privind reţetele de gătit; furnizarea informaţii-
lor sub formă de reţete de băuturi; servicii de 
consultanţă în domeniul artelor culinare; ser-
vicii de consultanţă cu privire la alimente; 
servicii de consultanţă cu privire la prepara-
rea mâncării; servicii contractuale de alimen-
taţie; servicii pentru furnizarea de alimente şi 
băuturi; pregătirea şi furnizarea alimentelor şi 
băuturilor destinate consumului imediat; fur-
nizarea informaţiilor cu privire la prepararea 
alimentelor şi băuturilor; servirea alimentelor 
şi băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 05.03.20; 06.19.09; 06.19.11; 
26.13.01; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046782 
(220) 2020.09.16 
(730) Imperial Tobacco Limited, GB 

121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL,  
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun; produse din tutun; înlocuitori de tutun, 

cu excepţia celor pentru uz medical; ţigarete; 
cigarillos; ţigări de foi; dispozitive de buzunar 
pentru rularea ţigaretelor; tuburi pentru ţiga-
rete; capete de ţigări; foiţe pentru ţigarete; 
ţigarete electronice; soluţii lichide pentru utili-
zare în ţigarete electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

 
 
 

(210) 046789 
(220) 2020.09.16 
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055, 
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - vinuri spumante, vinuri. 
 

 
 
 
(210) 046791 
(220) 2020.09.17 
(730) USCOV Ruslan, MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 73, bloc 75, ap. 7,  
MD-2012, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046793 
(220) 2020.09.18 
(730) ANDRIUŞCENCO Ecaterina, MD 

Str. Alecu Russo nr. 9/1, ap. 17,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 
26.07.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046795 
(220) 2020.09.19 
(730) PANESTA GROUP S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 124,  
MD-2004, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046801 
(220) 2020.09.23 
(730) TEH-ELECTA S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri-metalic, roz-neon. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 02.09.08; 11.07.03; 27.05.17; 
27.05.24; 28.05.00; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046802 
(220) 2020.09.22 
(730) INTERTEHTEST S.R.L., MD 

Str. Calea Iesilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
42   - servicii de control a calităţii. 
 

(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046803 
(220) 2020.09.22 
(730) GALEOR LIMITED, CY 

Patron, 10, 6051, Larnaca, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice, medicale; produse 

igienice pentru medicină; alimente dietetice 
şi substanţe de uz medical; alimente pentru 
bebeluşi; suplimente dietetice pentru consu-
mul uman; băuturi dietetice de uz medical; 
suplimente nutritive; fermenţi de uz farmace-
utic; lactoză pentru uz farmaceutic; fermenţi 
lactici de uz farmaceutic; digestive de uz 
farmaceutic; probiotice. 

 

 
 
 
(210) 046806 
(220) 2020.09.16 
(730) VRABII Veaceslav, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 20, bloc 3, ap. 94,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, 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) 03.13.05; 26.05.02; 26.05.04; 
27.05.10; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046807 
(220) 2020.09.17 
(730) EXPRESS FINANCE GROUP S.R.L., orga-

nizaţie de creditare nebancară, MD 
Str. Uzinelor nr. 12A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, albastru-deschis, navy. 
(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.15.01; 26.03.23; 27.05.08; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 046808 
(220) 2020.09.18 
(730) LUNGU Teodorina, MD 

Str. V. Zgîrcea nr. 7, ap. 27,  
MD-4901, Glodeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, 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) 046809 
(220) 2020.09.21 
(730) KILICOGLU Bora, MD 

Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9,  
MD-2059, 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) 046810 
(220) 2020.09.22 
(730) GERMAN MEDICAL CLINIC S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 53,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(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) 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046811 
(220) 2020.09.22 
(730) SLĂNINĂ Tatiana, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 2, ap. 1,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, verde de 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 19.09.07; 27.03.01; 
27.05.17; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046813 
(220) 2020.09.23 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 
nr.10, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046814 
(220) 2020.09.23 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 
nr.10, ap. 2,  
MD-2012, 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. 

 
 
 
(210) 046816 
(220) 2020.09.23 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 
 
 
(210) 046817 
(220) 2020.09.24 
(730) NIKIRACARS S.R.L., MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 20, ap. 135,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 
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(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.01.01; 
27.03.12; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 046818 
(220) 2020.09.24 
(730) N&B Lab. Co., Ltd., KR 

8F, HanWon Building, 2423, 
Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06719, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse de parfumerie; uleiuri esenţiale; 

cosmetice; loţiuni capilare; farduri; produse 
de protecţie solară; şampoane; produse de 
demachiere; produse pentru toaletă; produse 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; măşti de 
frumuseţe; uleiuri de uz cosmetic; pudră pen-
tru faţă; produse pentru bronzare (cosmeti-
ce); ruj de buze; luciu de buze; rimel. 

 
 
 
(210) 046820 
(220) 2020.09.19 
(730) ALBU Veaceslav, MD 

Str. G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(554) Marcă tridimensională.  
(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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 

 

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; 

 

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; 

 

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) 09.05.07; 26.15.09; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046821 
(220) 2020.09.22 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 



 

MĂRCI  MD - BOPI 12/2020 

 125

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046822 
(220) 2020.09.22 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046823 
(220) 2020.09.22 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046824 
(220) 2020.09.23 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 046825 
(220) 2020.09.24 
(730) CIOBANU Ecaterina, MD 

Str. Dumitru Rîşcanu nr. 12, bloc B, ap. 3,  
MD-2024, 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. 

 

(531) CFE(8) 01.07.06; 05.01.02; 05.01.16; 
26.02.07; 26.02.15; 27.05.17. 
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(210) 046828 
(220) 2020.09.24 
(730) NEAGU Gheorghii, MD 

MD-6830, Văsieni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 18.01.09; 
18.01.23; 26.01.14; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046829 
(220) 2020.09.24 
(730) Philip Morris Brands Sarl, CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

 
 
 
(210) 046830 
(220) 2020.09.25 
(730) ACCENT ELECTRONIC S.A., MD 

Str. Bulgară nr. 33/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur (#868686); negru 

(#000000); albastru (#1c70b6). 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.08; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046831 
(220) 2020.09.25 
(730) ACCENT ELECTRONIC S.A., MD 

Str. Bulgară nr. 33/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur (#868686); negru 

(#000000); albastru (#1c70b6). 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.08; 29.01.13. 
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(210) 046832 
(220) 2020.09.25 
(730) CIUB Gherman, MD 

Str. Colina Puşkin nr. 43, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 046843 
(220) 2020.09.29 
(730) BONVIE PRO S.R.L., MD 

Str. Feredeului nr. 4, 
MD 2005, 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). 

 

(531) CFE(8) 11.03.04; 26.03.05; 26.03.07; 
26.03.18; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046845 
(220) 2020.09.24 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni. 

 

 
 
 
(210) 046846 
(220) 2020.09.23 
(730) TRANS AGER S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 171 A,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "TRANS". 

(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. 
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(210) 046849 
(220) 2020.09.29 
(730) TMMARKET S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 59,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046859 
(220) 2020.10.02 
(730) MIRON Pavel, MD 

Str-la Mihail Tuhacevski nr. 12, ap. 6,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

 
 
 
(210) 046861 
(220) 2020.10.02 
(730) MIRON Pavel, MD 

Str-la Mihail Tuhacevski nr. 12, ap. 6,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(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. 

 

 
 
 
(210) 046863 
(220) 2020.10.02 
(730) KLIQ CORP S.R.L., MD 

Str. Valea Crucii nr. 2/1, ap. (of.) 27,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.11.01; 27.05.08. 
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(210) 046864 
(220) 2020.09.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 046865 
(220) 2020.09.25 
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

Str. 31 August nr. 6,  
MD-3100, 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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 046866 
(220) 2020.10.02 
(730) CHIRILESCU Ion, MD 

MD-4128, Satul Nou, Cimişlia, Republica 
Moldova 

 
 
 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „BARBERSHOP”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, roşu, 
argintiu de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
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, 
acvacultură, horticultură şi silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 02.09.12; 25.07.20; 26.01.14; 
26.01.16; 26.01.19; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046868 
(220) 2020.10.02 
(730) MOGOREANU Gheorghe, MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 67, ap. 112,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
14.11.01; 26.02.07; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046869 
(220) 2020.10.02 
(730) DONICI Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 147,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046870 
(220) 2020.10.07 
(730) BRAGA Vitalie, MD 

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

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse igienice de uz medical; substanţe şi 
alimente dietetice de uz medical; alimente 
pentru sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni; dezinfectante; 

 

09   - aparate şi instrumente fotografice, audiovi-
zuale, optice, de semnalizare, de detectare, 
de testare, de inspectare, aparate şi instru-
mente pentru conducerea, comutarea, tran-
sformarea, acumularea, reglarea sau contro-
lul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 27.05.11; 27.05.17; 29.01.14. 
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(210) 046871 
(220) 2020.10.07 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, gal-

ben, cafeniu de diferite nuanţe, portocaliu. 
(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   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 03.01.14; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 046872 
(220) 2020.10.07 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru de 

diferite nuanţe, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.01.11; 26.01.18; 
27.01.02; 29.01.14. 

 

(210) 046873 
(220) 2020.10.06 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, gal-

ben, roşu, portocaliu, verde. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 26.01.01; 27.05.02; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 046875 
(220) 2020.10.05 
(730) FATIANOV DMYTRO, UA 

Str. Simferopolska 2, K FL. 66, or. Dnipro, 
Ucraina 

(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. 

 

(531) CFE(8) 15.01.17; 15.01.25; 26.04.03; 
26.04.04; 26.07.17; 26.13.25; 27.05.17. 
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(210) 046876 
(220) 2020.10.05 
(730) IANK & GRUP S.R.L., MD 

Str. Carierei nr. 5A, of. 3C,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.13; 02.01.23; 05.09.25; 
09.07.17; 25.01.06; 26.01.14; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046877 
(220) 2020.10.06 
(730) ECOMOLSISTEM S.R.L., MD 

Str. Dumbravei nr. 9/4, MD-2092, 
Cheltuitori, 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; 
 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046879 
(220) 2020.09.28 
(730) TRITEAC Eugeniu, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 42, ap. 87,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 
 
 
(210) 046888 
(220) 2020.10.05 
(730) NEAGA Mihaela, MD 

Str. Pietrarilor nr. 18/1,  
MD-2021, 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; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 27.05.09; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046889 
(220) 2020.10.06 
(730) EKOKEMIKA S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 84, ap. (of.) 152,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, 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; 

 

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) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046892 
(220) 2020.10.07 
(730) ARTBUTIC S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 39/3,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2020) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.01.05; 24.01.13; 24.13.01; 
24.13.24; 27.05.09; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046893 
(220) 2020.10.07 
(730) ARTBUTIC S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 39/3,  
MD-2064, 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) 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046894 
(220) 2020.10.05 
(730) HERMON GROUP S.R.L., MD 

Şos. Balcani nr. 4/2, of. 46,  
MD-2071, 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. 

 

 
 
 
(210) 046896 
(220) 2020.10.07 
(730) LIHOTINA Olga, MD 

Str. Frumoasa nr. 41,  
MD-2009, 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) 24.17.02; 27.05.17. 
 
 

(210) 046897 
(220) 2020.10.08 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046900 
(220) 2020.10.09 
(730) PARHOMCIUC Anghelina, MD 

Str. Independenţei nr. 9/4, ap. 26,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
23   - fire de uz textil; 
 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10. 
 
 
 
(210) 046903 
(220) 2020.10.09 
(730) SAFE MEDIA S.R.L., MD 

Str. Alessandro Bernardazzi nr. 38,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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) 03.07.01; 03.07.16; 24.01.15; 
24.01.18; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046904 
(220) 2020.10.12 
(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). 

 

 
 
 
(210) 046905 
(220) 2020.10.12 
(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). 

 

 
 
 
(210) 046914 
(220) 2020.10.13 
(730) BERDOS Dorian, MD 

Str. George Meniuc nr. 25,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10. 
 
 
 
(210) 046918 
(220) 2020.10.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 046919 
(220) 2020.10.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 046920 
(220) 2020.10.15 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thurayya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 34268 
(151) 2020.09.20 
(181) 2029.10.23 
(210) 045063 
(220) 2019.10.23 
(730) COMPUART SISTEM S.R.L., societate co 

mercială, MD 
  Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 13/1, ap. 168,  

MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, de semnalizare, 
de detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul dis-
tribuţiei sau utilizării energiei electrice; apara-
te şi instrumente pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea sau prelucrarea su-
netului, suporturi digitale înregistrate şi des-
cărcabile, mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; maşini înregistratoare de încasat, dis-
pozitive de calcul; 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; 

 

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. 

 

 
 
 
(111) 34274 
(151) 2020.09.24 
(181) 2028.10.30 
(210) 043295 
(220) 2018.10.30 
(730) Emerson Electric Co., A Missouri Corpora-

tion, US 
  8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Mis-

souri 63136, Statele Unite ale Americii 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
06   - nicovale; balize metalice neluminoase; tuburi 

metalice de ramificaţie; coliere metalice de 
îmbinare pentru ţevi; containere metalice 
(depozitare, transport); conducte metalice de 
scurgere; valve metalice pentru conducte de 
scurgere; ţevi, tuburi şi conducte metalice 
pentru instalaţii de încălzire centrală; conduc-
te din metal pentru instalaţii de ventilare şi 
climatizare; armături metalice pentru conduc-
te de aer comprimat; racorduri metalice pen-
tru ţevi; sigilii de plumb; capace metalice 
pentru guri de vizitare; colectoare metalice 
pentru canalizare; ajutaje de metal; conducte 
metalice; dispozitive metalice de înfăşurare, 
nemecanice, pentru furtunuri; nituri metalice; 
vergele metalice pentru lipire; capace metali-
ce de îmbuteliere; panouri de semnalizare 
neluminoase şi nemecanizate, din metal; 
cutii metalice pentru truse de scule (goale); 
tuburi metalice; furtunuri metalice; lăzi meta-
lice pentru scule (goale); plăci de strângere 
pentru menghine (articole de fierărie); valve 
metalice pentru conducte de apă; role de 
întindere pentru fire metalice (etriere de în-
tindere); conducte metalice pentru apă; su-
pape metalice (valve metalice, cu excepţia 
părţilor de maşini); capace metalice pentru 
ieşiri de urgenţă; capace de metal calibrate; 
flanşe; ţevi metalice; cilindri; sisteme de 
montare de echipament (aparate); sisteme 
de protecţie a instrumentelor (echipament, 
aparate); sisteme de acoperire a instrumen-
telor (echipament, aparate); capace metalice; 
cutii metalice; grile metalice; opritoare de 
flăcări; noduri; încheietori; fitinguri pentru 
furtunuri; manşoane pentru furtunuri; fitinguri 
pentru asamblarea furtunurilor; ancore; clo-
pote; lanţuri; cabluri; seifuri; benzi metalice; 
potcoave; piese turnate metalice; actuatoare 
(piese metalice); distribuitoare metalice pen-
tru reactivi (pentru controlul debitului de li-
chid); materiale sanitare, şi anume tuburi 
metalice, ţevi şi robinete; 

 

07   - aparate pentru purificarea acetilenei; dispozi-
tive de acţionare; condensatoare de aer; 
utilaje agricole; condensatoare (organe de 
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maşini); maşini pentru absorbţia aerului; al-
ternatoare; dispozitive antipoluare pentru 
motoare; aparate de sudură cu arc electric; 
dispozitiv de tăiere cu arc electric; benzi 
transportoare; benzi de conveier; curele de 
maşini; maşini de îndoit; maşini de ascuţit 
lame; portcuţite (organe de maşini); lame 
(organe de maşini); suflante pentru compri-
mare; maşini suflante; ţevi pentru cazane de 
încălzit (organe de maşini); maşini de sigilat 
sticle; perii pentru aspiratoare; perii de căr-
bune (electricitate); centrifuge (maşini); lame 
pentru tocătoare de nutreţ; fierăstraie electri-
ce cu lanţ; dălţi pentru maşini; mandrine (or-
gane de maşini); maşini electromecanice 
pentru industria chimică; supape cu clapete 
pentru maşini; maşini şi aparate pentru cură-
ţare, electrice; compresoare de aer (maşini); 
pompe de aer comprimat; compresoare (ma-
şini); compresoare pentru frigidere; instalaţii 
de condensare; biele de maşini sau de mo-
toare; cabluri de comandă pentru maşini sau 
motoare; dispozitive de comandă pentru ma-
şini sau motoare; comenzi hidraulice pentru 
maşini şi motoare; comenzi pneumatice pen-
tru maşini şi motoare; cuplaje, cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre; transportoare; 
dispozitive de zdrobit de bucătărie, electrice; 
concasoare; generatoare de electricitate; 
maşini de tocat; maşini de tăiat; suflaiuri de 
tăiere acţionate cu gaz; cilindri de maşini; 
cilindri de motoare; degresoare; maşini de 
filetat piuliţe/maşini de filetat mufe; maşini de 
ştanţare; maşini pentru spălat vesela; maşini 
de divizat; maşini de tras; mandrine pentru 
maşini de găurit (organe de maşini); coroane 
de foraj (organe de maşini); maşini de găurit; 
sape de foraj (organe de maşini); aspiratoare 
de praf pentru curăţare; instalaţii pentru cură-
ţarea prafului, electrice; perii colectoare 
compatibile (pentru generatoare); dinamuri; 
electrozi pentru maşinile de sudură; maşini 
pentru galvanoplastie; aparate de ridicat; 
grupuri electrogene de rezervă; vase de ex-
pansiune (organe de maşini); ventilatoare 
pentru motoare; dispozitive de antrenare 
(organe de maşini); maşini de filtrat; filtre 
pentru curăţarea aerului de răcire pentru 
motoare; filtre (organe de maşini sau de mo-
toare); maşini de finisat; economizoare de 
carburant pentru motoare; maşini de galvani-
zare; concasoare pentru deşeuri; sfărâmă-
toare pentru deşeuri; lampă de sudură cu 
gaz; cutii de viteze, cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre; maşini pentru prelucrarea 
sticlei; măcinătoare; discuri abrazive (organe 
de maşini); piese de ghidare pentru maşini; 

ciocane (organe de maşini); ciocane pneu-
matice; ciocane electrice; maşini de găurit 
manuale cu acţionare electrică; scule ma-
nuale acţionate, cu excepţia celor de uz ma-
nual; aparate de manipulare (încărcare şi 
descărcare); manipulatoare industriale (ma-
şini); schimbătoare de căldură (organe de 
maşini); maşini de tivit; portscule (organe de 
maşini); carcase de maşini; dispozitive de 
aprindere pentru motoare cu combustie in-
ternă; magnetouri de aprindere; roboţi (ma-
şini industriale); cuplaje (părţi de motoare); 
garnituri de etanşare (părţi de motoare); cuţi-
te (organe de maşini); strunguri (maşini-
unelte); maşini de prelucrat pielea; pompe de 
gresare; ungător (maşini); maşini-unelte; 
maşini de prelucrat metale; maşini de frezat; 
mori (maşini); pietre de moară; malaxoare; 
amestecătoare (maşini); maşini de mortezat; 
maşini de decojit; motoare, cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre; motoare electrice, 
cu excepţia celor pentru vehicule terestre; 
maşini pentru ascuţire şi realizat matriţe; 
forme (organe de maşini); extractoare elec-
trice pentru cuie; aparate pentru scoaterea 
cuielor, electrice; maşini de tăiat olane (ma-
şini-unelte); maşini de împachetat; godevil 
(dispozitiv pentru curăţarea interioară a ţevi-
lor); raboteze; maşini şi aparate electrice de 
şlefuit; tobe de eşapament pentru motoare; 
ciocane rotopercutoare, electrice; prese (ma-
şini de uz industrial); reductoare de presiune 
(piese de maşini); regulatoare de presiune 
(componente de maşini); supape de presiune 
(organe de maşini); maşini pentru prelucra-
rea materialelor plastice; mecanisme de pro-
pulsie, cu excepţia celor pentru vehicule te-
restre; scripete electrice; palane (organe de 
maşini); maşini de pulverizat; maşini de stro-
pit; membrane pentru pompe; pompe (com-
ponente ale maşinilor sau ale motoarelor); 
pompe (maşini); pompe pentru instalaţii de 
încălzire; poansoane pentru maşini de ştan-
ţat; maşini de ştanţat; cricuri cu cremalieră; 
radiatoare (de răcire) pentru motoare; maşini 
de compactare; berbeci (maşini); dispozitive 
de bobinat (mecanice); tambure de înfăşurat 
furtunuri; bobine pentru maşini; regulatoare 
(organe de maşini); aparate pentru spălat 
sticle; maşini de nituit; roboţi (maşini); maşini 
de igienizare; bancuri de tăiere pentru fierăs-
traie (organe de maşini); lame de fierăstrău 
(părţi de maşini); ferăstraie (maşini); foarfeci 
electrice; şurubelniţe electrice; maşini de 
etanşat de uz industrial; aparate electrice 
pentru sigilarea materialelor plastice (amba-
lare); pompe de combustibil (cu autoreglare); 
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pulverizatoare pentru ape reziduale; maşini 
de cusut; maşini de ascuţit; foarfeci de tuns, 
electrice; maşini de destrămat de uz industri-
al; sănii portcuţit (organe de maşini); maşini 
de netezire; aparate de sudat acţionate cu 
gaz; arzătoare de sudare, acţionate cu gaz; 
fiare de lipit cu gaz; aparate electrice de su-
dat; maşini electrice de fiare de lipit; lămpi de 
lipit; regulatoare de viteză pentru maşini şi 
motoare; uscătoare rotative (fără căldură); 
uscătoare centrifuge; maşini de timbrat; bati-
uri pentru maşini; demaroare pentru motoa-
re; statoare; condensatoare de vapori (orga-
ne de maşini); condensatoare de abur (piese 
de maşini); separator de vapori de ulei; ma-
şini de cusut tricotaje; maşini de prelucrat 
piatră; maşini de aspirat de uz industrial; 
duze de aspiraţie pentru aspiratoare; com-
presor de supraalimentare; schimbătoare de 
căldură lichid-vapori; maşini de ambutisat; 
mese de lucru pentru maşini; robinete (orga-
ne de maşini şi de motoare); supape (organe 
de maşini şi de motoare); maşini pentru in-
dustria textilă; lănci termice cu oxigen (ma-
şini); maşini de filetat; ciocane de forjă cu 
arc; unelte (organe de maşini); convertizoare 
de cuplu, cu excepţia vehiculelor terestre; 
transmisii de maşini; transportoare pneuma-
tice; maşini de rectificat; maşini de tăiat frun-
zişul plantelor; turbine hidraulice; turbine, cu 
excepţia vehiculelor terestre; turbocompre-
soare; pompe de vid (maşini); accesorii pen-
tru aspiratoare de praf, pentru pulverizare de 
parfumuri şi dezinfectante; tuburi pentru aspi-
ratoare de praf; aspiratoare; saci pentru aspi-
ratoare; vane (organe de maşini); capace 
pentru ieşiri de urgenţă (organe de maşini); 
tuburi (organe de maşini); piese pentru ma-
şini; sisteme de protecţie a instrumentelor 
(organe de maşini); sisteme de acoperire a 
instrumentelor (organe de maşini); capace 
(organe de maşini); cutii (organe de maşini); 
grilaje (organe de maşini); sisteme de con-
trol, monitorizare şi poziţionare a mecanis-
melor de acţionare; echipamente de control 
al supapelor; sisteme şi aparate de detecţie 
a ruperii conductelor, precum piese şi fitin-
guri ale acestora; accesorii pentru mecanis-
me de acţionare; mecanisme de poziţionare 
a supapelor; mecanisme de control al poziţi-
onării supapelor; mecanisme de control al 
ţevilor pentru transportarea lichidelor sau 
gazelor; pompe pentru transportarea lichide-
lor sau gazelor; pompe chimice; aparate de 
maşini pentru eşantionarea firelor şi contai-
nerelor; colectoare; automate (distribuitoare 
automate); vibratoare (maşini) de uz general; 

aparate de vulcanizare; maşini de spălat 
rufe; tocătoare de resturi alimentare; com-
pactoare de gunoi; dispozitive pentru încălzit 
apa (componente ale maşinilor); robinete de 
descărcare; mecanisme de blocare a scurge-
rii; maşini electrice de sudat; roţi de maşini; 
angrenaje de maşini; vinciuri; turbine eoliene; 
maşini de prelucrat lemnul; valve electrice 
(organe de maşini); injectoare pentru motoa-
re; războaie pentru ţesut (neindustriale); 

 

08   - aparate de prelevare a probelor (unelte ma-
nuale); instrumente manuale pentru şlefuit; 
bărzi; unelte agricole manuale; pompe de 
aer, acţionate manual; sape (unelte manua-
le); sule; topoare; întinzătoare de fire şi benzi 
metalice (scule); menghine (unelte manuale); 
cuţite demontabile (componente unelte de 
mână); sape de foraj; instrumente pentru 
ascuţit lame; lame de rindea; lame (scule); 
lame (arme); sfredele; ferestrău cu coardă; 
cuttere; unelte de bobinare; ciocane marca-
toare; cuţite pentru altoit; burghie pentru dul-
gheri; dălţi de călăfătuit; punctatoare de cen-
trare (scule manuale); dălţi; dispozitive de 
fixare pentru tâmplărie şi dogărie; răngi; bare 
de tăiat (scule de mână); maşini de tăiat şi 
faţetat; scule de tăiere (unelte de mână); 
filiere (unelte); dispozitive de tăiat filete; 
mandrine pentru maşină de găurit; maiuri 
(compactoare pentru pământ); discuri abra-
zive cu şmirghel; mandrine (scule); alonje 
pentru burghie de filetat; pile (scule); aparate 
de trefilat sârmă (scule manuale) benzi pen-
tru treceri de cabluri; rame pentru ferăstraie 
de mână; ciocane cu capul rotund (unelte 
manuale); unelte de piuare (manuale); fiare 
de gofrat; dălţi concave; unelte pentru altoit 
(unelte manuale); unelte de gravare (unelte 
manuale); pietre pentru ascuţire manuală; 
pietre în formă de roţi pentru ascuţire manua-
lă; pietre de şlefuit; ciocane (scule); unelte de 
mână, acţionate manual; pompe de mână; 
pompe manuale pentru umflat; mânere pen-
tru unelte manuale, acţionate manual; topo-
rişti; dălţi pentru hobby-uri; dălţi de scobit 
(piese pentru unelte manuale); satâre (cuţi-
te); fiare (unelte neelectrice); ferăstraie me-
canice manuale cu mişcare alternativă de 
translaţie pentru metale; cricuri de mână; 
maiuri (instrumente manuale); sape pentru 
defrişare; freze (scule); vincluri (unelte ma-
nuale); cutii de unelte; mojare pentru pisat 
(unelte manuale); daltă pentru scobituri; cuţi-
te pentru cioplire; cleşti pentru extragerea 
cuielor; ciocane de nituit; pile-ac; pistoale de 
călăfătuire; cuţitoaie de potcovar (unelte ma-
nuale); unelte de perforare; cazmale (unelte); 
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pene de antrenare; pensete; cuţit de rindea; 
cleşti; unelte de lustruit; instrumente de tran-
şat; boxuri (arme albe); cleşti de perforat 
(unelte de mână); dornuri (unelte de mână); 
pistiluri pentru pisat (unelte manuale); ber-
beci (scule); pile cu mânere; clichete (unel-
te); alezoare; nituitoare (unelte); buterole 
(scule); pânze de ferăstrău (părţi de unelte); 
suporturi pentru ferăstraie; ferăstraie de mâ-
nă; raşpele (unelte manuale); răzuitoare 
(unelte manuale); şurubelniţe neelectrice; 
unelte pentru ascuţit; instrumente manuale 
de tuns; maşini de tăiat; baroase; cazmale; 
chei fixe (unelte manuale); scule manuale; 
echere (unelte manuale); ştanţe (unelte ma-
nuale), scule de ştanţat; ciocane de zidar; 
chei de piuliţe; tarozi (scule); centuri pentru 
unelte; cleşti tăietori de ţevi (unelte manua-
le); instrumente de tăiat ţevi; menghine; su-
porturi pentru pietre de ascuţit; foarfeci pen-
tru fitiluri; cleşti pentru dezizolare de cabluri 
(unelte manuale); 

 

09   - accelerometre; baterii galvanice; avertizoare 
acustice; tuburi acustice; cuploare acustice; 
adaptoare electrice; aparate pentru analiza 
aerului; avertizoare sonore electrice; dispozi-
tive de alarmă; instrumente de alarmă; am-
permetre; amplificatoare; tuburi amplificatoa-
re; anemometre; baterii anodice; anozi; dis-
pozitive antiparaziţi (electricitate); indus 
(electricitate); balanţe; baterii pentru iluminat; 
baterii electrice; recipiente de acumulatoare; 
carcase de acumulatoare; alimentatoare 
pentru acumulatoare; balize luminoase; so-
nerii (dispozitive de avertizare); instrumente 
de control pentru cazane; cutii de derivaţie 
(electricitate); cabluri electrice; aparate de 
fotografiat; rigle gradate simple (dulgherie şi 
tâmplărie); comutatoare (electricitate); încăr-
cătoare pentru acumulatoare electrice; de-
tectoare chimice; bobine de şoc (impedanţă); 
contactoare; disjunctoare; îmbrăcăminte de 
protecţie contra accidentelor, iradierii şi in-
cendiilor; bobine electrice; colectoare electri-
ce; aparate electrice de comutaţie; comuta-
toare; comparatoare; programe de calculator 
înregistrate; programe înregistrate de opera-
re pe calculator; periferice adaptate pentru a 
fi folosite la calculatoare; programe de calcu-
latoare (software descărcabil); aplicaţii soft-
ware de calculatoare, descărcabile; hardwa-
re pentru calculatoare; condensatoare elec-
trice (condensatoare electrice); conductoare 
electrice; racorduri de linii electrice; conexi-
uni; contacte electrice; tablouri de comandă 
(electricitate); convertizoare electrice; con-
toare şi dispozitive de contorizare; conexiuni 

electrice, cuplaje electrice; redresoare; ciclo-
troane; echipamente de procesare a datelor; 
densimetre; densitometre; detectoare; apara-
te pentru diagnosticare, cu excepţia celor de 
uz medical; transmiţătoare de presiune dife-
renţială; tuburi cu descărcare electrică, cu 
excepţia celor pentru iluminat; aparate pentru 
măsurarea distanţelor; aparate pentru înre-
gistrarea distanţelor; dulapuri de distribuţie 
(electricitate); tablouri de distribuţie (electrici-
tate); pupitre de distribuţie (electricitate); 
dinamometre; conducte de electricitate; ma-
teriale pentru reţeaua de electricitate (fire, 
cabluri); ghiduri electrificate (şine) pentru 
montarea proiectoarelor; aparate electrodi-
namice pentru comanda de la distanţă a 
semnalelor; electrolizoare; magneţi; averti-
zoare de incendiu; extinctoare; duze pentru 
furtunuri de pompieri; sisteme de stropire 
pentru protecţie împotriva incendiilor; tran-
smiţătoare de flux; detectoare de gaz; detec-
toare pentru măsurarea intensităţii îngheţului; 
transmiţătoare de semnal de intrare/ieşire; 
colectoare de presiune; sisteme de alarmă 
antiefracţie; căşti pentru protecţia capului; 
echipament pentru semnalizare feroviară; 
triunghiuri de semnalizare pentru avarie; 
semne de circulaţie luminoase sau mecani-
ce; aparate de jocuri video de uz comercial; 
dispozitive electrice pentru deschiderea au-
tomată a uşilor; simulatoare pentru exersa-
rea conducerii; simulatoare de pregătire 
sportivă; instrumente cinematografice; măşti 
de gaze; măşti de protecţie pentru sudură; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; 
semnale luminoase intermitente; firme lumi-
noase; semnalizatoare; indicatoare (semnale 
luminoase); fluometre; frecvenţmetre; mobili-
er special de laborator; siguranţe; pile galva-
nice; galvanometre; aparate pentru analiza 
gazelor; sisteme de măsurare a intensităţii 
fluxurilor de gaze; indicatoare de nivel de 
carburant; indicatoare de nivel de petrol; 
gazometre (instrumente de măsură); joje; 
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor; 
grile de baterii de acumulatoare; aparate de 
reglare a căldurii; conectoare; aparate de 
înaltă frecvenţă; hidrometre; aparate electri-
ce de aprindere, pentru aprindere la distanţă; 
inductoare electrice; interfeţe pentru reţele 
industriale; controloare bazate pe micropro-
cesoare; circuite integrate; aparate pentru 
intercomunicaţii; interfeţe (informatică); inver-
toare (electricitate); gabarite (instrumente de 
măsură); cutii de joncţiune (electricitate); 
manşoane de legătură pentru cabluri electri-
ce; lasere, cu excepţia celor de uz medical; 
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senzori de nivel; comutatoare de nivel; tran-
smiţătoare de nivel; instrumente de nivelare; 
variatoare de lumină (dispozitive de reglare); 
regulatoare (variatoare) electrice de lumină; 
balast pentru dispozitive de iluminat; descăr-
cătoare de supratensiune; paratrăsnete; limi-
tatoare (electricitate); senzori de nivel pentru 
lichide; întrerupătoare de nivel de lichide; 
transmiţătoare pentru nivelul lichidului; indi-
catoare de pierderi de electricitate; unităţi de 
alimentare cu energie electrică; instrumente 
de măsurare a fluxului magnetic; colectoare; 
instrumente de măsurat; măsuri; aparate de 
măsurare; monitoare (hardware pentru calcu-
latoare); aparate electrice de măsurare; con-
toare; microprocesoare; aparate electrice de 
supraveghere; aparate de monitorizare, pen-
tru scopuri nemedicale; monitoare (programe 
de calculator); instrumente de observaţie; 
aparate şi instrumente optice; condensatoare 
optice; instrumente de măsurare a orificiilor; 
aparate şi instrumente de fizică; aparate de 
măsurare cu tubul Pitot; plăci pentru acumu-
latoare electrice; aparate de măsură de pre-
cizie; buşoane indicatoare de presiune pen-
tru valve; indicatoare de presiu-
ne/manometre; aparate de măsurare a pre-
siunii; înregistratoare de presiune; transmiţă-
toare de presiune; circuite imprimate; sonde 
de uz ştiinţific; indicatoare de cantitate; rada-
re; aparate pentru siguranţa traficului ferovi-
ar; cititoare (aparatură pentru procesarea 
datelor); aparate electrice de reglare; relee 
electrice; instalaţii electrice pentru controlul 
de la distanţă al operaţiilor industriale; aparat 
de control de la distanţă; emiţătoare de sem-
nalizare a presiunii de la distanţă; rezistenţe 
electrice; rigle (instrumente de măsură); sen-
zori; clopote de semnalizare; transmiţătoare 
de semnale; panouri de alarmă (luminate sau 
mecanice); semnalizări luminoase sau me-
canice; prize, fişe şi alte dispozitive de cupla-
re (conexiuni electrice); ventile electromag-
netice (întrerupătoare electromagnetice); linii 
de sondaj; indicatoare de viteză; transforma-
toare de ridicare a tensiunii; cutii de distribu-
ţie (electricitate); întrerupătoare; teuri pentru 
măsurare; aparate pentru indicarea tempera-
turii; etichete indicatoare de temperatură, cu 
excepţia celor pentru uz medical; senzori de 
temperatură; transmiţătoare de temperatură; 
borne (electricitate); instrumente şi maşini 
pentru testarea materialelor; aparate pentru 
analize, cu excepţia celor de uz medical; 
valve termoionice; lămpi termoionice; ter-
mometre, cu excepţia celor de uz medical; 
aparate de reglare a temperaturii; senzori 

termometrici; comutatoare orare automate; 
transformatoare electrice; tranzistoare (elec-
tronică); emiţătoare; emiţătoare de semnale 
electronice; emiţătoare (telecomunicaţii); 
transpondere; transmiţătoare de flux cu ul-
trasunete; senzori de nivel cu ultrasunete; 
transmiţătoare de nivel cu ultrasunete; sen-
zori cu ultrasunete; vacuummetre; variome-
tre; dispozitive de protecţie a surselor de 
tensiune; voltmetre; traductoare de scurgere 
vortex; indicatoare ale nivelului de apă; co-
nexiuni de cablu (electricitate); adaptoare 
fără fir; comutatoare de nivel fără fir; comuta-
toare fără fir; transmiţătoare fără fir; fire elec-
trice; 

 

10   - aparate medicale, părţi şi accesorii ale aces-
tora; aparate respiratorii şi de anestezie, părţi 
şi accesorii ale acestora; echipament stoma-
tologic; mobilier special pentru uz medical; 
aparate şi instrumente medicale; 

 

11   - arzătoare pentru acetilenă; generatoare de 
acetilenă; dispozitive pentru răcirea aerului; 
aparate de încălzire a aerului; uscătoare de 
aer; uscătoare; instalaţii de filtrare a aerului; 
ventile de aer pentru instalaţiile de încălzit cu 
aburi; aparate şi maşini pentru purificarea 
aerului; sterilizatoare de aer; instalaţii de 
climatizare; aparate de climatizare; duze 
pentru micşorarea presiunii jetului de apă; 
lămpi cu arc; aparate pentru răcirea băuturi-
lor; ţevi pentru cazane de încălzire; cazane, 
cu excepţia componentelor de maşini; arză-
toare; plafoniere; radiatoare de încălzire cen-
trală; lustre; aparate de cromatografie de uz 
industrial; serpentine (elemente de instalaţii 
de distilare, de încălzire sau de răcire); frigi-
dere acţionate electric; bacuri de răcire pen-
tru cuptoare; instalaţii pentru răcirea apei; 
răcitoare de lichide (instalaţii); aparate şi 
maşini frigorifice; regulatoare de tiraj (încălzi-
re); dezumidificatoare; aparate de dezodori-
zare, cu excepţia celor de uz personal; apa-
rate pentru deshidratare; tuburi cu descărcări 
electrice pentru iluminat; aparate de dezin-
fectat; coloane de distilare; alambicuri; insta-
laţii de uscare; aparate şi instalaţii de uscare; 
evaporatoare; vase de expansiune pentru 
instalaţii de încălzire centrală; ventilatoare de 
aer condiţionat; ventilatoare (componente ale 
instalaţiilor de aer condiţionat); suflante (părţi 
ale instalaţiilor de aerisire); ventilatoare elec-
trice de tavan; alimentatoare pentru cazane 
de încălzire; filtre pentru aer condiţionat; filtre 
pentru apa potabilă; filtre pentru combustibili, 
uleiuri, aer şi gaze; garnituri fasonate pentru 
cuptoare; ţevi de fum pentru boilere; conge-
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latoare; brichete pentru aprinderea gazului; 
cuptoare, vetre; filtre de gaz; regulatoare de 
gaz; aprinzătoare de gaz; melanjoare; insta-
laţii recuperative de ardere; regulatoare de 
gaze, şi anume pentru dispersarea substan-
ţelor solide şi/sau lichidelor; aparate de epu-
rare şi purificare a gazelor; spălătoare de 
gaze (părţi ale instalaţiilor de gaze); epura-
toare de gaz; lămpi de gaz; cazane de încăl-
zire cu gaz; condensatoare de gaz, cu ex-
cepţia organelor de maşini; acumulatoare de 
căldură; recuperatoare de căldură; schimbă-
toare de căldură, cu excepţia componentelor 
de maşini; pompe de căldură; vitrine termice; 
aparate de încălzit; instalaţii de încălzire; 
instalaţii de încălzire cu apă caldă; cazane 
de încălzire; aparate de încălzire cu combus-
tibil solid, lichid sau gazos; aparate electrice 
de încălzire; elemente pentru încălzire; reşo-
uri de păstrat mâncarea caldă; filamente 
electrice pentru încălzire; aparate de încălzi-
re şi de răcire pentru distribuirea de băuturi 
calde şi reci; aparate cu aer cald; umidifica-
toare pentru radiatoare de încălzire centrală; 
termoplonjoare; aparate de ionizare pentru 
tratarea aerului sau apei; maşini de gătit; 
arzătoare de laborator; lămpi electrice; ma-
şini de uscat haine; uscătoare electrice pen-
tru rufe; supape regulatoare de nivel în re-
zervoare; becuri de iluminat; difuzoare (ilu-
minat); aparate de iluminat cu diode lumi-
nescente (LED); aparate şi instalaţii de ilumi-
nat; robinete cu două rozete pentru ţevi de 
apă; robinete pentru conducte de apă; arză-
toare de ulei; aparate pentru epurarea uleiu-
lui; conducte (părţi ale instalaţiilor sanitare); 
conducte pentru instalaţii sanitare; accesorii 
pentru instalaţii sanitare; rezervoare de apă 
sub presiune; instalaţii de purificare pentru 
ape reziduale; radiatoare electrice; radiatoa-
re (încălzire); coloane de rafinare pentru dis-
tilare; dulapuri frigorifice; camere de răcire 
pentru depozitare; recipiente frigorifice; vitri-
ne frigorifice; aparate de refrigerare; acceso-
rii de reglaj pentru aparatele de apă sau de 
gaz şi pentru conductele de apă sau de gaz; 
accesorii de reglaj şi siguranţă pentru con-
ducte de gaz; accesorii de reglaj şi siguranţă 
pentru aparate cu apă; aparate de siguranţă 
pentru aparate de gaz; lămpi de siguranţă; 
accesorii de siguranţă pentru aparatele de 
apă sau de gaz şi pentru conductele de apă 
sau de gaz; aparate de uz sanitar; chiuvete; 
dulii pentru lămpi electrice; colectoare termi-
ce solare (încălzire); cuptoare solare; gene-
ratoare de abur, cu excepţia părţilor de ma-
şini; instalaţii pentru producerea aburului; 

acumulatoare de aburi; sobe; robinete; robi-
nete de ţeavă; conducte; baterii de baie; ba-
terii de chiuvete; ventile termostatice (com-
ponente ale instalaţiilor de încălzire); tuburi 
luminoase pentru iluminat; instalaţii şi apara-
te de ventilaţie (aer condiţionat); încălzitoare 
de apă; instalaţii de conducte de distribuire a 
apei; instalaţii de conducte de apă; instalaţii 
pentru purificarea apei; aparate de filtrare a 
apei; sterilizatoare de apă; aparate şi maşini 
pentru purificarea apei; încălzitoare de apă 
(aparate); instalaţii de furnizare a apei; venti-
le de aerisire; ventile pentru aburi; respira-
toare pentru filtrarea aerului; robinete de 
închidere reprezentând dispozitive de sigu-
ranţă cu capac pentru închidere ermetică, şi 
anume dispozitive care permit accesul uşor 
unui rezervor de stocare; dispozitive de opri-
re a flăcărilor (stingătoare de flăcări); regula-
toare pentru împiedicarea răspândirii flăcări-
lor (rezistente la detonaţii); hidranţi de incen-
diu; 

 

12   - ghidoane; leviere pentru schimbarea viteze-
lor la vehicule terestre; manete frână; dispo-
zitive de fixare; jante; dispozitive de fixare a 
panourilor pentru caroserii; dispozitive pentru 
blocarea geamurilor (pentru vehicule teres-
tre); motoare; conectoare; curele de transmi-
sie (piese pentru maşini terestre); părţi de 
motoare (vehicule terestre); 

 

17   - acoperiri de poliester; supape din cauciuc 
indian; supape din fibre vulcanizate; supape 
din fibre de cauciuc vulcanizate; materiale de 
ambalare; materiale de etanşare; ţesături 
izolante; conducte flexibile nemetalice; capa-
ce din cauciuc; piese din cauciuc pentru ma-
carale; sigilii de cauciuc; elemente de conec-
tare din cauciuc pentru ţevi (furtunuri); piese 
din cauciuc pentru robinete; robinete din ca-
uciuc; 

 

18   - valve din piele; 
 

19   - clapete pentru conducte de apă (cu excepţia 
celor din metal şi materiale plastice); clapete 
pentru conducte de evacuare (cu excepţia 
celor din metal şi din materiale plastice); ma-
teriale de construcţie şi de pavaj; materiale 
de construcţii nemetalice; tuburi rigide neme-
talice (construcţii); asfalt; smoală; bitum; pro-
duse pentru tâmplărie; carcase din lemn pen-
tru mobilă; obloane; 

 

20   - accesorii (nemetalice); supape nemetalice, 
cu excepţia organelor de maşini; accesorii 
(nemetalice) pentru robinete. 
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(511) NCL(11-2018) 
06   - nicovale; balize metalice neluminoase; tuburi 

metalice de ramificaţie; coliere metalice de 
îmbinare pentru ţevi; containere metalice 
(depozitare, transport); conducte metalice de 
scurgere; valve metalice pentru conducte de 
scurgere; ţevi, tuburi şi conducte metalice 
pentru instalaţii de încălzire centrală; conduc-
te din metal pentru instalaţii de ventilare şi 
climatizare; armături metalice pentru conduc-
te de aer comprimat; racorduri metalice pen-
tru ţevi; sigilii de plumb; capace metalice 
pentru guri de vizitare; colectoare metalice 
pentru canalizare; ajutaje de metal; conducte 
metalice; dispozitive metalice de înfăşurare, 
nemecanice, pentru furtunuri; nituri metalice; 
vergele metalice pentru lipire; capace metali-
ce de îmbuteliere; panouri de semnalizare 
neluminoase şi nemecanizate, din metal; 
cutii metalice pentru truse de scule (goale); 
tuburi metalice; furtunuri metalice; lăzi meta-
lice pentru scule (goale); plăci de strângere 
pentru menghine (articole de fierărie); valve 
metalice pentru conducte de apă; role de 
întindere pentru fire metalice (etriere de în-
tindere); conducte metalice pentru apă; su-
pape metalice (valve metalice, cu excepţia 
părţilor de maşini); capace metalice pentru 
ieşiri de urgenţă; capace de metal calibrate; 
flanşe; ţevi metalice; cilindri; sisteme de 
montare de echipament (aparate); sisteme 
de protecţie a instrumentelor (echipament, 
aparate); sisteme de acoperire a instrumen-
telor (echipament, aparate); capace metalice; 
cutii metalice; grile metalice; opritoare de 
flăcări; noduri; încheietori; fitinguri pentru 

furtunuri; manşoane pentru furtunuri; fitinguri 
pentru asamblarea furtunurilor; ancore; clo-
pote; lanţuri; cabluri; seifuri; benzi metalice; 
potcoave; piese turnate metalice; actuatoare 
(piese metalice); distribuitoare metalice pen-
tru reactivi (pentru controlul debitului de li-
chid); materiale sanitare, şi anume tuburi 
metalice, ţevi şi robinete; 

 

07   - aparate pentru purificarea acetilenei; dispozi-
tive de acţionare; condensatoare de aer; 
utilaje agricole; condensatoare (organe de 
maşini); maşini pentru absorbţia aerului; al-
ternatoare; dispozitive antipoluare pentru 
motoare; aparate de sudură cu arc electric; 
dispozitiv de tăiere cu arc electric; benzi 
transportoare; benzi de conveier; curele de 
maşini; maşini de îndoit; maşini de ascuţit 
lame; portcuţite (organe de maşini); lame 
(organe de maşini); suflante pentru compri-
mare; maşini suflante; ţevi pentru cazane de 
încălzit (organe de maşini); maşini de sigilat 
sticle; perii pentru aspiratoare; perii de căr-
bune (electricitate); centrifuge (maşini); lame 
pentru tocătoare de nutreţ; fierăstraie electri-
ce cu lanţ; dălţi pentru maşini; mandrine (or-
gane de maşini); maşini electromecanice 
pentru industria chimică; supape cu clapete 
pentru maşini; maşini şi aparate pentru cură-
ţare, electrice; compresoare de aer (maşini); 
pompe de aer comprimat; compresoare (ma-
şini); compresoare pentru frigidere; instalaţii 
de condensare; biele de maşini sau de mo-
toare; cabluri de comandă pentru maşini sau 
motoare; dispozitive de comandă pentru ma-
şini sau motoare; comenzi hidraulice pentru 
maşini şi motoare; comenzi pneumatice pen-
tru maşini şi motoare; cuplaje, cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre; transportoare; 
dispozitive de zdrobit de bucătărie, electrice; 
concasoare; generatoare de electricitate; 
maşini de tocat; maşini de tăiat; suflaiuri de 
tăiere acţionate cu gaz; cilindri de maşini; 
cilindri de motoare; degresoare; maşini de 
filetat piuliţe/maşini de filetat mufe; maşini de 
ştanţare; maşini pentru spălat vesela; maşini 
de divizat; maşini de tras; mandrine pentru 
maşini de găurit (organe de maşini); coroane 
de foraj (organe de maşini); maşini de găurit; 
sape de foraj (organe de maşini); aspiratoare 
de praf pentru curăţare; instalaţii pentru cură-
ţarea prafului, electrice; perii colectoare 
compatibile (pentru generatoare); dinamuri; 
electrozi pentru maşinile de sudură; maşini 
pentru galvanoplastie; aparate de ridicat; 
grupuri electrogene de rezervă; vase de ex-
pansiune (organe de maşini); ventilatoare 
pentru motoare; dispozitive de antrenare 
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(organe de maşini); maşini de filtrat; filtre 
pentru curăţarea aerului de răcire pentru 
motoare; filtre (organe de maşini sau de mo-
toare); maşini de finisat; economizoare de 
carburant pentru motoare; maşini de galvani-
zare; concasoare pentru deşeuri; sfărâmă-
toare pentru deşeuri; lampă de sudură cu 
gaz; cutii de viteze, cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre; maşini pentru prelucrarea 
sticlei; măcinătoare; discuri abrazive (organe 
de maşini); piese de ghidare pentru maşini; 
ciocane (organe de maşini); ciocane pneu-
matice; ciocane electrice; maşini de găurit 
manuale cu acţionare electrică; scule ma-
nuale acţionate, cu excepţia celor de uz ma-
nual; aparate de manipulare (încărcare şi 
descărcare); manipulatoare industriale (ma-
şini); schimbătoare de căldură (organe de 
maşini); maşini de tivit; portscule (organe de 
maşini); carcase de maşini; dispozitive de 
aprindere pentru motoare cu combustie in-
ternă; magnetouri de aprindere; roboţi (ma-
şini industriale); cuplaje (părţi de motoare); 
garnituri de etanşare (părţi de motoare); cuţi-
te (organe de maşini); strunguri (maşini-
unelte); maşini de prelucrat pielea; pompe de 
gresare; ungător (maşini); maşini-unelte; 
maşini de prelucrat metale; maşini de frezat; 
mori (maşini); pietre de moară; malaxoare; 
amestecătoare (maşini); maşini de mortezat; 
maşini de decojit; motoare, cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre; motoare electrice, 
cu excepţia celor pentru vehicule terestre; 
maşini pentru ascuţire şi realizat matriţe; 
forme (organe de maşini); extractoare elec-
trice pentru cuie; aparate pentru scoaterea 
cuielor, electrice; maşini de tăiat olane (ma-
şini-unelte); maşini de împachetat; godevil 
(dispozitiv pentru curăţarea interioară a ţevi-
lor); raboteze; maşini şi aparate electrice de 
şlefuit; tobe de eşapament pentru motoare; 
ciocane rotopercutoare, electrice; prese (ma-
şini de uz industrial); reductoare de presiune 
(piese de maşini); regulatoare de presiune 
(componente de maşini); supape de presiune 
(organe de maşini); maşini pentru prelucra-
rea materialelor plastice; mecanisme de pro-
pulsie, cu excepţia vehiculelor terestre; scri-
pete electrice; palane (organe de maşini); 
maşini de pulverizat; maşini de stropit; mem-
brane pentru pompe; pompe (componente 
ale maşinilor sau ale motoarelor); pompe 
(maşini); pompe pentru instalaţii de încălzire; 
poansoane pentru maşini de ştanţat; maşini 
de ştanţat; cricuri cu cremalieră; radiatoare 
(de răcire) pentru motoare; maşini de com-
pactare; berbeci (maşini); dispozitive de bo-

binat (mecanice); tambure de înfăşurat furtu-
nuri; bobine pentru maşini; regulatoare (or-
gane de maşini); aparate pentru spălat sticle; 
maşini de nituit; roboţi (maşini); maşini de 
igienizare; bancuri de tăiere pentru fierăstraie 
(organe de maşini); lame de fierăstrău (părţi 
de maşini); ferăstraie (maşini); foarfeci elec-
trice; şurubelniţe electrice; maşini de etanşat 
de uz industrial; aparate electrice pentru sigi-
larea materialelor plastice (ambalare); pom-
pe de combustibil (cu autoreglare); pulveriza-
toare pentru ape reziduale; maşini de cusut; 
maşini de ascuţit; foarfeci de tuns, electrice; 
maşini de destrămat de uz industrial; sănii 
portcuţit (organe de maşini); maşini de nete-
zire; aparate de sudat acţionate cu gaz; arză-
toare de sudare, acţionate cu gaz; fiare de 
lipit cu gaz; aparate electrice de sudat; ma-
şini electrice de fiare de lipit; lămpi de lipit; 
regulatoare de viteză pentru maşini şi motoa-
re; uscătoare rotative (fără căldură); uscătoa-
re centrifuge; maşini de timbrat; batiuri pen-
tru maşini; demaroare pentru motoare; sta-
toare; condensatoare de vapori (organe de 
maşini); condensatoare de abur (piese de 
maşini); separator de vapori de ulei; maşini 
de cusut tricotaje; maşini de prelucrat piatră; 
maşini de aspirat de uz industrial; duze de 
aspiraţie pentru aspiratoare; compresor de 
supraalimentare; schimbătoare de căldură 
lichid-vapori; maşini de ambutisat; mese de 
lucru pentru maşini; robinete (organe de ma-
şini şi de motoare); supape (organe de ma-
şini şi de motoare); maşini pentru industria 
textilă; lănci termice cu oxigen (maşini); ma-
şini de filetat; ciocane de forjă cu arc; unelte 
(organe de maşini); convertizoare de cuplu, 
cu excepţia vehiculelor terestre; transmisii de 
maşini; transportoare pneumatice; maşini de 
rectificat; maşini de tăiat frunzişul plantelor; 
turbine hidraulice; turbine, cu excepţia vehi-
culelor terestre; turbocompresoare; pompe 
de vid (maşini); accesorii pentru aspiratoare 
de praf, pentru pulverizare de parfumuri şi 
dezinfectante; tuburi pentru aspiratoare de 
praf; aspiratoare; saci pentru aspiratoare; 
vane (organe de maşini); capace pentru ieşiri 
de urgenţă (organe de maşini); tuburi (orga-
ne de maşini); piese pentru maşini; sisteme 
de protecţie a instrumentelor (organe de ma-
şini); sisteme de acoperire a instrumentelor 
(organe de maşini); capace (organe de ma-
şini); cutii (organe de maşini); grilaje (organe 
de maşini); sisteme de control, monitorizare 
şi poziţionare a mecanismelor de acţionare; 
echipamente de control al supapelor; siste-
me şi aparate de detecţie a ruperii conducte-
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lor, precum piese şi fitinguri ale acestora; 
accesorii pentru mecanisme de acţionare; 
mecanisme de poziţionare a supapelor; me-
canisme de control al poziţionării supapelor; 
mecanisme de control al ţevilor pentru tran-
sportarea lichidelor sau gazelor; pompe pen-
tru transportarea lichidelor sau gazelor; 
pompe chimice; aparate de maşini pentru 
eşantionarea firelor şi containerelor; colec-
toare; automate (distribuitoare automate); 
vibratoare (maşini) de uz general; aparate de 
vulcanizare; maşini de spălat rufe; tocătoare 
de resturi alimentare; compactoare de gunoi; 
dispozitive pentru încălzit apa (componente 
ale maşinilor); robinete de descărcare; me-
canisme de blocare a scurgerii; maşini elec-
trice de sudat; roţi de maşini; angrenaje de 
maşini; vinciuri; turbine eoliene; maşini de 
prelucrat lemnul; valve electrice (organe de 
maşini); injectoare pentru motoare; războaie 
pentru ţesut (neindustriale); 

 

08   - aparate de prelevare a probelor (unelte ma-
nuale); instrumente manuale pentru şlefuit; 
bărzi; unelte agricole manuale; pompe de 
aer, acţionate manual; sape (unelte manua-
le); sule; topoare; întinzătoare de fire şi benzi 
metalice (scule); menghine (unelte manuale); 
cuţite demontabile (componente unelte de 
mână); sape de foraj; instrumente pentru 
ascuţit lame; lame de rindea; lame (scule); 
lame (arme); sfredele; ferestrău cu coardă; 
cuttere; unelte de bobinare; ciocane marca-
toare; cuţite pentru altoit; burghie pentru dul-
gheri; dălţi de călăfătuit; punctatoare de cen-
trare (scule manuale); dălţi; dispozitive de 
fixare pentru tâmplărie şi dogărie; răngi; bare 
de tăiat (scule de mână); maşini de tăiat şi 
faţetat; scule de tăiere (unelte de mână); 
filiere (unelte); dispozitive de tăiat filete; 
mandrine pentru maşină de găurit; maiuri 
(compactoare pentru pământ); discuri abra-
zive cu şmirghel; mandrine (scule); alonje 
pentru burghie de filetat; pile (scule); aparate 
de trefilat sârmă (scule manuale) benzi pen-
tru treceri de cabluri; rame pentru ferăstraie 
de mână; ciocane cu capul rotund (unelte 
manuale); unelte de piuare (manuale); fiare 
de gofrat; dălţi concave; unelte pentru altoit 
(unelte manuale); unelte de gravare (unelte 
manuale); pietre pentru ascuţire manuală; 
pietre în formă de roţi pentru ascuţire manua-
lă; pietre de şlefuit; ciocane (scule); unelte de 
mână, acţionate manual; pompe de mână; 
pompe manuale pentru umflat; mânere pen-
tru unelte manuale, acţionate manual; topo-
rişti; dălţi pentru hobby-uri; dălţi de scobit 
(piese pentru unelte manuale); satâre (cuţi-

te); fiare (unelte neelectrice); ferăstraie me-
canice manuale cu mişcare alternativă de 
translaţie pentru metale; cricuri de mână; 
maiuri (instrumente manuale); sape pentru 
defrişare; freze (scule); vincluri (unelte ma-
nuale); cutii de unelte; mojare pentru pisat 
(unelte manuale); daltă pentru scobituri; cuţi-
te pentru cioplire; cleşti pentru extragerea 
cuielor; ciocane de nituit; pile-ac; pistoale de 
călăfătuire; cuţitoaie de potcovar (unelte ma-
nuale); unelte de perforare; cazmale (unelte); 
pene de antrenare; pensete; cuţit de rindea; 
cleşti; unelte de lustruit; instrumente de tran-
şat; boxuri (arme albe); cleşti de perforat 
(unelte de mână); dornuri (unelte de mână); 
pistiluri pentru pisat (unelte manuale); ber-
beci (scule); pile cu mânere; clichete (unel-
te); alezoare; nituitoare (unelte); buterole 
(scule); pânze de ferăstrău (părţi de unelte); 
suporturi pentru ferăstraie; ferăstraie de mâ-
nă; raşpele (unelte manuale); răzuitoare 
(unelte manuale); şurubelniţe neelectrice; 
unelte pentru ascuţit; instrumente manuale 
de tuns; maşini de tăiat; baroase; cazmale; 
chei fixe (unelte manuale); scule manuale; 
echere (unelte manuale); ştanţe (unelte ma-
nuale), scule de ştanţat; ciocane de zidar; 
chei de piuliţe; tarozi (scule); centuri pentru 
unelte; cleşti tăietori de ţevi (unelte manua-
le); instrumente de tăiat ţevi; menghine; su-
porturi pentru pietre de ascuţit; foarfeci pen-
tru fitiluri; cleşti pentru dezizolare de cabluri 
(unelte manuale); 

 

09   - accelerometre; baterii galvanice; avertizoare 
acustice; tuburi acustice; cuploare acustice; 
adaptoare electrice; aparate pentru analiza 
aerului; avertizoare sonore electrice; dispozi-
tive de alarmă; instrumente de alarmă; am-
permetre; amplificatoare; tuburi amplificatoa-
re; anemometre; baterii anodice; anozi; dis-
pozitive antiparaziţi (electricitate); indus 
(electricitate); balanţe; baterii pentru iluminat; 
baterii electrice; recipiente de acumulatoare; 
carcase de acumulatoare; alimentatoare 
pentru acumulatoare; balize luminoase; so-
nerii (dispozitive de avertizare); instrumente 
de control pentru cazane; cutii de derivaţie 
(electricitate); cabluri electrice; aparate de 
fotografiat; rigle gradate simple (dulgherie şi 
tâmplărie); comutatoare (electricitate); încăr-
cătoare pentru acumulatoare electrice; de-
tectoare chimice; bobine de şoc (impedanţă); 
contactoare; disjunctoare; îmbrăcăminte de 
protecţie contra accidentelor, iradierii şi in-
cendiilor; bobine electrice; colectoare electri-
ce; aparate electrice de comutaţie; comuta-
toare; comparatoare; programe de calculator 
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înregistrate; programe înregistrate de opera-
re pe calculator; periferice adaptate pentru a 
fi folosite la calculatoare; programe de calcu-
latoare (software descărcabil); aplicaţii soft-
ware de calculatoare, descărcabile; hardwa-
re pentru calculatoare; condensatoare elec-
trice (condensatoare electrice); conductoare 
electrice; racorduri de linii electrice; conexi-
uni; contacte electrice; tablouri de comandă 
(electricitate); convertizoare electrice; con-
toare şi dispozitive de contorizare; conexiuni 
electrice, cuplaje electrice; redresoare; ciclo-
troane; echipamente de procesare a datelor; 
densimetre; densitometre; detectoare; apara-
te pentru diagnosticare, cu excepţia celor de 
uz medical; transmiţătoare de presiune dife-
renţială; tuburi cu descărcare electrică, cu 
excepţia celor pentru iluminat; aparate pentru 
măsurarea distanţelor; aparate pentru înre-
gistrarea distanţelor; dulapuri de distribuţie 
(electricitate); tablouri de distribuţie (electrici-
tate); pupitre de distribuţie (electricitate); 
dinamometre; conducte de electricitate; ma-
teriale pentru reţeaua de electricitate (fire, 
cabluri); ghiduri electrificate (şine) pentru 
montarea proiectoarelor; aparate electrodi-
namice pentru comanda de la distanţă a 
semnalelor; electrolizoare; magneţi; averti-
zoare de incendiu; extinctoare; duze pentru 
furtunuri de pompieri; sisteme de stropire 
pentru protecţie împotriva incendiilor; tran-
smiţătoare de flux; detectoare de gaz; detec-
toare pentru măsurarea intensităţii îngheţului; 
transmiţătoare de semnal de intrare/ieşire; 
colectoare de presiune; sisteme de alarmă 
antiefracţie; căşti pentru protecţia capului; 
echipament pentru semnalizare feroviară; 
triunghiuri de semnalizare pentru avarie; 
semne de circulaţie luminoase sau mecani-
ce; aparate de jocuri video de uz comercial; 
dispozitive electrice pentru deschiderea au-
tomată a uşilor; simulatoare pentru exersa-
rea conducerii; simulatoare de pregătire 
sportivă; instrumente cinematografice; măşti 
de gaze; măşti de protecţie pentru sudură; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; 
semnale luminoase intermitente; firme lumi-
noase; semnalizatoare; indicatoare (semnale 
luminoase); fluometre; frecvenţmetre; mobili-
er special de laborator; siguranţe; pile galva-
nice; galvanometre; aparate pentru analiza 
gazelor; sisteme de măsurare a intensităţii 
fluxurilor de gaze; indicatoare de nivel de 
carburant; indicatoare de nivel de petrol; 
gazometre (instrumente de măsură); joje; 
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor; 
grile de baterii de acumulatoare; aparate de 

reglare a căldurii; conectoare; aparate de 
înaltă frecvenţă; hidrometre; aparate electri-
ce de aprindere, pentru aprindere la distanţă; 
inductoare electrice; interfeţe pentru reţele 
industriale; controloare bazate pe micropro-
cesoare; circuite integrate; aparate pentru 
intercomunicaţii; interfeţe (informatică); inver-
toare (electricitate); gabarite (instrumente de 
măsură); cutii de joncţiune (electricitate); 
manşoane de legătură pentru cabluri electri-
ce; lasere, cu excepţia celor de uz medical; 
senzori de nivel; comutatoare de nivel; tran-
smiţătoare de nivel; instrumente de nivelare; 
variatoare de lumină (dispozitive de reglare); 
regulatoare (variatoare) electrice de lumină; 
balast pentru dispozitive de iluminat; descăr-
cătoare de supratensiune; paratrăsnete; limi-
tatoare (electricitate); senzori de nivel pentru 
lichide; întrerupătoare de nivel de lichide; 
transmiţătoare pentru nivelul lichidului; indi-
catoare de pierderi de electricitate; unităţi de 
alimentare cu energie electrică; instrumente 
de măsurare a fluxului magnetic; colectoare; 
instrumente de măsurat; măsuri; aparate de 
măsurare; monitoare (hardware pentru calcu-
latoare); aparate electrice de măsurare; con-
toare; microprocesoare; aparate electrice de 
supraveghere; aparate de monitorizare, pen-
tru scopuri nemedicale; monitoare (programe 
de calculator); instrumente de observaţie; 
aparate şi instrumente optice; condensatoare 
optice; instrumente de măsurare a orificiilor; 
aparate şi instrumente de fizică; aparate de 
măsurare cu tubul pitot; plăci pentru acumu-
latoare electrice; aparate de măsură de pre-
cizie; buşoane indicatoare de presiune pen-
tru valve; indicatoare de presiu-
ne/manometre; aparate de măsurare a pre-
siunii; înregistratoare de presiune; transmiţă-
toare de presiune; circuite imprimate; sonde 
de uz ştiinţific; indicatoare de cantitate; rada-
re; aparate pentru siguranţa traficului ferovi-
ar; cititoare (aparatură pentru procesarea 
datelor); aparate electrice de reglare; relee 
electrice; instalaţii electrice pentru controlul 
de la distanţă al operaţiilor industriale; aparat 
de control de la distanţă; emiţătoare de sem-
nalizare a presiunii de la distanţă; rezistenţe 
electrice; rigle (instrumente de măsură); sen-
zori; clopote de semnalizare; transmiţătoare 
de semnale; panouri de alarmă (luminate sau 
mecanice); semnalizări luminoase sau me-
canice; prize, fişe şi alte dispozitive de cupla-
re (conexiuni electrice); ventile electromag-
netice (întrerupătoare electromagnetice); linii 
de sondaj; indicatoare de viteză; transforma-
toare de ridicare a tensiunii; cutii de distribu-
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ţie (electricitate); întrerupătoare; teuri pentru 
măsurare; aparate pentru indicarea tempera-
turii; etichete indicatoare de temperatură, cu 
excepţia celor pentru uz medical; senzori de 
temperatură; transmiţătoare de temperatură; 
borne (electricitate); instrumente şi maşini 
pentru testarea materialelor; aparate pentru 
analize, cu excepţia celor de uz medical; 
valve termoionice; lămpi termoionice; ter-
mometre, cu excepţia celor de uz medical; 
aparate de reglare a temperaturii; senzori 
termometrici; comutatoare orare automate; 
transformatoare electrice; tranzistoare (elec-
tronică); emiţătoare; emiţătoare de semnale 
electronice; emiţătoare (telecomunicaţii); 
transpondere; transmiţătoare de flux cu ul-
trasunete; senzori de nivel cu ultrasunete; 
transmiţătoare de nivel cu ultrasunete; sen-
zori cu ultrasunete; vacuummetre; variome-
tre; dispozitive de protecţie a surselor de 
tensiune; voltmetre; traductoare de scurgere 
vortex; indicatoare ale nivelului de apă; co-
nexiuni de cablu (electricitate); adaptoare 
fără fir; comutatoare de nivel fără fir; comuta-
toare fără fir; transmiţătoare fără fir; fire elec-
trice; 

 

10   - aparate medicale, părţi şi accesorii ale aces-
tora; aparate respiratorii şi de anestezie, părţi 
şi accesorii ale acestora; echipament stoma-
tologic; mobilier special pentru uz medical; 
aparate şi instrumente medicale; 

 

11   - arzătoare pentru acetilenă; generatoare de 
acetilenă; dispozitive pentru răcirea aerului; 
aparate de încălzire a aerului; uscătoare de 
aer; uscătoare; instalaţii de filtrare a aerului; 
ventile de aer pentru instalaţiile de încălzit cu 
aburi; aparate şi maşini pentru purificarea 
aerului; sterilizatoare de aer; instalaţii de 
climatizare; aparate de climatizare; duze 
pentru micşorarea presiunii jetului de apă; 
lămpi cu arc; aparate pentru răcirea băuturi-
lor; ţevi pentru cazane de încălzire; cazane, 
cu excepţia componentelor de maşini; arză-
toare; plafoniere; radiatoare de încălzire cen-
trală; lustre; aparate de cromatografie de uz 
industrial; serpentine (elemente de instalaţii 
de distilare, de încălzire sau de răcire); frigi-
dere acţionate electric; bacuri de răcire pen-
tru cuptoare; instalaţii pentru răcirea apei; 
răcitoare de lichide (instalaţii); aparate şi 
maşini frigorifice; regulatoare de tiraj (încălzi-
re); dezumidificatoare; aparate de dezodori-
zare, cu excepţia celor de uz personal; apa-
rate pentru deshidratare; tuburi cu descărcări 
electrice pentru iluminat; aparate de dezin-
fectat; coloane de distilare; alambicuri; insta-

laţii de uscare; aparate şi instalaţii de uscare; 
evaporatoare; vase de expansiune pentru 
instalaţii de încălzire centrală; ventilatoare de 
aer condiţionat; ventilatoare (componente ale 
instalaţiilor de aer condiţionat); suflante (părţi 
ale instalaţiilor de aerisire); ventilatoare elec-
trice de tavan; alimentatoare pentru cazane 
de încălzire; filtre pentru aer condiţionat; filtre 
pentru apa potabilă; filtre pentru combustibili, 
uleiuri, aer şi gaze; garnituri fasonate pentru 
cuptoare; ţevi de fum pentru boilere; conge-
latoare; brichete pentru aprinderea gazului; 
cuptoare, vetre; filtre de gaz; regulatoare de 
gaz; aprinzătoare de gaz; melanjoare; insta-
laţii recuperative de ardere; regulatoare de 
gaze, şi anume pentru dispersarea substan-
ţelor solide şi/sau lichidelor; aparate de epu-
rare şi purificare a gazelor; spălătoare de 
gaze (părţi ale instalaţiilor de gaze); epura-
toare de gaz; lămpi de gaz; cazane de încăl-
zire cu gaz; condensatoare de gaz, cu ex-
cepţia organelor de maşini; acumulatoare de 
căldură; recuperatoare de căldură; schimbă-
toare de căldură, cu excepţia componentelor 
de maşini; pompe de căldură; vitrine termice; 
aparate de încălzit; instalaţii de încălzire; 
instalaţii de încălzire cu apă caldă; cazane 
de încălzire; aparate de încălzire cu combus-
tibil solid, lichid sau gazos; aparate electrice 
de încălzire; elemente pentru încălzire; reşo-
uri de păstrat mâncarea caldă; filamente 
electrice pentru încălzire; aparate de încălzi-
re şi de răcire pentru distribuirea de băuturi 
calde şi reci; aparate cu aer cald; umidifica-
toare pentru radiatoare de încălzire centrală; 
termoplonjoare; aparate de ionizare pentru 
tratarea aerului sau apei; maşini de gătit; 
arzătoare de laborator; lămpi electrice; ma-
şini de uscat haine; uscătoare electrice pen-
tru rufe; supape regulatoare de nivel în re-
zervoare; becuri de iluminat; difuzoare (ilu-
minat); aparate de iluminat cu diode lumi-
nescente (LED); aparate şi instalaţii de ilumi-
nat; robinete cu două rozete pentru ţevi de 
apă; robinete pentru conducte de apă; arză-
toare de ulei; aparate pentru epurarea uleiu-
lui; conducte (părţi ale instalaţiilor sanitare); 
conducte pentru instalaţii sanitare; accesorii 
pentru instalaţii sanitare; rezervoare de apă 
sub presiune; instalaţii de purificare pentru 
ape reziduale; radiatoare electrice; radiatoa-
re (încălzire); coloane de rafinare pentru dis-
tilare; dulapuri frigorifice; camere de răcire 
pentru depozitare; recipiente frigorifice; vitri-
ne frigorifice; aparate de refrigerare; acceso-
rii de reglaj pentru aparatele de apă sau de 
gaz şi pentru conductele de apă sau de gaz; 
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accesorii de reglaj şi siguranţă pentru con-
ducte de gaz; accesorii de reglaj şi siguranţă 
pentru aparate cu apă; aparate de siguranţă 
pentru aparate de gaz; lămpi de siguranţă; 
accesorii de siguranţă pentru aparatele de 
apă sau de gaz şi pentru conductele de apă 
sau de gaz; aparate de uz sanitar; chiuvete; 
dulii pentru lămpi electrice; colectoare termi-
ce solare (încălzire); cuptoare solare; gene-
ratoare de abur, cu excepţia părţilor de ma-
şini; instalaţii pentru producerea aburului; 
acumulatoare de aburi; sobe; robinete; robi-
nete de ţeavă; conducte; baterii de baie; ba-
terii de chiuvete; ventile termostatice (com-
ponente ale instalaţiilor de încălzire); tuburi 
luminoase pentru iluminat; instalaţii şi apara-
te de ventilaţie (aer condiţionat); încălzitoare 
de apă; instalaţii de conducte de distribuire a 
apei; instalaţii de conducte de apă; instalaţii 
pentru purificarea apei; aparate de filtrare a 
apei; sterilizatoare de apă; aparate şi maşini 
pentru purificarea apei; încălzitoare de apă 
(aparate); instalaţii de furnizare a apei; venti-
le de aerisire; ventile pentru aburi; respira-
toare pentru filtrarea aerului; robinete de 
închidere reprezentând dispozitive de sigu-
ranţă cu capac pentru închidere ermetică, şi 
anume dispozitive care permit accesul uşor 
unui rezervor de stocare; dispozitive de opri-
re a flăcărilor (stingătoare de flăcări); regula-
toare pentru împiedicarea răspândirii flăcări-
lor (rezistente la detonaţii); hidranţi de incen-
diu; 

 

12   - ghidoane; leviere pentru schimbarea viteze-
lor la vehicule terestre; manete frână; dispo-
zitive de fixare; jante; dispozitive de fixare a 
panourilor pentru caroserii; dispozitive pentru 
blocarea geamurilor (pentru vehicule teres-
tre); motoare; conectoare; curele de transmi-
sie (piese pentru maşini terestre); părţi de 
motoare (vehicule terestre); 

 

17   - acoperiri de poliester; supape din cauciuc 
indian; supape din fibre vulcanizate; supape 
din fibre de cauciuc vulcanizate; materiale de 
ambalare; materiale de etanşare; ţesături 
izolante; conducte flexibile nemetalice; capa-
ce din cauciuc; piese din cauciuc pentru ma-
carale; sigilii de cauciuc; elemente de conec-
tare din cauciuc pentru ţevi (furtunuri); piese 
din cauciuc pentru robinete; robinete din ca-
uciuc; 

 

18   - valve din piele; 
 
 
 
 

 

19   - clapete pentru conducte de apă (cu excepţia 
celor din metal şi materiale plastice); clapete 
pentru conducte de evacuare (cu excepţia 
celor din metal şi din materiale plastice); ma-
teriale de construcţie şi de pavaj; materiale 
de construcţii nemetalice; tuburi rigide neme-
talice (construcţii); asfalt; smoală; bitum; pro-
duse pentru tâmplărie; carcase din lemn pen-
tru mobilă; obloane; 

 

20   - accesorii (nemetalice); supape nemetalice, 
cu excepţia organelor de maşini; accesorii 
(nemetalice) pentru robinete. 

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.04.03; 26.04.09; 
26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 34292 
(151) 2020.10.01 
(181) 2029.06.06 
(210) 044365 
(220) 2019.06.06 
(730) BLACK BRANDS S.R.L., MD 
  Str. Nicolae Dimo nr. 21, ap. 55,  
  MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; 
 

44   - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii 
pentru oameni sau animale. 

 

(531) CFE(8) 27.05.24; 27.07.24; 29.01.13. 
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(111) 34294 
(151) 2020.10.03 
(181) 2029.04.01 
(210) 044045 
(220) 2019.04.01 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 
  Str. Smolean nr. 21,  
  MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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); 

 

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

 

 
 
 
(111) 34299 
(151) 2020.09.27 
(181) 2028.04.06 
(210) 042283 
(220) 2018.04.06 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
  Str. Uzinelor nr. 167,  
  MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia „SĂRBĂTORIM ADE-
VĂRATA PRIETENIE”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, roz-
deschis, roz-închis, roşu, purpuriu, albastru-
deschis, albastru-închis, alb, gri. 

(511) NCL(11-2018) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(8) 05.07.02; 05.07.03; 05.11.15; 
05.15.04; 07.01.06; 11.03.20; 24.09.08; 
25.01.15; 25.01.17; 25.03.13; 25.07.04; 
27.05.21; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 34300 
(151) 2020.10.04 
(181) 2029.11.08 
(210) 045147 
(220) 2019.11.08 
(730) REALIST ESTATE AGENCY S.R.L., MD 
  Str. Porumbiţei nr. 2/1,  
  MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „R”, „ESTATE AGENCY”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 20.05.15; 26.05.18; 27.05.11; 
27.05.24; 29.01.12. 
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(111) 34301 
(151) 2020.10.04 
(181) 2029.11.13 
(210) 045162 
(220) 2019.11.13 
(730) RILLA S.R.L., MD 
  Str. Pervomaiscaia nr. 7„g”, MD-3252,  
  Proteagailovca, Bender, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ”, 
„ESTD”, „1999”, cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
deschis. 
(511) NCL(11-2019) 
29   - peşte, produse din peşte, fructe de mare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 26.11.14; 
27.01.12; 27.05.09; 27.05.11; 27.07.01; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34306 
(151) 2020.10.08 
(181) 2029.10.16 
(210) 044997 
(220) 2019.10.16 
(730) SELECT LOUNGE S.R.L., MD 
  Str. Vasile Lupu nr. 5/57,  
  MD-3501, Orhei, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „S”, „LONGE", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 24.09.03; 24.15.07; 25.01.13; 
27.05.07; 27.05.21. 

 
 
 
(111) 34312 
(151) 2020.10.09 
(181) 2029.05.27 
(210) 044324 
(220) 2019.05.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 
  Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
  MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 



 MĂRCI                                                                                                         MD -  BOPI 12/2020 

 151

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; 

 

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. 

 

 
 
 
(111) 34317 
(151) 2020.10.12 
(181) 2029.02.04 
(210) 043767 
(220) 2019.02.04 
(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: „BUNĂTĂȚI LA CUP-
TOR”, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 13.03.02; 25.01.06; 
25.03.03; 27.05.01; 27.05.24. 

 
 
 
 
 

(111) 34333 
(151) 2020.10.16 
(181) 2029.06.19 
(210) 044446 
(220) 2019.06.19 
(730) TOPOL-M TOP S.R.L., MD 
  Bd. Decebal nr. 80, ap. 65,  
  MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementul figurativ, 
„COFFEE STATION”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.07.27; 18.05.06; 18.07.20; 
24.17.24; 24.17.25; 26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 34341 
(151) 2020.10.15 
(181) 2029.04.24 
(210) 044188 
(220) 2019.04.24 
(730) Amazon Europe Core S.à.r.l., LU 
  38 avenue John F. Kennedy,  
  L-1855 Luxembourg, Luxembourg 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „tv”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente didactice; tablete; 

dispozitive pentru afişarea materialelor publi-
cate în format electronic sub formă de cărţi, 
jurnale, ziare, reviste, prezentări multimedia, 
programe de televiziune şi filme; conţinut 
audio şi audiovizual preînregistrat descărca-
bil; cărţi, reviste, periodice, buletine informa-
tive, ziare, jurnale şi alte publicaţii electronice 
descărcabile; terminale portabile pentru afi-
şarea publicaţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate TV şi emiţătoare 
de televiziune; fişiere cu muzică descărcabi-
le; publicaţii electronice; publicaţii electronice 
descărcabile; transmiţătoare şi receptoare de 
semnale de televiziune şi radio; televizoare 
(TV); selectoare de canale de televiziune; 
decodoare pentru televizoare; receptoare şi 
emiţătoare de televiziune; lucrări audio, lu-
crări vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii 
electronice descărcabile; lucrări audio, lucrări 
vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii elec-
tronice descărcabile care conţin cărţi, reviste, 
ziare, periodice, buletine informative, ghiduri, 
concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz), 
teste, jurnale şi manuale referitoare la o ga-
mă largă de subiecte, inclusiv de interes pen-
tru copii; convertizoare standard de televiziu-
ne; decodoare pentru programe de televiziu-
ne; seturi de terminale de televiziune interac-
tivă; televizoare interactive conectate la In-
ternet; decodoare pentru televizoare interac-
tive conectate la Internet; 

 

35   - regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse (cu excepţia transportării lor), care 
permite clienţilor să compare şi să cumpere 
comod aceste produse din magazine de 
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul 
site-urilor web; furnizarea informaţiilor co-
merciale prin cataloage on-line; gestionarea 
bazelor de date de calculator; servicii referi-
toare la comenzi on-line de produse/servicii; 
întocmirea şi compilarea (sistematizarea) 
informaţiilor pentru bazele de date compute-
rizate on-line şi pentru bazele de date con-
sultabile utilizate pentru comunicaţii în reţea; 

38   - telecomunicaţii; transmisie electronică a vo-
cii, datelor şi imaginilor printr-o reţea globală 
de comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, conţinutului 

audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet; 
furnizarea accesului la dispozitive auxiliare 
sau la dispozitive electronice sub forma pres-
tării serviciilor de conexiune la telecomunica-
ţii, referitoare la transferul de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi mul-
timedia între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; furnizarea camerelor de discuţii 
on-line, forumurilor pe Internet şi comunităţi-
lor on-line pentru transmisia de fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; transmisie de podcasturi; 
transmisie de webcast-uri; furnizarea unei 
reţele on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să distribuie conţinut, texte, lu-
crări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizua-
le, lucrări literare, date, fişiere, documente şi 
lucrări electronice; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permit utilizatorilor să dis-
tribuie conţinut, fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte lucrări electronice 
referitoare la divertisment, inclusiv filme, te-
leviziune, lucrări audiovizuale, muzică, lucrări 
audio, cărţi, teatru, lucrări literare, evenimen-
te sportive, activităţi de recreere, activităţi de 
agrement, turnee, artă, dans, spectacole 
muzicale, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permit utilizatorilor să distribuie jocuri, jocuri 
de noroc, festivaluri, muzee, parcuri, eveni-
mente culturale, concerte, publicare, anima-
ţie, evenimente curente, modă, prezentări 
multimedia, istorie, lingvistică, arte liberale, 
matematică, afaceri, ştiinţă, tehnologie, hob-
by-uri, cultură, sport, arte, psihologie şi filo-
sofie; furnizarea accesului la un site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distribuie conţinut, 
texte, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice; furnizarea 
unui site web care permite utilizatorilor de 
calculatoare să transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, transmită continuu, 
difuzeze, afişeze, formateze, transfere şi 
distribuie fotografii, materiale video, texte, 
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date, imagini şi alte lucrări electronice; furni-
zarea portalurilor on-line destinate divertis-
mentului în domeniul filmelor, televiziunii, 
lucrărilor audiovizuale, muzicii, lucrărilor au-
dio, cărţilor, teatrului, lucrărilor literare, eve-
nimentelor sportive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, turneelor, artei, 
dansului, spectacolelor muzicale, expoziţiilor, 
educaţiei sportive, cluburilor, radioului, co-
mediei, competiţiilor, lucrărilor vizuale, jocuri-
lor, jocurilor de noroc, festivalurilor, muzee-
lor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, spectacolelor de modă şi prezentări-
lor multimedia; servicii de transmisie; comu-
nicaţii şi telecomunicaţii; transmisie, difuzare, 
recepţie şi alte forme de diseminare a mate-
rialelor audio, video, imaginilor staţionare şi 
în mişcare, textelor şi datelor, în timp real 
sau cu întârziere; mesaje electronice; servicii 
de difuzare interactivă; închirierea instalaţiilor 
de radiodifuziune sonoră şi vizuală; furniza-
rea accesului şi închirierea timpului de acces 
la bazele de date computerizate; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere cu 
privire la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de comunicaţii, şi anume 
transmisia, recepţionarea, descărcarea, tran-
smiterea continuă (streaming), difuzarea 
textelor, imaginilor, materialelor audio, video 
şi datelor prin reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără fir şi Internet; 
camere de chat on-line şi comunităţi on-line 
pentru transmisia mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare referitoare la subiecte de 
interes general; furnizarea accesului la regis-
tre on-line, baze de date, site-uri web cu 
evenimente curente, bloguri şi materiale de 
referinţă on-line; furnizarea accesului la dis-
pozitive electronice sub forma prestării servi-
ciilor de conexiune la telecomunicaţii referi-
toare la transferul imaginilor, mesajelor, lu-
crărilor audio, vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive mobile, dispozitive inteligente, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, materialelor 

audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi comunităţilor on-
line pentru transmiterea mesajelor între utili-
zatorii de calculatoare; permiterea accesului 
la dispozitive auxiliare sau la dispozitive elec-
tronice sub forma prestării de servicii de co-
nexiune la telecomunicaţii referitoare la tran-
sferul imaginilor, mesajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi multimedia între citi-
toare electronice, dispozitive mobile, dispozi-
tive inteligente, dispozitive electronice porta-
bile, dispozitive digitale portabile, tablete sau 
calculatoare; 

41   - educaţie; instruire; publicarea cărţilor, revis-
telor, periodicelor, lucrărilor literare; publica-
rea citatelor din cărţi, periodice şi lucrări lite-
rare, şi furnizarea mediilor virtuale în care 
utilizatorii pot interacţiona în scopuri de re-
creere, agrement; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comentariilor în domeniul 
educaţiei şi instituţiilor de educaţie; servicii 
de educaţie sub formă de instruire în săli de 
clasă şi de cursuri la distanţă on-line pe te-
mele evenimentelor curente, educaţiei, isto-
riei, lingvisticii, artelor liberale, matematicii, 
afacerilor, ştiinţei, hobby-urilor, tehnologiei, 
culturii, sportului, artei, psihologiei şi filosofi-
ei; servicii de educaţie interactivă sub forma 
instruirii folosind calculatorul sau asistată de 
calculator pe temele evenimentelor curente, 
educaţiei, istoriei, lingvisticii, artelor liberale, 
literaturii, matematicii, afacerilor, ştiinţei, 
hobby-urilor, tehnologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; servicii de edu-
caţie sub formă de podcasturi şi programe 
continue cu ştiri şi comentarii în domeniul 
filmelor, programelor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor audio, cărţi-
lor, teatrului, lucrărilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recreere, activităţilor 
de agrement, turneelor, artei, dansului, spec-
tacolelor muzicale, expoziţiilor, educaţiei 
sportive, cluburilor, radioului, comediei, com-
petiţiilor, lucrărilor vizuale, festivalurilor acce-
sibile pe Internet sau în alte reţele de calcu-
latoare sau de comunicaţii; servicii de educa-
ţie sub formă de podcasturi şi programe con-
tinue cu ştiri şi comentarii în domeniul muze-
elor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, modei şi prezentărilor multimedia 
accesibile pe Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunicaţii; servicii de 
educaţie, recreere, instruire, iniţiere şi pregă-
tire; servicii de publicare (inclusiv servicii de 
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publicare electronică); furnizarea forumurilor 
de discuţii, publicaţii electronice nedescărca-
bile; organizarea, producţia şi prezentarea 
spectacolelor, competiţiilor, jocurilor, concer-
telor, expoziţiilor şi evenimentelor; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere referi-
toare la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de educaţie, şi anume 
furnizarea portalurilor on-line şi a unui site 
web cu conţinut educativ, şi anume cu pre-
zentări multimedia şi concursuri cu întrebări 
şi răspunsuri (quiz) educative interactive; 
stabilirea grilei de programe de televiziune; 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; găzduire de conţinut, fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini, site-uri 
web şi alte lucrări electronice ale terţilor; ser-
vicii de găzduire interactivă care permit utili-
zatorilor să publice şi să distribuie on-line 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini proprii; întreţinerea şi actualizarea de 
software referitoare la securitatea calculatoa-
relor, Internetului şi parolelor şi pentru pre-
venirea riscurilor care se referă la calculatoa-
re, Internet şi parole; furnizarea informaţiilor 
în domeniul astronomiei, vremii, mediului, 
decoraţiunilor interioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cercetării medicale, 
cercetării şi testării de produse pe Internet 
sau în alte reţele de calculatoare sau de co-
municaţii; servicii de instalare şi întreţinere 
de software de calculatoare; furnizarea unui 
site web cu informaţii tehnice referitoare la 
software de calculatoare, televizoare; pro-
gramare pentru calculatoare; transfer de 
documente de la un format de calculator la 
altul; furnizarea accesului temporar la soft-
ware de calculatoare nedescărcabil şi la re-
surse on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să descarce software de calcula-
toare, fotografii, conţinut video, audio, lucrări 
audiovizuale, date, imagini, conţinut digital şi 
alte lucrări electronice; furnizarea accesului 
temporar la software de calculatoare nedes-
cărcabil on-line care generează recomandări 
personalizate referitoare la aplicaţii software 
în funcţie de preferinţele utilizatorilor; monito-
rizarea datelor computerizate, sistemelor 
informatice şi reţelelor de calculatoare în 
scopuri de securitate; servicii de asistenţă şi 
consultanţă pentru dezvoltarea sistemelor 
informatice, bazelor de date şi aplicaţiilor; 
design grafic pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; informaţii referitoare la soft-
ware de calculatoare furnizate on-line de pe 

o reţea globală de calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea paginilor web; dezvol-
tarea site-urilor web multimedia; găzduirea 
site-urilor web pentru terţi; prestarea servicii-
lor de furnizor a serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) care oferă software de calcula-
toare; prestarea serviciilor de furnizor a ser-
viciilor de aplicaţii informatice (ASP) care 
oferă software pentru crearea, descărcarea, 
transmiterea, recepţionarea, editarea, extra-
gerea, codificarea, decodarea, afişarea, sto-
carea şi organizarea textelor, graficelor, ima-
ginilor şi publicaţiilor electronice, serviciilor 
de abonament la muzică on-line, software 
care permite utilizatorilor să asculte şi să 
programeze muzică şi conţinut audio, video, 
text şi multimedia referitor la divertisment şi 
software cu înregistrări audio muzicale; pres-
tarea serviciilor de furnizor a serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) care oferă softwa-
re pentru conţinut audio, video, text şi multi-
media referitor la divertisment; furnizarea 
accesului temporar la Internet pentru a utiliza 
un software on-line nedescărcabil care per-
mite utilizatorilor să programeze conţinut 
audio, video, text şi alt conţinut multimedia, 
inclusiv muzică, concerte, materiale video, 
programe radio, de televiziune, ştiri, sport, 
jocuri, evenimente culturale şi programe refe-
ritoare la divertisment; servicii de consultanţă 
şi asistenţă în domeniul calculatoarelor pen-
tru scanarea informaţiilor pe discuri de calcu-
lator; conceperea reclamelor şi materialelor 
publicitare pentru terţi; servicii de consultanţă 
pentru software, aplicaţii şi reţele de calcula-
toare; asistenţă tehnică sub formă de depa-
nare, şi anume diagnoză de probleme la 
software de calculatoare; furnizarea accesu-
lui temporar la software nedescărcabil on-
line care permite utilizatorilor să selecteze un 
conţinut specific pentru vizualizare ulterioară 
pe un dispozitiv media de difuzare; crearea 
unei comunităţi on-line pentru ca utilizatorii 
înregistraţi să comunice şi să interacţioneze 
cu terţii, să participe la discuţii, să primească 
răspunsuri de la colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la reţele sociale în 
domeniul de interes general; furnizarea ac-
cesului temporar la software nedescărcabil 
on-line, şi anume software pentru controlul 
parental al accesului la site-uri web obscene 
şi nepotrivite; furnizarea accesului temporar 
la software nedescărcabil on-line, şi anume 
software pentru filtrarea căutărilor pe Internet 
care separă rezultatele dorite de la site-urile 
nedorite sau nepotrivite şi software care 
permite controlul parental al site-urilor şi me-
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sajelor electronice obscene şi nepotrivite; 
întreţinerea şi actualizarea de software pen-
tru securitatea calculatoarelor, Internetului şi 
parolelor; servicii de consultanţă referitoare 
la software, aplicaţii şi reţele de calculatoare; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distribuie conţinut, 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini şi alte lucrări electronice referitoare la 
divertisment, inclusiv filme, televiziune, lu-
crări audiovizuale, muzică, lucrări audio, 
cărţi, teatru, lucrări literare, evenimente spor-
tive, activităţi de recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spectacole muzica-
le, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, radio, 
comedie, competiţii, lucrări vizuale; furniza-
rea serviciilor de reţea on-line care permit 
utilizatorilor să distribuie festivaluri, muzee, 
parcuri, evenimente culturale, concerte, pu-
blicare, animaţie, evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, istorie, lingvistică, arte 
liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, tehnolo-
gie, hobby-uri, cultură, sport, arte, psihologie 
şi filozofie; software ca un serviciu (SaaS) 
care oferă software folosit în legătură cu un 
serviciu de abonare la conţinut audio, video 
şi digital şi cu achiziţia unică de conţinut au-
dio, video şi digital, şi anume care permite 
utilizatorilor să plătească şi să creeze conţi-
nut pentru vânzători; furnizarea unui site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distribuie fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; prestarea serviciilor de 
furnizor a serviciilor de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor soft-
ware de calculatoare pentru terţi. 

 

(531) CFE(8) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.13; 27.05.11. 
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GROUP CO., LTD., CN 
  No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 

Zone, Hohhot, China 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - medicamente; ape minerale de uz medical; 

poţiuni medicinale; fibre dietetice; preparate 
medicale pentru slăbire; preparate nutritive 
de uz terapeutic sau medical; remedii pentru 
medicina umană; preparate cu vitamine; 
substanţe radioactive de uz medical; gaz de 
uz medical; conductori chimici pentru elec-
trozi de electrocardiograf; spermă pentru 
inseminarea artificială; dezinfectante; soluţii 
pentru lentile de contact; bulion de cultură 
pentru bacteriologie; bomboane medicamen-
toase; suplimente alimentare proteice; supli-
mente alimentare pe bază de lecitină; supli-
mente nutritive; suplimente alimentare pe 
bază de minerale; băuturi nutritive de uz me-
dicinal; substanţe nutritive pentru uz medical; 
alimente dietetice de uz medical; făină cu 
adaos de lactate pentru copii mici; alimente 
pentru bebeluşi; lapte-formulă pentru sugari; 
lapte praf pentru sugari; purificatoare de aer; 
alimente medicinale; suplimente alimentare 
pentru animale; insecticide; scutece chiloţei 
pentru bebeluşi; tampoane pentru alăptat; 
abrazivi de uz dentar; scutece pentru anima-
le de companie; suplimente dietetice care 
stimulează creşterea probioticelor; preparate 
probiotice de uz medical; 

 

29   - carne; extracte din alge de mare comestibile; 
peşte, cu excepţia celui viu; conserve de 
fructe; fructe conservate; gustări pe bază de 
fructe şi legume; nuci de areca preparate; 
legume conservate; ouă; lapte din boabe de 
soia; shake-uri din lapte; ceai cu lapte (în 
care predomină laptele); lapte de migdale; 
băuturi pe bază de lapte şi lapte de soia; 
lapte de arahide; lapte praf de soia; extracte 
de lapte de soia; lapte de cocos; lapte de 
orez; băuturi pe bază de lapte de cocos; bău-
turi pe bază de lapte de migdale; băuturi pe 
bază de lapte de arahide; uleiuri de uz ali-
mentar; jeleuri comestibile; fructe cu coaja 
lignificată procesate; ciuperci comestibile 
uscate; produse pe bază de tofu; maţe pen-
tru cârnaţi, naturale sau artificiale; 

 

30   - băuturi pe bază de cafea; ciocolată cu lapte 
(băutură); cafea; cacao (prăjită, sub formă de 
pudră, granule sau băutură); ciocolată de 
băut; ceai; băuturi pe bază de ceai (nemedi-
camentoase); băuturi pe bază de ceai cu 
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lapte (în care laptele nu predomină); zahăr; 
dulciuri; felii de lapte (tabletă de lapte îndul-
cit); miere; melasă; torturi; pâine; produse de 
cofetărie; arpacaş de ovăz; orez instant; ce-
reale; făină de soia; orez; sago; făină de 
grâu; tăiţei instant; fidele de orez; gustări pe 
bază de cereale; gustări pe bază de orez; 
amidon de uz alimentar; îngheţată; gheaţă 
alimentară; îngheţate tip sorbet cu fructe; 
sare; oţet; sos de soia; condimente; muştar; 
sos de peşte; drojdie; maia; preparate aro-
matice de uz alimentar; esenţe pentru ali-
mentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişca; produse pentru frăgezit carne, de uz 
casnic; gluten preparat ca produs alimentar; 
făină de orez; prafuri pentru îngheţate; 

 

32   - bere; băuturi pe bază de orez, nefiind înlocui-
tori de lapte; băuturi nealcoolice cu aromă de 
bere; băuturi pentru sportivi; băuturi energi-
zante; băuturi carbogazoase nealcoolice; 
băuturi din fructe, fără alcool; băuturi pe bază 
de zer; apă (băuturi); ape care conţin oxid de 
litiu; ape minerale (băuturi); ape gazoase; 
apă de masă; limonade; sifon; băuturi neal-
coolice; băuturi izotonice; kvass (băutură 
nealcoolică); smoothies; băuturi pe bază de 
soia, altele decât înlocuitori de lapte; băuturi 
îmbogăţite cu proteine pentru sportivi; băuturi 
nealcoolice cu aromă de cafea; băuturi neal-
coolice cu aromă de ceai; băuturi răcoritoare; 
cola; băuturi pe bază de acid lactic (produse 
din fructe, nelactate); băuturi nealcoolice cu 
aromă de ceai şi lapte (în care laptele nu 
predomină); apă distilată pentru fabricarea 
băuturilor; apă potabilă distilată; apă potabilă 
purificată; băuturi din legume; băuturi pe 
bază de fasole Mung; douzhi (băutură pe 
bază de fasole fermentată); preparate pentru 
fabricarea băuturilor; sorbeturi (băuturi). 

 

 
 
 
(111) 34345 
(151) 2020.10.22 
(181) 2029.04.25 
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GROUP CO., LTD., CN 
  No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 

Zone, Hohhot, China 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - medicamente; ape minerale de uz medical; 

poţiuni medicinale; fibre dietetice; preparate 
medicale pentru slăbire; preparate nutritive 
de uz terapeutic sau medical; remedii pentru 
medicina umană; preparate cu vitamine; 
substanţe radioactive de uz medical; gaz de 
uz medical; conductori chimici pentru elec-
trozi de electrocardiograf; spermă pentru 
inseminarea artificială; dezinfectante; soluţii 
pentru lentile de contact; bulion de cultură 
pentru bacteriologie; bomboane medicamen-
toase; suplimente alimentare proteice; supli-
mente alimentare pe bază de lecitină; supli-
mente nutritive; suplimente alimentare pe 
bază de minerale; băuturi nutritive de uz me-
dicinal; substanţe nutritive pentru uz medical; 
alimente dietetice de uz medical; făină cu 
adaos de lactate pentru copii mici; alimente 
pentru bebeluşi; lapte-formulă pentru sugari; 
lapte praf pentru sugari; purificatoare de aer; 
alimente medicinale; suplimente alimentare 
pentru animale; insecticide; scutece chiloţei 
pentru bebeluşi; tampoane pentru alăptat; 
abrazivi de uz dentar; scutece pentru anima-
le de companie; suplimente dietetice care 
stimulează creşterea probioticelor; preparate 
probiotice de uz medical; 

 

29   - carne; extracte din alge de mare comestibile; 
peşte, cu excepţia celui viu; conserve de 
fructe; fructe conservate; gustări pe bază de 
fructe şi legume; nuci de areca preparate; 
legume conservate; ouă; lapte din boabe de 
soia; shake-uri din lapte; ceai cu lapte (în 
care predomină laptele); lapte de migdale; 
băuturi pe bază de lapte şi lapte de soia; 
lapte de arahide; lapte praf de soia; extracte 
de lapte de soia; lapte de cocos; lapte de 
orez; băuturi pe bază de lapte de cocos; bău-
turi pe bază de lapte de migdale; băuturi pe 
bază de lapte de arahide; uleiuri de uz ali-
mentar; jeleuri comestibile; fructe cu coaja 
lignificată procesate; ciuperci comestibile 
uscate; produse pe bază de tofu; maţe pen-
tru cârnaţi, naturale sau artificiale; 

 

30   - băuturi pe bază de cafea; ciocolată cu lapte 
(băutură); cafea; cacao (prăjită, sub formă de 
pudră, granule sau băutură); ciocolată de 
băut; ceai; băuturi pe bază de ceai (nemedi-
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camentoase); băuturi pe bază de ceai cu 
lapte (în care laptele nu predomină); zahăr; 
dulciuri; felii de lapte (tabletă de lapte îndul-
cit); miere; melasă; torturi; pâine; produse de 
cofetărie; arpacaş de ovăz; orez instant; ce-
reale; făină de soia; orez; sago; făină de 
grâu; tăiţei instant; fidele de orez; gustări pe 
bază de cereale; gustări pe bază de orez; 
amidon de uz alimentar; îngheţată; gheaţă 
alimentară; îngheţate tip sorbet cu fructe; 
sare; oţet; sos de soia; condimente; muştar; 
sos de peşte; drojdie; maia; preparate aro-
matice de uz alimentar; esenţe pentru ali-
mentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişca; produse pentru frăgezit carne, de uz 
casnic; gluten preparat ca produs alimentar; 
făină de orez; prafuri pentru îngheţate; 

 

32   - bere; băuturi pe bază de orez, nefiind înlocui-
tori de lapte; băuturi nealcoolice cu aromă de 
bere; băuturi pentru sportivi; băuturi energi-
zante; băuturi carbogazoase nealcoolice; 
băuturi din fructe, fără alcool; băuturi pe bază 
de zer; apă (băuturi); ape care conţin oxid de 
litiu; ape minerale (băuturi); ape gazoase; 
apă de masă; limonade; sifon; băuturi neal-
coolice; băuturi izotonice; kvass (băutură 
nealcoolică); smoothies; băuturi pe bază de 
soia, altele decât înlocuitori de lapte; băuturi 
îmbogăţite cu proteine pentru sportivi; băuturi 
nealcoolice cu aromă de cafea; băuturi neal-
coolice cu aromă de ceai; băuturi răcoritoare; 
cola; băuturi pe bază de acid lactic (produse 
din fructe, nelactate); băuturi nealcoolice cu 
aromă de ceai şi lapte (în care laptele nu 
predomină); apă distilată pentru fabricarea 
băuturilor; apă potabilă distilată; apă potabilă 
purificată; băuturi din legume; băuturi pe 
bază de fasole Mung; douzhi (băutură pe 
bază de fasole fermentată); preparate pentru 
fabricarea băuturilor; sorbeturi (băuturi). 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.02.18; 26.11.02; 
26.11.12; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 34351 
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MIX”, „DIY SPICE KIT”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri, alb, verde. 
(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; înlocuitori de carne; cârnaţi vegetali 
preparaţi din proteină de soia (cârnaţi de 
soia); chiftele vegetale prăjite făcute din soia 
(înlocuitori de carne) şi gulaş de soia; aspi-
curi din carne, peşte, fructe şi legume; fructe 
sau legume conservate în ulei, muştar, oţet 
sau sirop (în saramură); cartofi, preparaţi; 
anghinare şi miezuri de anghinare procesate; 
ardei iuţi conservaţi; ardei preparaţi; năut, 
preparat; leguminoase preparate, linte (le-
gume) conservată; germeni şi lăstari de le-
gume şi fructe (prelucraţi); măsline (pregăti-
te), măsline umplute; ardei chili (preparaţi); 
piri piri (ardei chili), preparaţi; castraveciori; 
nuci preparate; germeni de soia (preparaţi); 
castane gătite; piure de castane; murături; 
ciuperci, preparate; trufe gătite; produse tar-
tinabile pe bază de trufe (creme de trufe); 
gelatină de uz alimentar; glazuri comestibile 
pentru alimente pe bază de carne, peşte, 
testacee, crustacee, moluşte, păsări, vânat, 
extracte de carne, produse lactate, supe, 
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de 
soia, nuci sau seminţe; sucuri de legume 
pentru gătit; uleiuri, inclusiv uleiuri cu miro-
denii, uleiuri condimentate, uleiuri de ciu-
perci, uleiuri de plante, uleiuri de fructe, ule-
iuri de legume, uleiuri de fructe de pădure, 
uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe, uleiuri 
de nuci, uleiuri pe bază de trufe, ulei de măs-
line; uleiuri aromatizate, cu mirodenii; fructe 
de pădure (prelucrate); prafuri de fructe, fruc-
te de pădure şi legume; seminţe preparate, 
praf de seminţe; sosuri pentru gustări şi pre-
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parate pentru fabricarea sosurilor pentru 
gustări; paste constând din carne, peşte, 
păsări, vânat, extracte de carne, legume şi 
produse lactate, cu adaos de mirodenii; piu-
reuri constând din roşii, fasole, castane, ma-
zăre; tocane; hummus (pastă de năut); pastă 
de trufe; pate de ficat; baze de supă, baze de 
ciorbă; concentrate pentru pregătirea supe-
lor; supe, consommé-uri, bulion, ciorbe; con-
centrate de legume, carne şi carne de pasă-
re, cuburi de bulion; preparate pentru gătirea 
supelor, consomméu-rilor, bulionului şi cior-
belor, toate şi în formă deshidratată; ameste-
curi de legume pentru supe (procesate); lap-
te de soia, lapte de nucă de cocos pentru uz 
culinar, brânză, tofu; gemuri şi marmeladă 
din fructe; amestecuri cu conţinut de grăsime 
pentru tartine; alimente produse în principal 
din fasole sau năut cu adaos de făină de 
soia, inclusiv falafel; ulei din seminţe de in 
pentru uz culinar; extracte de alge; alge pre-
parate, foi din alge de mare; ouă de melci; 
melci, moluşte şi crustacee procesate; gus-
tări şi gustări sub formă de mâncăruri uşoare 
constând în principal din carne, peşte, testa-
cee, crustacee, moluşte, păsări, vânat, ex-
tracte de carne, produse lactate, supe, ciu-
perci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia, 
nuci sau seminţe; chips-uri, chips-uri de cre-
veţi; mâncăruri gata preparate şi semiprepa-
rate constând în principal din carne, peşte, 
testacee, crustacee, moluşte, păsări, vânat, 
extracte de carne, produse lactate, supe, 
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de 
soia, nuci sau seminţe; aperitive constând în 
principal din carne, peşte, testacee, crusta-
cee, moluşte, păsări, vânat, extracte de car-
ne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe, 
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau se-
minţe, inclusiv legume sau flori de legume 
marinate cu ulei; amestecuri instant deshi-
dratate pentru mâncăruri preparate constând 
în principal din carne, peşte, testacee, crus-
tacee, moluşte, păsări, vânat, extracte de 
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe, 
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau se-
minţe; salate preparate; umpluturi şi ames-
tecuri constând în principal din carne, peşte, 
testacee, crustacee, moluşte, păsări, vânat, 
extracte de carne, produse lactate, supe, 
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de 
soia, nuci sau seminţe; alimente cu conţinut 
redus de calorii, constând în principal din 
carne, peşte, testacee, crustacee, moluşte, 
păsări, vânat, extracte de carne, produse 
lactate, supe, ciuperci, fructe, legume, car-
tofi, boabe de soia, nuci sau seminţe; produ-

se tartinabile şi topping-uri pentru alimente 
constând în principal din carne, peşte, testa-
cee, crustacee, moluşte, păsări, vânat, ex-
tracte de carne, produse lactate, supe, ciu-
perci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia, 
nuci sau seminţe; lapte din boabe de soia, 
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori 
de lapte; ulei de susan pentru alimente; su-
san măcinat; clătite de cartofi; rösti (chiftele 
cu cartofi gratinaţi prăjiţi); toate produsele 
sus-menţionate, inclusiv conservate şi sub 
formă de semipreparate sau mâncăruri gata 
preparate, inclusiv congelate şi sub formă de 
alimente cu conţinut redus de calorii, şi inclu-
siv în capsule sau microcapsule sau cu canti-
tate redusă de germeni; 

 

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; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri 
de gheaţă comestibilă; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; mirodenii, 
condimente, zarzavaturi conservate; oţet, 
sosuri şi alte preparate de condimentare; 
gheaţă (apă îngheţată); amestecuri şi sub-
stanţe aromatice de uz alimentar, cu excep-
ţia uleiurilor esenţiale; sare aromată şi sare 
pentru asezonare, esenţe de mirodenii, ex-
tracte de mirodenii, plante aromatice pentru 
condimentare, plante în ulei pentru condi-
mentare, plante aromatice uscate pentru 
gătit şi de uz culinar, amestecuri de mirode-
nii, mirodenii sub formă de pastă, sare cu 
mirodenii, preparate de mirodenii; sare pen-
tru conservarea alimentelor, sosuri condi-
mentate şi sosuri pentru condimentare; pre-
parate pentru asezonare; amestecuri de 
plante aromatice pentru gătit; plante aromati-
ce în ulei; frunze de dafin, cuişoare, ghimbir, 
ienibahar, boabe de ienupăr (condimente), 
şofran, coriandru; mirodenii pentru conserve 
şi murături; bicarbonat de sodiu alimentar; 
arome alimentare, condimente şi produse 
pentru asezonare; arome pentru asezonare, 
extracte de arome de uz alimentar, substanţe 
şi preparate pentru asezonare, amestecuri 
condimentate, preparate pentru asezonare 
sub formă de pastă, mirodenii şi condimente 
decorative, sare cu condimente, sosuri aro-
mate, preparate aromate, inclusiv sub formă 
de cuburi; sambal (condiment pe bază de 
ardei iute); sosuri salsa; chutneys (condi-
mente); marinate; marinate pentru asezona-
re; flori şi plante aromatice cu flori pentru 
condimentare; praf de flori pentru condimen-
tare; ardei iuţi uscaţi (condimente), piri piri 
uscat (ardei chili, condiment); zahăr aromat, 



 MĂRCI                                                                                                         MD -  BOPI 12/2020 

 159

zahăr cu aromă de vanilie, zahăr vanilat; 
amestecuri de zahăr şi scorţişoară; ames-
tecuri de zahăr şi mirodenii; zahăr din trestie 
de zahăr; produse pentru frăgezit carne, de 
uz casnic (condimente); potenţiatori de gust, 
saramură şi marinate pentru carne, de uz 
casnic; pesmeţi din pâine pentru panat; aro-
me vegetale, extracte aromatice, arome de 
reacţie şi arome de afumare, esenţe de uz 
alimentar (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); aditivi pentru panificaţie, 
şi anume arome pentru copt; sosuri, inclusiv 
sosuri demi-glace, sos alb, sos pesto, sosuri 
de muştar, sosuri cu oţet şi sosuri pentru 
salate (lichide sau uscate), sosuri de fructe; 
sosuri pentru mâncare; sos concentrat; 
amestecuri pentru mâncăruri şi semiprepara-
te pentru o gătire uşoară în formă uscată, de 
pastă sau lichidă, constând din ingrediente 
aromate şi de condimentare, aditivi tehnici 
pentru alimente, cum ar fi agenţii de îngroşa-
re sau emulgatori şi ingrediente pentru gust, 
în special produse lactate, legume, fructe, 
ciuperci, arome, mirodenii şi plante aromati-
ce; sirop auriu, sirop de arţar; amestecuri 
uscate pentru sosuri şi pentru sosuri pentru 
salate (lichide sau uscate); produse tartinabi-
le şi topping-uri pentru alimente constând în 
principal din cereale, preparate din cereale, 
orez, paste alimentare făinoase, condimente, 
mirodenii sau produse de patiserie; sosuri 
(amestecuri de oţet şi ulei); agenţi de îngro-
şare a sosurilor şi sosurilor de carne; ket-
chup (sos); maioneză; capere; fructe şi boa-
be de capere; preparate din cereale pentru 
consum uman, musli, cuş-cuş, bulgur; mă-
măligă (polenta); mâncăruri pe bază de făi-
nă; fidele de orez, tăiţei din amidon; fidea, 
macaroane; paste alimentare făinoase cu 
umplutură de brânză, carne sau legume; 
pâtés en croute; concentrat pentru aluat 
dospit; crutoane; produse de patiserie cu 
ceapă şi brânză; lipii umplute sau acoperite 
la alegere sau pentru umplut sau acoperit, 
cum ar fi burritos, fajitas, taco, enchilada şi 
chimichanga; gustări din grâu, orez şi po-
rumb fabricate prin extrudare, în special 
tortillas, nachos, taco, biscuiţi săraţi; produse 
de panificaţie ce pot fi gătite pentru consum 
într-un aparat de prăjit pâine, în special san-
dvişuri sărate coapte; fulgi de porumb; boabe 
de porumb prăjite; coşuleţe din foietaj umplu-
te cu diverse garnituri (vol-au-vent); ames-
tecuri de copt şi amestecuri de copt gata 
preparate (sub formă de pulbere), inclusiv 
amestecuri pentru copt cu mirodenii, condi-
mente şi arome; produse de panificaţie; taco, 

tortillas; făină de tapioca; budinci, deserturi 
preparate (produse de patiserie); produse 
tartinabile pe bază de cacao, miere, produse 
din cereale sau maioneză; agenţi de creştere 
pentru produse de panificaţie, şi anume bi-
carbonat de sodiu, carbonat de amoniu şi 
drojdie uscată pentru gătit; agenţi de afânare 
a amestecurilor pentru prăjituri şi panificaţie 
şi a aluatului; produse cu conţinut de ceai 
(îmbogăţite cu vitamine şi/sau aromatizate 
şi/sau ca produse instant şi/sau îmbogăţite 
cu minerale), ceai cu gheaţă (iced tea), bău-
turi cu ceai sau pe bază de ceai, infuzii de 
plante şi ceaiuri de fructe, infuzii (altele decât 
cele medicinale), kombucha (băuturi); hârtie 
de orez (comestibilă); preparate cu drojdie, 
tărâţe prelucrate (preparate din cereale) pen-
tru consum uman, preparate din tărâţe, ali-
mente făcute în principal din făină de soia cu 
adaos de fasole sau năut, inclusiv chiftele de 
soia; pastă din fasole de soia (miso); drojdie 
sub formă de tablete sau capsule; apă de 
trandafir; mâncăruri preparate pe bază de 
tăiţei, mâncăruri preparate pe bază de paste, 
mâncăruri preparate pe bază de orez; taco, 
foi pentru taco, tortillas, înveliş pentru san-
dvişuri; gustări, chips-uri, gustări crocante şi 
gustări mici constând în principal din cereale, 
preparate din cereale, orez, paste alimentare 
făinoase, condimente, mirodenii sau produse 
de patiserie; mâncăruri gata preparate şi 
semipreparate constând în principal din ce-
reale, preparate pe bază de cereale, orez, 
paste alimentare făinoase, condimente, mi-
rodenii sau produse de patiserie; aperitive 
constând în principal din cereale, preparate 
din cereale, orez, paste alimentare făinoase, 
flori pentru condimentare conservate în ulei 
sau prăjite sau sandvişuri; amestecuri uscate 
pentru mâncăruri instant constând în princi-
pal din cereale, preparate din cereale, orez, 
paste alimentare făinoase, condimente, mi-
rodenii sau produse de patiserie; salată de 
orez, salată de macaroane, salate de paste 
şi alte salate incluse în clasa 30; umpluturi şi 
amestecuri, constând în principal din cereale, 
preparate din cereale, orez, paste alimentare 
făinoase, condimente, mirodenii sau produse 
de patiserie; pateuri (patiserie); alimente cu 
conţinut redus de calorii pe bază de carbohi-
draţi (altele decât cele de uz medical); ames-
tecuri (glazuri pentru gătit), cu excepţia celor 
de cofetărie; dextroză, dextroză de afumare 
de uz alimentar; glutamat de monosodiu, 
glutamat de sodiu; condimente de pulverizat 
pentru alimente; agenţi de îngroşare de uz 
culinar; lianţi pentru cârnaţi; gluten de uz 
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alimentar, amestecuri pentru glazuri incluse 
în clasa 30, cu excepţia celor de cofetărie; 
glazuri condimentate (glazuri aromate) pen-
tru alimente, cu excepţia celor de cofetărie; 
pastă de susan; seminţe de susan (condi-
mente); sare de masă amestecată cu semin-
ţe de susan; seminţe de susan prăjite şi mă-
cinate destinate utilizării ca mirodenie; se-
minţe de in de uz culinar (asezonare); toate 
produsele sus-menţionate, inclusiv conserva-
te sau sub formă de semipreparate şi mân-
căruri instant, inclusiv congelate şi sub formă 
de alimente cu conţinut redus de calorii, şi 
inclusiv în capsule sau microcapsule sau cu 
cantitate redusă de germeni. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.13.01; 27.05.11; 
27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34359 
(151) 2020.10.29 
(181) 2029.06.03 
(210) 044360 
(220) 2019.06.03 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 
  Str. Smolean nr. 21,  
  MD-3100, Bălţi, 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; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia memoriilor USB, 
stick-urilor USB, manualelor de utilizare care 
pot fi citite electronic, de maşini sau de cal-
culatoare, camerelor video, camerelor web, 
pieselor şi accesoriilor pentru toate produse-
le sus-menţionate, în care funcţia principală 
a acestor piese şi accesorii nu este destinată 
conducerii, distribuirii, transformării, acumu-
lării, reglării sau comenzii curentului electric, 
perifericelor adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare, publicaţiilor electronice descăr-
cabile, ochelarilor 3D, amplificatoarelor, 
magneţilor decorativi, ramelor foto digitale, 
fişierelor cu imagini descărcabile, creioanelor 
electronice (pentru unităţi de afişaj vizual), 
cititoarelor de cărţi electronice, căştilor fără 
fir, software pentru jocuri folosit împreună cu 
consolele de jocuri video, componentelor de 
calculator periferice fără fir, cheilor hardware 
USB (adaptoare de reţea fără fir), dispoziti-
velor de montare pentru camere şi monitoare 
de calculator; 

 

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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

 
 
 
(111) 34360 
(151) 2020.10.29 
(181) 2029.06.04 
(210) 044382 
(220) 2019.06.04 
(730) NOVACOV Igor, MD 
  Str. Viilor, MD-6324, Sărata Nouă, Leova, 

Republica Moldova 
  DICUSAR Iurie, MD 
  Str. V. Dokuceaev nr. 36,  
  MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(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); 

 

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; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de vânzare şi comercializare de 
dispozitive, echipamente şi produse medica-
le, recrutarea personalului, şi anume perso-
nalului temporar sau permanent, publicităţii şi 
promovării produselor şi serviciilor din dome-
niul sănătăţii şi dispozitivelor, echipamentelor 
şi produselor de uz medical, serviciilor de 
consultanţă comercială referitoare la exploa-
tarea spaţiilor medicale, serviciilor de consili-
ere comercială referitoare la furnizarea servi-
ciilor medicale, întreţinerii fişelor privind utili-
zarea şi starea clădirilor şi echipamentelor. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.08. 
 
 
 
(111) 34361 
(151) 2020.10.29 
(181) 2029.10.03 
(210) 044948 
(220) 2019.10.03 
(730) GORI Victor, MD 
  Str. Oanţa nr. 2, MD-3721,  
  Lozova, Străşeni, Republica Moldova 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „®”, „M”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: mov, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
39   - transport, cu excepţia livrării produselor, ser-

viciilor de livrare a alimentelor; ambalarea şi 
depozitarea mărfurilor; organizarea de călă-
torii. 

 

(531) CFE(8) 19.03.03; 19.03.04; 26.13.25; 
26.15.09; 27.03.15; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 34362 
(151) 2020.10.30 
(181) 2029.12.03 
(210) 045253 
(220) 2019.12.03 
(730) GHETIU Lucia, MD 
  Str. Nadejda Russo nr. 14, ap. 9,  
  MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „FITNESS”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
41   - activităţi sportive. 
 

(531) CFE(8) 03.01.04; 03.01.22; 17.02.02; 
17.02.04; 25.12.25; 26.05.15; 27.05.10. 

 
 
 
 
 

(111) 34363 
(151) 2020.10.28 
(181) 2029.08.19 
(210) 044742 
(220) 2019.08.19 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 
  Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
  MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei, elemente-
le verbale „Special edition”, „PRODUCT OF 
MOLDOVA”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.05.01; 05.13.25; 19.07.01; 
19.07.09; 27.05.09; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34365 
(151) 2020.10.27 
(181) 2029.07.12 
(210) 044578 
(220) 2019.07.12 
(730) JELIHOVSCHI Petru, MD 
  Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,  
  MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CANAL”, „PRIME”. 
(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) 34382 
(151) 2020.11.06 
(181) 2029.06.21 
(210) 044438 
(220) 2019.06.21 
(730) PIROTERM SERVICE S.R.L., MD 
  Str. Bucureşti nr. 75,  
  MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 01.15.07; 03.07.01; 
03.07.24; 05.05.20; 27.05.17. 

 

(111) 34383 
(151) 2020.11.06 
(181) 2029.07.08 
(210) 044556 
(220) 2019.07.08 
(730) RACICOVSCHI Vadim, MD 
  Str. Traian nr. 13, ap. 1,  
  MD-4814, Budeşti, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „100% peak power”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională.  
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 15.09.01; 15.09.02; 24.17.05; 
24.17.07; 24.17.09; 27.05.01; 27.07.11. 
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(111) 34384 
(151) 2020.11.06 
(181) 2029.07.18 
(210) 044628 
(220) 2019.07.18 
(730) FARMINA S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
  Str. Ciocana nr. 8, bloc 1,  
  MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
pectinei, gelatinei şi agenţilor de îngroşare 
pentru uz farmaceutic. 

 

 
 
 
(111) 34386 
(151) 2020.11.06 
(181) 2029.11.05 
(210) 045119 
(220) 2019.11.05 
(730) URSU Ilarion, MD 
  Str. Nucarilor nr. 38, MD-4839,  
  Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Acoperişul durabil”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
alb, negru. 

(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; 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
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) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.09; 
29.01.03. 

 
 
 
(111) 34387 
(151) 2020.11.09 
(181) 2029.06.27 
(210) 044493 
(220) 2019.06.27 
(730) ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE DIVIN 

ŞI BRANDY DE MOLDOVA, MD 
  Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Salon”, „Divin”, cu ex-
cepţia 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; 

 

33   - rachiu de vin învechit; 
 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(111) 34388 
(151) 2020.11.07 
(181) 2029.06.05 
(210) 044379 
(220) 2019.06.05 
(730) MeatPromCom S.R.L., MD 
  Str. Gheorghi Dimitrov nr. 3, ap. 48,  
  MD-6101, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, 

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) 
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; 

 

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) 02.01.11; 25.03.03; 25.03.15; 
27.01.12; 27.05.24; 27.07.24. 

 
 
 
(111) 34389 
(151) 2020.11.10 
(181) 2029.01.24 
(210) 043717 
(220) 2019.01.24 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 
  Str. George Meniuc nr. 58,  
  MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Multi Vitamine”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, galben, 
albastru, portocaliu, gri, violet, bej. 

(511) NCL(11-2019) 
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; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(531) CFE(8) 05.07.24; 25.03.11; 26.03.23; 
26.04.03; 26.04.08; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.02; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 34393 
(151) 2020.11.10 
(181) 2029.11.20 
(210) 045191 
(220) 2019.11.20 
(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: „FULL BLUE”. 
(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) 34394 
(151) 2020.11.10 
(181) 2029.11.20 
(210) 045192 
(220) 2019.11.20 
(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: „FULL RED”. 
(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) 34395 
(151) 2020.11.11 
(181) 2029.10.01 
(210) 044920 
(220) 2019.10.01 
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD 
  Şos. Munceşti nr. 121,  
  MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

(531) CFE(8) 11.03.09; 25.01.13; 26.01.20; 
26.02.05; 27.05.17. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în noiembrie 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 045022 2019.10.15 34058 2020.07.27 33 ALEXEI Serghei, MD 12/2019  
2 045127 2019.11.07 34267 2020.09.22 43 CEBOTARI Eugeniu, MD 12/2019  
3 045063 2019.10.23 34268 2020.09.20 09,42 COMPUART SISTEM S.R.L., 

societate comercială, MD 
12/2019 12/2020

4 045254 2019.12.05 34269 2020.09.19 35,37 TERMOSTAL IMEX S.R.L., 
MD 

2/2020  

5 045282 2019.12.05 34270 2020.09.20 06,31,35,39,40 VICOL Natalia, MD 2/2020  
6 045242 2019.12.03 34271 2020.09.25 43 COLUN Alexandru, MD 

CIUBUCOV Dmitri, MD 
2/2020  

7 043295 2018.10.30 34274 2020.09.24 06,07,08,09,10,
11,12,17,18,19,

20 

Emerson Electric Co., A Mis-
souri Corporation, US 

4/2019 12/2020

8 043296 2018.10.30 34275 2020.09.24 06,07,08,09,10,
11,12,17,18,19,

20 

Emerson Electric Co., A Mis-
souri Corporation, US 

4/2019 12/2020

9 045247 2019.12.04 34276 2020.09.24 01,05 BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung 
Freienbach, CH 

2/2020  

10 045255 2019.12.05 34277 2020.09.26 05,44 ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., 
MD 

2/2020  

11 045256 2019.12.05 34278 2020.09.22 06,19,20,24 PROENERGY ELECTRIC 
S.R.L., MD 

2/2020  

12 045260 2019.12.06 34279 2020.09.22 36,38,39,41,45 VICTORIA CREDIT S.R.L., 
organizaţie de creditare ne-
bancară, MD 

2/2020  

13 045274 2019.12.03 34280 2020.09.22 34 RONIX S.R.L., firmă, MD 2/2020  
14 045286 2019.12.05 34281 2020.09.25 03 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
2/2020  

15 045290 2019.12.12 34282 2020.09.25 05 Novartis AG, CH 2/2020  
16 045291 2019.12.12 34283 2020.09.25 05 Novartis AG, CH 2/2020  
17 045292 2019.12.12 34284 2020.09.25 05 Novartis AG, CH 2/2020  
18 045293 2019.12.12 34285 2020.09.25 05 Novartis AG, CH 2/2020  
19 045304 2019.12.11 34286 2020.09.25 29,35,39 MMD S.R.L., companie, MD 2/2020  
20 044348 2019.05.29 34287 2020.09.25 35,38,40,41,42,

43 
ASOCIAŢIA COMPANIILOR 
DE CREAŢIE DIN MOLDO-
VA, uniune de persoane juri-
dice, MD 

7/2019  

21 044763 2019.08.21 34288 2020.09.25 35,38,41 DIXI MEDIA S.R.L., agenţie 
de publicitate, MD 

10/2019  

22 044322 2019.05.27 34289 2020.09.29 16,25,26,28,35,
38,41,43 

GRĂDINARU Elena, MD 7/2019  

23 045224 2019.11.27 34290 2020.09.29 03 CHIULJU Victor, MD 
VÎLCIU Gheorghi, MD 

1/2020  

24 045225 2019.11.27 34291 2020.09.29 03 VÎLCIU Gheorghi, MD 1/2020  
25 044365 2019.06.06 34292 2020.10.01 35,44 BLACK BRANDS S.R.L., MD 9/2019 12/2020
26 045131 2019.11.06 34293 2020.09.30 33 CIBIZOV Denis, RO 1/2020  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 044045 2019.04.01 34294 2020.10.03 30,43 CHISELIOV Aliona, MD 7/2019 12/2020
28 045103 2019.11.05 34295 2020.10.01 35,41,44 ARTENI Ion, MD 1/2020  
29 045115 2019.10.31 34296 2020.10.01 30 SEDER ESTABLISHMENT 

LIMITED, MT 
2/2020  

30 045179 2019.11.15 34297 2020.10.02 11,34 Hongyunhonghe Tobacco 
(Group) CO., LTD., CN 

1/2020  

31 042283 2018.04.06 34299 2020.09.27 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2018 12/2020

32 045147 2019.11.08 34300 2020.10.04 36 REALIST ESTATE AGENCY 
S.R.L., MD 

1/2020 12/2020

33 045162 2019.11.13 34301 2020.10.04 29,35 RILLA S.R.L., MD 1/2020 12/2020
34 045309 2019.12.16 34302 2020.10.05 06,40 ACE CABLING S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
2/2020  

35 045329 2019.12.18 34303 2020.10.05 06 YC INOX CO., LTD., TW 2/2020  
36 044648 2019.07.25 34304 2020.10.05 35,38,41 MEDIA ALTERNATIVĂ, aso-

ciaţie obştească, MD 
9/2019  

37 045265 2019.12.09 34305 2020.10.05 25 GROSU Olga, MD 2/2020  
38 044997 2019.10.16 34306 2020.10.08 43 SELECT LOUNGE S.R.L., 

MD 
12/2019 12/2020

39 044919 2019.09.27 34307 2020.10.07 36,39 Bolt Technology OÜ, EE 1/2020  
40 043090 2018.09.20 34308 2020.10.07 31 COVAS Dumitru, MD 11/2018  
41 045311 2019.12.17 34309 2020.10.09 19 LAFARGE CIMENT (MOL-

DOVA) S.A., MD 
2/2020  

42 045317 2019.12.18 34310 2020.10.11 33 ZOLOTOI AIST S.R.L., între-
prindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, 
MD 

2/2020  

43 045367 2019.12.19 34311 2020.10.11 30,35,39 SENATRON S.R.L., MD 2/2020  
44 044324 2019.05.27 34312 2020.10.09 05,21,32,33,43 CUZNETOV Iurie, MD 9/2019 12/2020
45 045081 2019.10.31 34313 2020.10.12 11 Hongta Tobacco (Group) Co., 

Ltd., CN 
1/2020  

46 045014 2019.10.16 34314 2020.10.12 11,34 Yunnan Tobacco International 
Co., Ltd., CN 

1/2020  

47 045105 2019.11.05 34315 2020.10.12 29,30 Intercontinental Great Brands 
LLC, US 

2/2020  

48 045106 2019.11.05 34316 2020.10.12 29,30 Intercontinental Great Brands 
LLC, US 

2/2020  

49 043767 2019.02.04 34317 2020.10.12 29,35 BODAŞCO Oleg, MD 4/2019 12/2020
50 044026 2019.03.28 34318 2020.10.15 35,39,43 CEPOI Victor, MD 6/2019  
51 045005 2019.10.15 34319 2020.10.15 20,24 CEPOI Victor, MD 1/2020  
52 045007 2019.10.15 34320 2020.10.15 20,24 CEPOI Victor, MD 1/2020  
53 045008 2019.10.15 34321 2020.10.15 24 CEPOI Victor, MD 1/2020  
54 045011 2019.10.15 34322 2020.10.15 08,21 CEPOI Victor, MD 1/2020  
55 045012 2019.10.15 34323 2020.10.15 24 CEPOI Victor, MD 1/2020  
56 045144 2019.11.08 34324 2020.10.13 41 CARASIOV Igor, MD 12/2019  
57 045165 2019.11.13 34325 2020.10.13 05 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
1/2020  

58 045348 2019.12.24 34326 2020.10.17 41 Centrul de Instruire a Perso-
nalului pentru Transporturi 
Internaţionale, instituţie de 
învăţământ, MD 

3/2020  

59 045350 2019.12.24 34327 2020.10.17 09,42 Telegram FZ-LLC, AE 2/2020  
60 045351 2019.12.26 34328 2020.10.17 03,07,21 VIERU Vitalie, MD 2/2020  
61 045394 2020.01.10 34329 2020.10.17 03 POSLAVSCAIA Irina, MD 3/2020  
62 045395 2020.01.10 34330 2020.10.17 03 POSLAVSCAIA Irina, MD 3/2020  
63 045406 2019.12.30 34331 2020.10.17 12,16,28,29,30,

35,38,41,43 
COMPANIA DE EVENIMEN-
TE ZURLI S.R.L., RO 

2/2020  
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64 045375 2020.01.06 34332 2020.10.19 09 Shenzhen ORVIBO Techno-

logy Co., Ltd., CN 
2/2020  

65 044446 2019.06.19 34333 2020.10.16 43 TOPOL-M TOP S.R.L., MD 8/2019 12/2020
66 045015 2019.10.16 34334 2020.10.16 05 Celgene Corporation, US 1/2020  
67 045016 2019.10.16 34335 2020.10.16 05 Celgene Corporation, US 1/2020  
68 045017 2019.10.16 34336 2020.10.16 05 Celgene Corporation, US 1/2020  
69 045050 2019.10.25 34337 2020.10.16 03,05,16 Essity Hygiene and Health 

Aktiebolag, SE 
1/2020  

70 045400 2020.01.13 34338 2020.10.19 39,43 AETOS-BORDEI S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

3/2020  

71 045264 2019.12.06 34340 2020.10.19 16,41 TRIBOI Olesea, MD 2/2020  
72 044188 2019.04.24 34341 2020.10.15 09,35,38,41,42 Amazon Europe Core S.a.r.l., 

LU 
8/2019 12/2020

73 045066 2019.11.04 34342 2020.10.19 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
74 044191 2019.04.25 34344 2020.10.22 05,29,30,32 INNER MONGOLIA YILI IN-

DUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., CN 

8/2019 12/2020

75 044192 2019.04.25 34345 2020.10.22 05,29,30,32 INNER MONGOLIA YILI IN-
DUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., CN 

8/2019 12/2020

76 044408 2019.06.12 34346 2020.10.20 35,44 CISTOVIE S.R.L., MD 8/2019  
77 044558 2019.07.08 34347 2020.10.21 29 ROGOB S.R.L., firmă de pro-

ducţie şi comerţ, MD 
9/2019  

78 044559 2019.07.08 34348 2020.10.21 29 ROGOB S.R.L., firmă de pro-
ducţie şi comerţ, MD 

9/2019  

79 045424 2020.01.16 34349 2020.10.21 31,35 CORNEA Stanislav, MD 3/2020  
80 045250 2019.12.05 34350 2020.10.22 34 American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited, CH 
2/2020  

81 044909 2019.09.26 34351 2020.10.23 29,30 DF World of Spices GmbH, 
DE 

12/2019 12/2020

82 045441 2020.01.21 34352 2020.10.27 05 Alvogen Pharma Trading 
Europe EOOD, BG 

3/2020  

83 045314 2019.12.17 34353 2020.10.22 33,35 PODGORIA VIN S.R.L., MD 3/2020  
84 045419 2020.01.15 34354 2020.10.25 19 COMBUSERVICE S.R.L., MD 3/2020  
85 045420 2020.01.15 34355 2020.10.25 35,37 COMBUSERVICE S.R.L., MD 3/2020  
86 045439 2020.01.21 34356 2020.10.25 21 Johnson & Johnson, a 

corporation organized and 
existing under the laws of 
New Jersey, US 

3/2020  

87 045321 2019.12.24 34357 2020.10.27 29,30,35 AZAMET PRO S.R.L., MD 2/2020  
88 045330 2019.12.19 34358 2020.10.27 35,43 DELIU Tatiana, MD 2/2020  
89 044360 2019.06.03 34359 2020.10.29 09,35,36,38,39,

43 
CHISELIOV Aliona, MD 9/2019 12/2020

90 044382 2019.06.04 34360 2020.10.29 29,30,31,35 NOVACOV Igor, MD 
DICUSAR Iurie, MD 

9/2019 12/2020

91 044948 2019.10.03 34361 2020.10.29 39 GORI Victor, MD 12/2019 12/2020
92 045253 2019.12.03 34362 2020.10.30 41 GHETIU Lucia, MD 2/2020 12/2020
93 044742 2019.08.19 34363 2020.10.28 33 SÎRBU Anatolie, MD 10/2019 12/2020
94 045410 2020.01.13 34364 2020.10.30 18 CRISTINA MOLD-ROM 

SIMPEX S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

3/2020  

95 044578 2019.07.12 34365 2020.10.27 35,38,41 JELIHOVSCHI Petru, MD 9/2019 12/2020
96 043700 2019.01.21 34366 2020.10.29 33 BESCHIERU Nichita, MD 8/2019  
97 045068 2019.11.04 34367 2020.10.29 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
98 045070 2019.11.04 34368 2020.10.29 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
99 045071 2019.11.04 34369 2020.10.29 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  

100 045072 2019.11.04 34370 2020.10.29 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
101 043286 2018.10.29 34371 2020.11.02 03,35 HADJI Vladlena, MD 12/2018  
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102 045092 2019.11.04 34372 2020.11.02 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
103 045093 2019.11.04 34373 2020.11.02 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
104 045094 2019.11.04 34374 2020.11.02 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
105 045095 2019.11.04 34375 2020.11.02 03 MOSCALU Veronica, MD 2/2020  
106 045152 2019.11.11 34376 2020.11.02 44 CEBAN Olga, MD 2/2020  
107 045155 2019.11.11 34377 2020.11.02 12,35,37 BULAN Dmitrii, MD 2/2020  
108 045392 2020.01.10 34378 2020.11.03 03 POSLAVSCAIA Irina, MD 3/2020  
109 044783 2019.08.28 34379 2020.11.03 34 Khayrat Al-Manafa for Gene-

ral Trade and Public Tran-
sport Limited Liability compa-
ny, BG 

10/2019  

110 045104 2019.11.05 34380 2020.11.04 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

1/2020  

111 044370 2019.06.04 34381 2020.11.04 03,34,35 Flavors of Americas S.A., PY 9/2019  
112 044438 2019.06.21 34382 2020.11.06 11,35 PIROTERM SERVICE S.R.L., 

MD 
8/2019 12/2020

113 044556 2019.07.08 34383 2020.11.06 09,35 RACICOVSCHI Vadim, MD 9/2019 12/2020
114 044628 2019.07.18 34384 2020.11.06 05 FARMINA S.R.L., întreprinde-

re cu capital străin, MD 
9/2019 12/2020

115 045118 2019.11.05 34385 2020.11.06 06,19,37,42 URSU Ilarion, MD 12/2019  
116 045119 2019.11.05 34386 2020.11.06 06,19,37,42 URSU Ilarion, MD 1/2020 12/2020
117 044493 2019.06.27 34387 2020.11.09 16,33,35,41 ASOCIAŢIA PRODUCĂTO-

RILOR DE DIVIN ŞI BRANDY 
DE MOLDOVA, MD 

8/2019 12/2020

118 044379 2019.06.05 34388 2020.11.07 29,35 MeatPromCom S.R.L., MD 9/2019 12/2020
119 043717 2019.01.24 34389 2020.11.10 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 9/2019 12/2020
120 045398 2020.01.10 34391 2020.10.30 25,35 VALECRIS-COM S.R.L., MD 3/2020  
121 045277 2019.12.03 34392 2020.11.10 24,25,35 VERDEŞ Nadejda, MD 2/2020  
122 045191 2019.11.20 34393 2020.11.10 34 Gallaher Limited, GB 1/2020 12/2020
123 045192 2019.11.20 34394 2020.11.10 34 Gallaher Limited, GB 1/2020 12/2020
124 044920 2019.10.01 34395 2020.11.11 29,30,32 MOLDRETAIL GROUP 

S.R.L., MD 
11/2019 12/2020

125 045142 2019.11.08 34396 2020.11.11 34 MERCAT DEVELOPMENTS 
LIMITED, GB 

1/2020  

126 045345 2019.12.24 34397 2020.11.12 35,41 GRIBINCEA Nicolae, MD 2/2020  
127 045258 2019.12.10 34398 2020.11.11 35 DHL GRUP S.R.L., MD 3/2020  
128 045446 2020.01.22 34399 2020.11.11 05 Mylan Specialty L.P., US 3/2020  
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Lista mărcilor reînnoite 
   Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,  
data expirării termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate  

cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3R 283 2030.10.14 03 Chanel SARL, CH 

Quai du Général-Guisan 24, CH-1204  
Geneva, Elveţia 

 7-8/1994 

2 3R 285 2030.10.14 03 Chanel SARL, CH 
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204  
Geneva, Elveţia 

 7-8/1994 

3 2R 8175 2030.10.16 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

4/2001 9/2001 

4 2R 8182 2030.10.17 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

4/2001 9/2001 

5 2R 8183 2030.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 
60045, Statele Unite ale Americii 

4/2001 9/2001 

6 2R 8233 2030.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 
60045, Statele Unite ale Americii 

5/2001 10/2001 

7 2R 8246 2030.11.15 25,26,35,42 TRICON S.A., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 20, 
MD-3901, Cahul, Republica Moldova 

5/2001 10/2001 

8 2R 8271 2030.12.07 30 Koninklijke Douwe Egberts B.V., NL 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 
Olanda 

5/2001 10/2001 

9 2R 8306 2030.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 
60045, Statele Unite ale Americii 

6/2001 11/2001 

10 2R 8388 2031.01.19 34 PT SUMATRA TOBACCO TRADING  
COMPANY, ID 
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonezia 

7/2001 12/2001 

11 2R 8556 2031.02.23 34 PT SUMATRA TOBACCO TRADING  
COMPANY, ID 
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonezia 

11/2001 4/2002 

12 2R 8568 2031.03.23 33 SHNAIDER Iliana, MD 
Str. Ciuflea nr. 32, ap. 13, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2001 4/2002 

13 2R 8602 2030.12.26 05 UPSA SAS, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, 
Franţa 

12/2001 5/2002 

14 2R 8688 2030.11.09 03,05,21,30 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2002 

15 2R 8786 2030.12.08 09,16,35,36,
37,41,42 

Accenture Global Services Limited, IE 
3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal 
Street, Dublin 4, Irlanda 

3/2002 8/2002 

16 2R 8944 2030.11.06 07,29,30,32,
33,35,37,39,

41,42 

MOLDCOOP, uniune centrală a cooperativelor 
de consum din Republica Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 67, 

5/2001 10/2002 
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MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
17 2R 9449 2031.01.29 30,32,33,35,

38,41,42 
PRO DIGITAL S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Petru Maior nr. 7, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2003 6/2003 

18 R 20536 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

19 R 20537 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

20 R 20538 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

21 R 20539 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

22 R 20540 2029.12.22 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2010 1/2011 

23 R 20544 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

24 R 21067 2030.07.08 09,35 CERBARI Alexandru, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 19, ap. 42, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 9/2011 

25 R 21154 2030.04.21 35,37,41,43,
45 

ŞAULSCHI Vladimir, MD 
Str. Trifan Baltă nr. 4/2, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

26 R 21325 2030.08.03 06,19,20,35 STECLAR ECO S.R.L., MD 
Str. Calea Ieşilor nr. 10B, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 6/2011 

27 R 21353 2030.07.29 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

28 R 21354 2030.06.29 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

9/2010 7/2011 

29 R 21405 2030.07.19 05,35 CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

30 R 21407 2030.07.19 05,35 CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

31 R 21409 2030.07.19 05,35 CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

32 R 21437 2030.09.02 05,10 Baxter International Inc., US 
One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, 
Statele Unite ale Americii 

11/2010 7/2011 

33 R 21478A 2030.09.14 29 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 
10/2015 

34 R 21493 2030.07.19 05,35 CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 8/2011 

35 R 21498 2030.08.24 05,35 CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

36 R 21635 2030.10.12 29,30,31,35,
39 

UZUN Valentina, MD 
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 236, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 9/2011 
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37 R 21734 2030.10.28 36,37 PROMSTROI-GRUP S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 90, of. 300, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 10/2011 

38 R 21735 2030.10.22 03,05 Stiefel Laboratories, Inc., US 
Corporation Service Company, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

39 R 21747 2030.10.22 05 VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 10/2011 

40 R 21752 2030.08.18 16,35,41,45 SUMMIT-COM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Tighina nr. 49/3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 10/2011 

41 R 21753 2030.08.26 16,35,41,45 SUMMIT-COM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Tighina nr. 49/3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 10/2011 

42 R 21756 2030.10.22 05 VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 10/2011 

43 R 21757 2030.10.22 10 VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 10/2011 

44 R 21815 2030.10.19 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

45 R 21882 2030.12.03 33 CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, 
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

2/2011 12/2011 

46 R 21890 2031.03.30 03,04,05,08,
09,10,11,12,
14,16,18,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,32,33,
34,41,43,44 

Sanrio Company, Ltd., JP 
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 8/2012 

47 R 21923 2030.10.28 05 Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie din 
statul Delaware, US 
430 East 29th Street, 14th Floor, New York New 
York 10016, Statele Unite ale Americii 

1/2011 12/2011 

48 R 21981 2031.01.21 05,35 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 12/2011 

49 R 22083 2030.10.13 25,35 Orjehovsikîi Dmîtro Vasîliovîci, UA 
Vul. Utiosova, bud. 11, cv. 6, m. Odesa, 
65000, Ucraina 
Orjehovsikîi Andrii Vasîliovîci, UA 
Vul. Bugaivsika, bud. 48/2, cv. 28, m. Odesa, 
65005, Ucraina 

3/2011 1/2012 

50 R 22125 2030.11.23 35,37,39,41 AUTOMALL S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 17, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 1/2012 

51 R 22143 2030.11.01 03,05,16 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 

3/2011 1/2012 

52 R 22154 2030.11.24 32 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubileului nr. 1, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 2/2012 
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53 R 22233 2030.10.15 35,36,45 INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Şos. Hînceşti nr. 138/1, 
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 2/2012 

54 R 22274 2030.10.28 06,17,19,37 PROMSTROI-GRUP S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 90, of. 300, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 3/2012 

55 R 22344 2031.02.21 32 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/ 1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 3/2012 

56 R 22414 2031.04.26 05 Cilag GmbH International, CH 
Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, Elveţia 

8/2011 4/2012 

57 R 22552 2031.03.30 03,04,05,08,
09,10,11,12,
14,16,18,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,32,33,
34,35,41,43,

44 

Sanrio Company, Ltd., JP 
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 6/2012 

58 R 22553 2031.03.30 03,04,05,08,
09,10,11,12,
14,16,18,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,32,33,
34,35,41,43,

44 

Sanrio Company, Ltd., JP 
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 6/2012 

59 R 22656 2031.01.14 35 AUGUR PERLA S.A., MD 
Str. A. Şciusev nr. 111, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2011 6/2012 

60 R 22794 2031.02.21 32 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 7/2012 

61 R 22887 2031.02.21 21,32 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 9/2012 

62 R 23102 2030.11.30 33 BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

2/2011 11/2012 

63 R 23330 2030.11.05 05 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 12/2012 

64 R 24479 2030.11.05 32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

10/2012 11/2013 
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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 12/2020 

 177

(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) 

 

 

 



MD - BOPI 12/2020                                                                                            DESIGN 

 178

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 0050 
(22) 2020.09.24 
(28) 5 
 

(71) COZACENCO LIUDMILA, 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, MD 
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,  

          Republica Moldova 
(72) ŞOITU Ghenadie, MD 
(54) Canapele 

 
(55) 
 
 

1.1 
 

 

1.2  1.3 
 

1.4 
 

 

2.1  2.2 
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(21) f 2020 0050 
 

 

2.3  3.1 
 

 

3.2  4.1 
 

 

4.2  5.1 
 

5.2 
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(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2020 0028 
(22) 2020.05.29 
(28) 1 

 (71)(72) CARAUŞ Igor, MD 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 6, ap. 6, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 14-02 
(21) f 2020 0056 
(22) 2020.10.30 
(28) 1 
 

(71)(72) ŢÎPÎŞEV Ivan, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 67, ap. 18, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Brăţară electronică de monitorizare 
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(21) f 2020 0056 
 
(55) 
 
 

 

 
1.1  1.2 

 
 

1.3  1.4 
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(21) f 2020 0056 
 
 

1.5 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 14-04 
(21) f 2020 0045 
(22) 2020.08.19 
(28) 2 
(57)    Culori revendicate: desenul 1 - alb, gri, 

negru, roşu, oranj, galben, verde, 
albastru de diferite nuanţe, violet;  

          desenul 2 - alb, gri, negru, roşu, oranj, 
galben, verde, albastru de diferite 
nuanţe, violet. 

(71)(72) LAPA Maxim, MD 
Str. Decebal nr. 97 ap. 32, MD-3101, 
Bălţi, Republica Moldova 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Interfeţe grafice pentru utilizatori 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2020 0045 
 

1 
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(21) f 2020 0045 
 
 
 

2 
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(51) LOC (12) Cl. 19-04 
(21) f 2020 0023 
(22) 2020.05.21 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: alb, negru, gri, oranj, 

bej, cafeniu de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe. 

(71)(72) ZAHARIA Magdalena, MD 
Str. Sergiu Rădăuţanu nr. 9/4, ap. 126, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

          CAZAC Viorica, MD 
Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23/1,  

          ap. 10, MD-2025, Chişinău,  
          Republica Moldova 
(54) Copertă de carte 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2020 0060 
(22) 2020.11.11 
(28) 2 
 

(71) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Ţarinei nr. 107/9, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1  2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 25-01 
(21) f 2020 0051 
(22) 2020.09.25 
(28) 6 

 (71)(72) ROTARU Vadim, MD 
MD-4636, Parcova, Edineţ,  

          Republica Moldova 
(54) Blocuri pentru construcţie 

 
(55) 
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(21) f 2020 0051 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

  

2.1  2.2  2.3 
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(21) f 2020 0051 
 

  

3.1  3.2  3.3 
 

  

4.1  4.2  4.3 
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(21) f 2020 0051 
 

  

5.1  5.2  5.3 
 

  

6.1  6.2  6.3 
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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 1895 02-03 f 2019 0080 2019.11.08 1 Chapter 4 Corp. d.b.a. 
Supreme, US 

9/2020 

2 1896 03-01 f 2019 0082 2019.11.08 1 Chapter 4 Corp. d.b.a. 
Supreme, US 

9/2020 

3 1897 21-02 f 2019 0084 2019.11.13 1 Chapter 4 Corp. d.b.a. 
Supreme, US 

9/2020 

4 1898 02-02 f 2019 0085 2019.11.13 1 Chapter 4 Corp. d.b.a. 
Supreme, US 

9/2020 

5 1899 03-01 f 2019 0087 2019.11.13 1 Chapter 4 Corp. d.b.a. 
Supreme, US 

9/2020 

6 1900 02-02 f 2019 0088 2019.11.15 1 POPOV Arina, MD 9/2020 
7 1901 08-05 f 2019 0090 2019.11.19 1 TERMICAN Sergiu, MD 9/2020 
8 1902 06-01, 

03 
f 2019 0071 2019.10.23 4 VINĂRIA PURCARI S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
9/2020 

9 1903 25-01 f 2019 0072 2019.10.23 2 VINĂRIA PURCARI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

9/2020 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  
 termenului de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI,  

numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 322 2025.10.31 f 2000 0090 2000.10.31 09-01 1 WINE-TRADEMARKS 

S.R.L., MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2, 
MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2001 
3/2002 

2 1343 2026.02.21 f 2011 0014 2011.02.21 09-01 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, 
ap. 85, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2011 
9/2011 

12/2011 

3 1349 2026.02.24 f 2011 0017 2011.02.24 32-00 1 SULTAN Cristina, MD 
Str. Albişoara nr. 76, bloc 
6, ap. 128, MD-2005, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

5/2011 
10/2011 
1/2012 

4 1733 2025.11.27 f 2015 0101 2015.11.27 09-03 1 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2016 
1/2017 
4/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 1736 2025.12.09 f 2015 0105 2015.12.09 09-01 1 SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubileului nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2016 
2/2017 
7/2017 

 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în 
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 

data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, 
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele 

Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

 
(23)(30) 

Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 
OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/202704 2019.08.09 

 
2019.02.13, 

006243002, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 2 2024.08.09 7/2020 

2 DM/203124 2019.08.27 
 

2019.02.27, 
006268314, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 2 2024.08.27 9/2020 

3 DM/203260 2019.09.10 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

11-01 2 2024.09.10 11/2020

4 DM/203293 2019.08.28 RENAULT 
s.a.s., FR 

Autovehicul; blindaj 
pentru partea frontală a 
unui autovehicul; blindaj 
pentru partea din spate 
a unui autovehicul / 
Motor vehicle; shield for 
the front part of a motor 
vehicle; shield for the 
rear part of a motor 
vehicle / Véhicule 
automobile; bouclier 
pour partie avant de 
véhicule automobile; 
bouclier pour partie 
arrière de véhicule 
automobile 

12-08, 
16 

3 2024.08.28 9/2020 

5 DM/203302 2019.08.28 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2024.08.28 9/2020 

6 DM/203303 2019.08.23 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2024.08.23 9/2020 

7 DM/203375 2019.09.13 
 

2019.03.15, 
006308821, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 2 2024.09.13 11/2020

8 DM/203520 2019.09.02 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Coliere; brăţară; 
pereche de cercei / 
Necklaces; bracelet; 
pair of earrings / 

11-01 6 2024.09.02 10/2020
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Colliers; bracelet; paire 
de boucles d'oreille 

9 DM/204309 2019.09.30 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; pereche de 
cercei / Necklace; pair 
of earrings / Collier; 
paire de boucles 
d'oreille 

11-01 4 2024.09.30 14/2020

10 DM/204310 2019.10.07 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 5 2024.10.07 15/2020

11 DM/204690 2019.10.21 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Perechi de cercei; 
colier; inel / Pairs of 
earrings; necklace; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
collier; bague 

11-01 5 2024.10.21 17/2020

12 DM/204747 2019.10.14 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Perechi de cercei; 
colier; inel / Pairs of 
earrings; necklace; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
collier; bague 

11-01 6 2024.10.14 16/2020

13 DM/205203 2019.11.26 
 

2019.06.03 
2019502321,  

RU 

OBSHCHEST
VO S 
OGRANICHE
NNOJ 
OTVETSTVE
NNOST`YU 
"WDS", RU 

Mâner pentru periuţă de 
dinţi / Toothbrush 
handle / Manche de 
brosse à dents 

04-02 1 2024.11.26 22/2020

14 DM/205250 2019.11.26 
 

2019.06.03, 
2019502320,  

RU 

OBSHCHEST
VO S 
OGRANICHE
NNOJ 
OTVETSTVE
NNOST`YU 
"WDS", RU 

Periuţă de dinţi / 
Toothbrush / Brosse à 
dents 

04-02 1 2024.11.26 22/2020

15 DM/205637 2019.08.23 RENAULT 
s.a.s., FR 

Autovehicul; aripa din 
faţă dreapta pentru 
vehicul; aripa din faţă 
stânga pentru vehicul; 
blindaj pentru partea din 
spate a unui vehicul; 
blindaj pentru partea din 
faţă a unui vehicul; 
calandru pentru 
autovehicule; capotă 
pentru vehicul; aripa din 
spate dreapta pentru 
vehicul; aripa din spate 
stânga pentru vehicul; 
acoperiş pentru vehicul; 
portieră din spate 
dreapta pentru vehicul; 
portieră din spate 
stânga pentru vehicul; 
portieră din faţă stânga 
pentru vehicul; uşă a 
portbagajului pentru 
vehicul; oglindă 
retrovizoare dreapta 
pentru vehicul; oglindă 
retrovizoare stânga 
pentru vehicul; geam 
din spate dreapta 
pentru vehicul; geam 
din spate stânga pentru 
vehicul; geam din faţă 
dreapta pentru vehicul; 
geam din faţă stânga 
pentru vehicul; portieră 
din faţă dreapta pentru 

12-08, 
16 

21 2024.08.23 9/2020 
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vehicul / Motor vehicle; 
right front vehicle wing; 
left front vehicle wing; 
shield for the rear part 
of a vehicle; shield for 
the front part of a 
vehicle; motor vehicle 
radiator grille; vehicle 
hood; right rear vehicle 
wing; left rear vehicle 
wing; vehicle roof; right 
rear vehicle door; left 
rear vehicle door; left 
front vehicle door; 
vehicle trunk door; right 
vehicle rearview mirror; 
left vehicle rearview 
mirror; right rear vehicle 
window; left rear vehicle 
window; right front 
vehicle window; left 
front vehicle window; 
right front vehicle door / 
Véhicule automobile; 
aile avant droite de 
véhicule; aile avant 
gauche de véhicule; 
bouclier pour partie 
arrière de véhicule; 
bouclier pour partie 
avant de véhicule; 
calandre de véhicule 
automobile; capot de 
véhicule; aile arrière 
droite de véhicule; aile 
arrière gauche de 
véhicule; toit de 
véhicule; porte arrière 
droite de véhicule; porte 
arrière gauche de 
véhicule; porte avant 
gauche de véhicule; 
porte de coffre de 
véhicule; rétroviseur 
droit de véhicule; 
rétroviseur gauche de 
véhicule; vitre arrière 
droite de véhicule; vitre 
arrière gauche de 
véhicule; vitre avant 
droite de véhicule; vitre 
avant gauche de 
véhicule; porte avant 
droite de véhicule 

16 DM/205721 2019.08.07 
 

2019.04.05, 
29/686,669, US;  

2019.02.07, 
16/270,250, US 

Guide Beauty 
LLC, US 

Tub-suport pentru perii 
cosmetice / Wand 
holder for cosmetic 
brushes / Tube-support 
pour pinceaux 
cosmétiques 

04-02 1 2024.08.07 7/2020 

17 DM/205894 2020.01.29 
 

2019.07.29, 
006652236, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşină mică (jucărie); 
parte pentru maşină 
mică (jucărie) / Toy car; 
part for a toy car / Petite 
voiture (jouet); partie de 
petite voiture (jouet) 

21-01 3 2025.01.29 31/2020

18 DM/205895 2020.01.29 
 

2019.07.29, 
006652210, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Automobil; parte a unui 
vehicul / Automobile; 
part of a vehicle / 
Automobile; partie de 
véhicule 

12-08, 
16 

3 2025.01.29 31/2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 DM/206047 2020.01.17 

 
2019.09.03, 

201930484108.6, 
CN 

Daniel 
Wellington AB, 
SE 

Ceas de mână / Wrist 
watch / Montre-bracelet 

10-02 6 2025.01.17 9/2020 

20 DM/206313 2020.01.22 
 

2019.07.22, 
006639233, EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Automobil; capotă a 
unui vehicul / 
Automobile; hood of a 
vehicle / Automobile; 
capot de véhicule 

12-08, 
16 

3 2025.01.22 30/2020

21 DM/206359 2020.01.22 
 

2019.07.22, 
006638292, EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşină mică (jucărie); 
capotă a unei maşini 
mici (jucărie) / Toy car; 
hood of a toy car / 
Petite voiture (jouet); 
capot de petite voiture 
(jouet) 

21-01 3 2025.01.22 30/2020

22 DM/206475 2020.01.23 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2025.01.23 30/2020

23 DM/206494 2019.10.29 Aspark Co., 
Ltd., JP 

Automobil; interior 
pentru automobil / 
Automobile; automobile 
interior / Automobile; 
intérieur d'automobile 

12-08, 
16 

2 2024.10.29 12/2020

24 DM/206576 2019.12.13 
 

2019.06.14, 
006580668, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Chit de călătorie 
(container) / Travel kit 
(container) / Kit de 
voyage (contenant) 

03-01 4 2024.12.13 13/2020

25 DM/206614 2020.01.17 
 

2019.10.09, 
007001151, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Cutie pentru ceasuri / 
Box for watches / Ecrin 
pour montres 

03-01 2 2025.01.17 13/2020

26 DM/207112 2019.12.06 
 

2019.06.14, 
006578738, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Poşetă / Clutch / 
Embrayage 

03-01 2 2024.12.06 16/2020

27 DM/207186 2020.03.04 
 

2019.11.06, 
007189253, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Etui pentru telefoane 
mobile / Case for 
mobile telephones / Étui 
pour téléphones 
mobiles 

03-01 1 2025.03.04 17/2020

28 DM/207875 2020.03.06 
 

2019.11.06, 
007189303, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Cutie pentru telefoane 
mobile / Case for 
mobile telephones / Étui 
pour téléphones 
mobiles 

03-01 1 2025.03.06 20/2020

29 DM/208226 2020.02.19 
 

2019.10.10, 
007008263, EM 

Rimowa 
GmbH, DE 

Valiză / Suitcase / 
Valise 

03-01 2 2025.02.19 22/2020

30 DM/208290 2019.12.23 
 

2019.06.21, 
006590071, EM 

Group Lotus 
Limited, GB 

Interior pentru maşină 
de jucărie / Toy car 
interior / Aménagement 
intérieur de voiture 
(jouet) 

21-01 1 2024.12.23 26/2020

31 DM/208421 2020.01.15 
 

2019.07.15, 
006628194, EM 

Group Lotus 
Limited, GB 

Unitate de afişare 
vizuală pentru jucării şi 
vehicule mici (jucării) / 
Visual display unit for 
toys and toy cars / Unité 
d'affichage visuel pour 
jouets et petites voitures 
(jouets) 

21-01 1 2025.01.15 29/2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 DM/208422 2020.01.15 

 
2019.07.15, 

006628210, EM 

Group Lotus 
Limited, GB 

Panou de bord pentru 
jucării şi vehicule mici 
(jucării) / Instrument 
panel for toys and toy 
cars / Tableau de bord 
pour jouets et petites 
voitures (jouets) 

21-01 1 2025.01.15 29/2020

 
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,  

data prevăzută  de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/206576 2019.12.13 

 
2019.06.14, 
006580668, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Chit de călătorie 
(container) / Travel kit 
(container) / Kit de 
voyage (contenant) 

4 2024.12.13 13/2020

03-01 DM/206614 2020.01.17 
 

2019.10.09, 
007001151, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Cutie pentru ceasuri / 
Box for watches / Ecrin 
pour montres 

2 2025.01.17 13/2020

03-01 DM/207112 2019.12.06 
 

2019.06.14, 
006578738, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Poşetă / Clutch / 
Embrayage 

2 2024.12.06 16/2020

03-01 DM/207186 2020.03.04 
 

2019.11.06, 
007189253, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Etui pentru telefoane 
mobile / Case for 
mobile telephones / Étui 
pour téléphones 
mobiles 

1 2025.03.04 17/2020

03-01 DM/207875 2020.03.06 
 

2019.11.06, 
007189303, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Cutie pentru telefoane 
mobile / Case for 
mobile telephones / Étui 
pour téléphones 
mobiles 

1 2025.03.06 20/2020

03-01 DM/208226 2020.02.19 
 

2019.10.10, 
007008263, 

EM 

Rimowa GmbH, DE Valiză / Suitcase / 
Valise 

2 2025.02.19 22/2020

04-02 DM/205203 2019.11.26 
 

2019.06.03, 

OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOJ 
OTVETSTVENNOST
`YU "WDS", RU 

Mâner pentru periuţă de 
dinţi / Toothbrush 
handle / Manche de 
brosse à dents 

1 2024.11.26 22/2020
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2019502321, 
RU 

04-02 DM/205250 2019.11.26 
 

2019.06.03, 
2019502320, 

RU 

OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOJ 
OTVETSTVENNOST
`YU "WDS", RU 

Periuţă de dinţi / 
Toothbrush / Brosse à 
dents 

1 2024.11.26 22/2020

04-02 DM/205721 2019.08.07 
 

2019.04.05, 
29/686,669, 

US;  
2019.02.07, 
16/270,250, 

US 

Guide Beauty LLC, 
US 

Tub-suport pentru perii 
cosmetice / Wand 
holder for cosmetic 
brushes / Tube-support 
pour pinceaux 
cosmétiques 

1 2024.08.07 7/2020 

10-02 DM/206047 2020.01.17 
 

2019.09.03, 
201930484108

.6, CN 

Daniel Wellington 
AB, SE 

Ceas de mână / Wrist 
watch / Montre-bracelet 

6 2025.01.17 9/2020 

11-01 DM/203260 2019.09.10 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

2 2024.09.10 11/2020

11-01 DM/203520 2019.09.02 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Coliere; brăţară; 
pereche de cercei / 
Necklaces; bracelet; 
pair of earrings / 
Colliers; bracelet; paire 
de boucles d'oreille 

6 2024.09.02 10/2020

11-01 DM/204309 2019.09.30 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; pereche de 
cercei / Necklace; pair 
of earrings / Collier; 
paire de boucles 
d'oreille 

4 2024.09.30 14/2020

11-01 DM/204310 2019.10.07 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

5 2024.10.07 15/2020

11-01 DM/204690 2019.10.21 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Perechi de cercei; 
colier; inel / Pairs of 
earrings; necklace; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
collier; bague 

5 2024.10.21 17/2020

11-01 DM/204747 2019.10.14 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Perechi de cercei; 
colier; inel / Pairs of 
earrings; necklace; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
collier; bague 

6 2024.10.14 16/2020

12-08, 
16 

DM/203293 2019.08.28 RENAULT s.a.s., FR Autovehicul; blindaj 
pentru partea frontală a 
unui autovehicul; blindaj 
pentru partea din spate 
a unui autovehicul / 
Motor vehicle; shield for 
the front part of a motor 
vehicle; shield for the 
rear part of a motor 
vehicle / Véhicule 
automobile; bouclier 
pour partie avant de 
véhicule automobile; 
bouclier pour partie 
arrière de véhicule 
automobile 

3 2024.08.28 9/2020 

12-08, 
16 

DM/205637 2019.08.23 RENAULT s.a.s., FR Autovehicul; aripa din 
faţă dreapta pentru 
vehicul; aripa din faţă 
stânga pentru vehicul; 
blindaj pentru partea din 

21 2024.08.23 9/2020 
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spate a unui vehicul; 
blindaj pentru partea din 
faţă a unui vehicul; 
calandru pentru 
autovehicule; capotă 
pentru vehicul; aripa din 
spate dreapta pentru 
vehicul; aripa din spate 
stânga pentru vehicul; 
acoperiş pentru vehicul; 
portieră din spate 
dreapta pentru vehicul; 
portieră din spate 
stânga pentru vehicul; 
portieră din faţă stânga 
pentru vehicul; uşă a 
portbagajului pentru 
vehicul; oglindă 
retrovizoare dreapta 
pentru vehicul; oglindă 
retrovizoare stânga 
pentru vehicul; geam 
din spate dreapta 
pentru vehicul; geam 
din spate stânga pentru 
vehicul; geam din faţă 
dreapta pentru vehicul; 
geam din faţă stânga 
pentru vehicul; portieră 
din faţă dreapta pentru 
vehicul / Motor vehicle; 
right front vehicle wing; 
left front vehicle wing; 
shield for the rear part 
of a vehicle; shield for 
the front part of a 
vehicle; motor vehicle 
radiator grille; vehicle 
hood; right rear vehicle 
wing; left rear vehicle 
wing; vehicle roof; right 
rear vehicle door; left 
rear vehicle door; left 
front vehicle door; 
vehicle trunk door; right 
vehicle rearview mirror; 
left vehicle rearview 
mirror; right rear vehicle 
window; left rear vehicle 
window; right front 
vehicle window; left 
front vehicle window; 
right front vehicle door / 
Véhicule automobile; 
aile avant droite de 
véhicule; aile avant 
gauche de véhicule; 
bouclier pour partie 
arrière de véhicule; 
bouclier pour partie 
avant de véhicule; 
calandre de véhicule 
automobile; capot de 
véhicule; aile arrière 
droite de véhicule; aile 
arrière gauche de 
véhicule; toit de 
véhicule; porte arrière 
droite de véhicule; porte 
arrière gauche de 
véhicule; porte avant 
gauche de véhicule; 
porte de coffre de 
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véhicule; rétroviseur 
droit de véhicule; 
rétroviseur gauche de 
véhicule; vitre arrière 
droite de véhicule; vitre 
arrière gauche de 
véhicule; vitre avant 
droite de véhicule; vitre 
avant gauche de 
véhicule; porte avant 
droite de véhicule 

12-08, 
16 

DM/205895 2020.01.29 
 

2019.07.29, 
006652210, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Automobil; parte a unui 
vehicul / Automobile; 
part of a vehicle / 
Automobile; partie de 
véhicule 

3 2025.01.29 31/2020

12-08, 
16 

DM/206313 2020.01.22 
 

2019.07.22, 
006639233, 

EM 

FERRARI S.P.A., IT Automobil; capotă a 
unui vehicul / 
Automobile; hood of a 
vehicle / Automobile; 
capot de véhicule 

3 2025.01.22 30/2020

12-08, 
16 

DM/206494 2019.10.29 Aspark Co., Ltd., JP Automobil; interior 
pentru automobil / 
Automobile; automobile 
interior / Automobile; 
intérieur d'automobile 

2 2024.10.29 12/2020

21-01 DM/202704 2019.08.09 
 

2019.02.13, 
006243002, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

2 2024.08.09 7/2020 

21-01 DM/203124 2019.08.27 
 

2019.02.27, 
006268314, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

2 2024.08.27 9/2020 

21-01 DM/203302 2019.08.28 RENAULT s.a.s., FR Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2024.08.28 9/2020 

21-01 DM/203303 2019.08.23 RENAULT s.a.s., FR Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2024.08.23 9/2020 

21-01 DM/203375 2019.09.13 
 

2019.03.15, 
006308821, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

2 2024.09.13 11/2020

21-01 DM/205894 2020.01.29 
 

2019.07.29, 
006652236, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşină mică (jucărie); 
parte pentru maşină 
mică (jucărie) / Toy car; 
part for a toy car / Petite 
voiture (jouet); partie de 
petite voiture (jouet) 

3 2025.01.29 31/2020

21-01 DM/206359 2020.01.22 
 

2019.07.22, 
006638292, 

EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşină mică (jucărie); 
capotă a unei maşini 
mici (jucărie) / Toy car; 
hood of a toy car / 
Petite voiture (jouet); 
capot de petite voiture 
(jouet) 

3 2025.01.22 30/2020

21-01 DM/206475 2020.01.23 RENAULT s.a.s., FR Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2025.01.23 30/2020

21-01 DM/208290 2019.12.23 
 

2019.06.21, 
006590071, 

Group Lotus Limited, 
GB 

Interior pentru maşină 
de jucărie / Toy car 
interior / Aménagement 
intérieur de voiture 

1 2024.12.23 26/2020
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EM (jouet) 
21-01 DM/208421 2020.01.15 

 
2019.07.15, 
006628194, 

EM 

Group Lotus Limited, 
GB 

Unitate de afişare 
vizuală pentru jucării şi 
vehicule mici (jucării) / 
Visual display unit for 
toys and toy cars / Unité 
d'affichage visuel pour 
jouets et petites voitures 
(jouets) 

1 2025.01.15 29/2020

21-01 DM/208422 2020.01.15 
 

2019.07.15, 
006628210, 

EM 

Group Lotus Limited, 
GB 

Panou de bord pentru 
jucării şi vehicule mici 
(jucării) / Instrument 
panel for toys and toy 
cars / Tableau de bord 
pour jouets et petites 
voitures (jouets) 

1 2025.01.15 29/2020

 

 
 



1
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043071 - 11/2018 
 
 
 

(511)  
12 - sisteme de antiblocare a frâ-
nelor (ABS) pentru automobile; 
piese structurale pentru automobi-
le; cabluri de acceleraţie pentru 
automobile; pedale de acceleraţie 
pentru automobile; perne de pro-
tecţie pentru vehicule; amplifica-
toare pneumatice pentru automo-
bile; rezervoare de aer pentru 
automobile; braţe pentru vehicule; 
scrumiere pentru vehicule; conver-
tizoare de cuplu pentru automobi-
le; alarme antifurt pentru vehicule; 
dispozitive antifurt pentru vehicule; 
tăvi de ulei ale osiei de transmisie 
automată pentru automobile; cor-
puri de supape ale osiei de tran-
smisie automată pentru automobi-
le; osii pentru vehicule; suporturi 
de osii pentru automobile; carcase 
de osii pentru automobile; articula-
ţii de osii pentru automobile; arti-
culaţii sferice pentru automobile; 
lagăre de osie pentru vehicule 
terestre; rulmenţi cu bilă pentru 
vehicule terestre; centuri de sigu-
ranţă pentru scaune de automobi-
le; frâne pentru automobile; servo-
frâne pentru automobile; discuri de 
frână pentru vehicule; tamburi de 
frână pentru vehicule; cilindri de 
frână pentru vehicule; plăcuţe de 
frână pentru automobile; pedale 
de frână pentru vehicule; saboţi de 
frână pentru automobile; garnituri 
de frână pentru automobile; huse 
pentru bara de protecţie a auto-
mobilelor; dispozitive de absorbţie 
a energiei pentru bara de protecţie 
a automobilelor; protecţii antişoc 
pentru automobile; muchii ale 
barei de protecţie pentru automo-
bile; mulaje pentru bara de protec-
ţie a automobilelor; bare pentru 
bara de protecţie a automobilelor; 
suporturi pentru bara de protecţie 
a automobilelor; trepte pentru bara 
de protecţie a automobilelor; cabi-
ne pentru automobile; etriere de 
frână pentru vehicule; cilindri de 
montare a capacelor pentru auto-
mobile; huse adaptate pentru au-
tomobile; panouri frontale centrale 
pentru automobile; cadre pentru 
şasiuri de automobile; elemente 
de securizare pentru copii (pentru 
scaunele de vehicule); amplifica-
toare ale ambreiajelor pentru au-
tomobile; cabluri de ambreiaj pen-
tru automobile; capace de ambre-
iaj pentru automobile; discuri de 
ambreiaj pentru automobile; car-
case de ambreiaj pentru automobi-

(511)  
12 - sisteme de antiblocare a 
frânelor (ABS) pentru automobile; 
piese structurale pentru automobi-
le; cabluri de acceleraţie pentru 
automobile; pedale de acceleraţie 
pentru automobile; perne de pro-
tecţie pentru vehicule; amplifica-
toare pneumatice pentru automo-
bile; rezervoare de aer pentru 
automobile; braţe pentru vehicule; 
scrumiere pentru vehicule; con-
vertizoare de cuplu pentru auto-
mobile; alarme antifurt pentru 
vehicule; dispozitive antifurt pen-
tru vehicule; tăvi de ulei ale osiei 
de transmisie automată pentru 
automobile; corpuri de supape ale 
osiei de transmisie automată 
pentru automobile; osii pentru 
vehicule; suporturi de osii pentru 
automobile; carcase de osii pen-
tru automobile; articulaţii de osii 
pentru automobile; articulaţii sferi-
ce pentru automobile; lagăre de 
osie pentru vehicule terestre; 
rulmenţi cu bilă pentru vehicule 
terestre; centuri de siguranţă 
pentru scaune de automobile; 
frâne pentru automobile; servo-
frâne pentru automobile; discuri 
de frână pentru vehicule; tamburi 
de frână pentru vehicule; cilindri 
de frână pentru vehicule; plăcuţe 
de frână pentru automobile; peda-
le de frână pentru vehicule; saboţi 
de frână pentru automobile; garni-
turi de frână pentru automobile; 
huse pentru bara de protecţie a 
automobilelor; dispozitive de ab-
sorbţie a energiei pentru bara de 
protecţie a automobilelor; protecţii 
antişoc pentru automobile; muchii 
ale barei de protecţie pentru au-
tomobile; mulaje pentru bara de 
protecţie a automobilelor; bare 
pentru bara de protecţie a auto-
mobilelor; suporturi pentru bara 
de protecţie a automobilelor; trep-
te pentru bara de protecţie a au-
tomobilelor; cabine pentru auto-
mobile; etriere de frână pentru 
vehicule; cilindri de montare a 
capacelor pentru automobile; 
huse adaptate pentru automobile; 
panouri frontale centrale pentru 
automobile; cadre pentru şasiuri 
de automobile; elemente de secu-
rizare pentru copii (pentru scau-
nele de vehicule); amplificatoare 
ale ambreiajelor pentru automobi-
le; cabluri de ambreiaj pentru 
automobile; capace de ambreiaj 
pentru automobile; discuri de 
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le; cilindri principali de ambreiaj 
pentru automobile; pedale de am-
breiaj pentru vehicule terestre; 
cilindri de putere ai ambreiajului 
pentru automobile; cilindri de de-
cuplare a ambreiajului pentru au-
tomobile; furci de decuplare a 
ambreiajului pentru automobile; 
cilindri auxiliari concentrici pentru 
automobile; cotiere de consolă 
pentru automobile; ambreiaje ale 
ventilatoarelor de răcire pentru 
vehicule terestre; cuplaje pentru 
vehicule terestre; bare transversa-
le de capote pentru automobile; 
capace de capote pentru automo-
bile; garnituri de amortizare pentru 
automobile; suporturi transversale 
pentru automobile; articulaţii de 
viteză constantă pentru automobi-
le; platforme pentru camioane; 
corpuri diferenţiale pentru auto-
mobile; carcase diferenţiale pentru 
automobile; capace pentru discuri 
şi ambreiaje pentru automobile; 
garnituri de etanşare pentru frâne 
cu disc pentru automobile; dispozi-
tive de verificare a portierelor de 
automobile; mânere pentru portie-
re de automobile; trepte pentru 
portiere de automobile; viziere 
pentru portiere de automobile; 
bare de comandă a direcţiei pentru 
automobile; embleme pentru au-
tomobile; motoare pentru automo-
bile; carcase pentru motoare de 
automobile; piese din cauciuc 
pentru montarea motoarelor de 
automobile; tăvi de ulei pentru 
motoare de automobile; piese de 
protecţie a carcasei motoarelor de 
automobile; piese de protecţie 
pentru apărătoare de noroi pentru 
vehicule terestre; cartuşe pentru 
filtre de aer pentru vehicule teres-
tre; cartuşe pentru filtre de ulei 
pentru vehicule terestre; console 
de podea pentru automobile; mu-
laje de cadre pentru automobile; 
capace pentru rezervoarele de 
carburant ale vehiculelor; uşi pen-
tru rezervoarele de carburant ale 
vehiculelor; traductori ai pompei 
de combustibil pentru rezervoarele 
de carburant ale vehiculelor; re-
zervoare de combustibil pentru 
vehicule; elemente de decor pen-
tru automobile; angrenaje pentru 
vehicule terestre; generatoare 
pentru automobile; redresoare de 
generatoare pentru automobile; 
rotoare de generatoare pentru 
automobile; statoare de genera-
toare pentru automobile; mulaje de 
sticlă pentru automobile; cutii pen-
tru mănuşi pentru vehicule; căptu-
şeli de tavan pentru automobile; 
tetiere pentru scaunele de vehicu-
le; garnituri izolatoare pentru capo-
tele de automobile; benzi de capo-
te pentru automobile; aparate de 
reglare a mersului în gol pentru 
automobile; căptuşeli interioare 
pentru automobile; arcuri lamelare 

ambreiaj pentru automobile; car-
case de ambreiaj pentru automo-
bile; cilindri principali de ambreiaj 
pentru automobile; pedale de 
ambreiaj pentru vehicule terestre; 
cilindri de putere ai ambreiajului 
pentru automobile; cilindri de 
decuplare a ambreiajului pentru 
automobile; furci de decuplare a 
ambreiajului pentru automobile; 
cilindri auxiliari concentrici pentru 
automobile; cotiere de consolă 
pentru automobile; ambreiaje ale 
ventilatoarelor de răcire pentru 
vehicule terestre; cuplaje pentru 
vehicule terestre; bare transversa-
le de capote pentru automobile; 
capace de capote pentru automo-
bile; garnituri de amortizare pen-
tru automobile; suporturi transver-
sale pentru automobile; articulaţii 
de viteză constantă pentru auto-
mobile; platforme pentru camioa-
ne; corpuri diferenţiale pentru 
automobile; carcase diferenţiale 
pentru automobile; capace pentru 
discuri şi ambreiaje pentru auto-
mobile; garnituri de etanşare pen-
tru frâne cu disc pentru automobi-
le; dispozitive de verificare a por-
tierelor de automobile; mânere 
pentru portiere de automobile; 
trepte pentru portiere de automo-
bile; viziere pentru portiere de 
automobile; bare de comandă a 
direcţiei pentru automobile; em-
bleme pentru automobile; motoa-
re pentru automobile; carcase 
pentru motoare de automobile; 
piese din cauciuc pentru monta-
rea motoarelor de automobile; tăvi 
de ulei pentru motoare de auto-
mobile; piese de protecţie a car-
casei motoarelor de automobile; 
piese de protecţie pentru apără-
toare de noroi pentru vehicule 
terestre; cartuşe pentru filtre de 
aer pentru vehicule terestre; car-
tuşe pentru filtre de ulei pentru 
vehicule terestre; console de 
podea pentru automobile;  capace 
pentru rezervoarele de carburant 
ale vehiculelor; uşi pentru rezer-
voarele de carburant ale vehicule-
lor;  rezervoare de combustibil 
pentru vehicule; elemente de 
decor pentru automobile; angre-
naje pentru vehicule terestre;  
cutii pentru mănuşi pentru vehicu-
le; căptuşeli de tavan pentru au-
tomobile; tetiere pentru scaunele 
de vehicule; garnituri izolatoare 
pentru capotele de automobile; 
benzi de capote pentru automobi-
le; căptuşeli interioare pentru 
automobile; arcuri lamelare pentru 
suspensii ale vehiculelor terestre; 
manete pentru automobile; cabluri 
de manete pentru automobile; 
dispozitive de blocare antifurt 
pentru volanele automobilelor; 
instalaţii electrice antifurt pentru 
vehicule; apărătoare de noroi; 
ambreiaje de depăşire pentru 
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pentru suspensii ale vehiculelor 
terestre; manete pentru automobi-
le; cabluri de manete pentru auto-
mobile; dispozitive de blocare 
antifurt pentru volanele automobi-
lelor; instalaţii electrice antifurt 
pentru vehicule; apărătoare de 
noroi; ambreiaje de depăşire pen-
tru automobile; panouri de carose-
rie pentru vehicule; panouri de 
portiere pentru vehicule terestre; 
frâne de staţionare pentru auto-
mobile; bare pentru automobile; 
suporturi de raboteze pentru au-
tomobile; garnituri de etanşare a 
mecanismului de servodirecţie 
pentru automobile; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule teres-
tre; motoare pentru ferestre acţio-
nate electric pentru vehicule teres-
tre; arbori de elice pentru automo-
bile; generatoare de impulsuri 
pentru automobile; grilaje de radia-
toare pentru automobile; oglinzi 
pentru vehicule; oglinzi retrovizoa-
re; rezervoare pentru vehicule 
terestre; rezervoare de compensa-
re pentru vehicule terestre; por-
tbagaje pentru acoperişul maşini-
lor; panouri de acoperiş pentru 
vehicule terestre; suporturi de 
portbagaj pentru automobile; buc-
şe de cauciuc pentru suspensiile 
roţilor de automobile; scaune de 
automobile; organizatoare de spă-
tare adaptate pentru folosirea în 
automobile; centuri de siguranţă 
pentru scaune de vehicule; huse 
de scaune pentru automobile; 
perne pentru scaune de automobi-
le; alarme de siguranţă pentru 
vehicule; hamuri de siguranţă 
pentru scaune de vehicule; arbori 
cardanici pentru vehicule; arbori 
pentru vehicule terestre; arbori de 
transmisie pentru vehicule teres-
tre; amortizoare pentru automobi-
le; bare laterale pentru vehicule 
terestre; dispozitive de eliminare a 
jocului pentru frânele de vehicule; 
suporturi pentru roţi de rezervă 
pentru vehicule; spoilere pentru 
vehicule; arcuri de suspensie pen-
tru vehicule; arcuri amortizoare 
pentru vehicule; bare stabilizatoa-
re pentru suspensiile vehiculelor 
terestre; mecanisme de direcţie 
pentru vehicule terestre; timonerie 
de direcţie pentru vehicule teres-
tre; volane pentru automobile; 
coloane pentru volane de automo-
bile; arbori pentru volane de auto-
mobile; suporturi izolatoare pentru 
automobile; trape de aerisire pen-
tru automobile; parasolare pentru 
parbrizele automobilelor; parasola-
re pentru automobile; rezervoare 
de egalizare a admisiei aerului 
pentru motoarele de automobile; 
inele pentru sincronizatoare (piese 
de vehicule terestre); sticlă brută 
pentru geamuri de vehicule; 
hayoane (piese de vehicule teres-
tre); biele pentru vehicule terestre, 

automobile; panouri de caroserie 
pentru vehicule; panouri de portie-
re pentru vehicule terestre; frâne 
de staţionare pentru automobile; 
bare pentru automobile; suporturi 
de raboteze pentru automobile; 
garnituri de etanşare a mecanis-
mului de servodirecţie pentru 
automobile; mecanisme de tran-
smisie pentru vehicule terestre; 
motoare pentru ferestre acţionate 
electric pentru vehicule terestre; 
arbori de elice pentru automobile; 
generatoare de impulsuri pentru 
automobile; grilaje de radiatoare 
pentru automobile; oglinzi pentru 
vehicule; oglinzi retrovizoare; 
rezervoare pentru vehicule teres-
tre; rezervoare de compensare 
pentru vehicule terestre; portba-
gaje pentru acoperişul maşinilor; 
panouri de acoperiş pentru vehi-
cule terestre; suporturi de portba-
gaj pentru automobile; bucşe de 
cauciuc pentru suspensiile roţilor 
de automobile; scaune de auto-
mobile; organizatoare de spătare 
adaptate pentru folosirea în au-
tomobile; centuri de siguranţă 
pentru scaune de vehicule; huse 
de scaune pentru automobile; 
perne pentru scaune de automo-
bile; alarme de siguranţă pentru 
vehicule; hamuri de siguranţă 
pentru scaune de vehicule; arbori 
cardanici pentru vehicule; arbori 
pentru vehicule terestre; arbori de 
transmisie pentru vehicule teres-
tre; amortizoare pentru automobi-
le; bare laterale pentru vehicule 
terestre; dispozitive de eliminare a 
jocului pentru frânele de vehicule; 
suporturi pentru roţi de rezervă 
pentru vehicule; spoilere pentru 
vehicule; arcuri de suspensie 
pentru vehicule; arcuri amortizoa-
re pentru vehicule; bare stabiliza-
toare pentru suspensiile vehicule-
lor terestre; mecanisme de direc-
ţie pentru vehicule terestre; timo-
nerie de direcţie pentru vehicule 
terestre; volane pentru automobi-
le; coloane pentru volane de au-
tomobile; arbori pentru volane de 
automobile; suporturi izolatoare 
pentru automobile; trape de aeri-
sire pentru automobile; parasolare 
pentru parbrizele automobilelor; 
parasolare pentru automobile; 
rezervoare de egalizare a admisi-
ei aerului pentru motoarele de 
automobile; inele pentru sincroni-
zatoare (piese de vehicule teres-
tre); sticlă brută pentru geamuri 
de vehicule; hayoane (piese de 
vehicule terestre); biele pentru 
vehicule terestre, cu excepţia 
pieselor pentru motoare; pneuri; 
convertizoare de cuplu pentru 
vehicule terestre; bare de remor-
care pentru vehicule; şenile de 
cauciuc pentru automobile; ele-
mente de transfer pentru meca-
nismele de transmisie ale vehicu-



                                                                                                        MD - BOPI 12/2020 

 207

cu excepţia pieselor pentru motoa-
re; pneuri; convertizoare de cuplu 
pentru vehicule terestre; bare de 
remorcare pentru vehicule; şenile 
de cauciuc pentru automobile; 
elemente de transfer pentru me-
canismele de transmisie ale vehi-
culelor terestre; transmisii pentru 
vehicule terestre; îmbinări univer-
sale pentru vehicule terestre; ven-
tile electromagnetice pentru auto-
mobile; supape pentru frâne de 
automobile; supape de expansiu-
ne pentru automobile; benzi de 
etanşare pentru vehicule terestre; 
roţi de automobile; cilindri de frână 
ai roţilor pentru vehicule terestre; 
capace de roţi pentru vehicule 
terestre; cilindri de roată pentru 
vehicule terestre; apărătoare de 
roţi pentru automobile; butuci de 
roată pentru automobile; capace 
pentru butuci de roată pentru au-
tomobile; geamuri pentru vehicule; 
duze pentru dispozitivul de spălare 
a parbrizului; lame pentru ştergă-
toarele de parbriz; motoare pentru 
ştergătoarele de parbriz; braţe de 
motoare pentru ştergătoarele de 
automobile; tapiţerie din fibre lem-
noase pentru vehicule; tablouri de 
bord electronice pentru automobi-
le; alarme de avertizare de rezervă 
pentru vehicule; claxoane pentru 
automobile; dispozitive antifurt 
pentru automobile; filtre de ulei 
pentru automobile; garnituri pentru 
automobile. 

lelor terestre; transmisii pentru 
vehicule terestre; îmbinări univer-
sale pentru vehicule terestre; 
ventile electromagnetice pentru 
automobile; supape pentru frâne 
de automobile; supape de expan-
siune pentru automobile; benzi de 
etanşare pentru vehicule terestre; 
roţi de automobile; cilindri de 
frână ai roţilor pentru vehicule 
terestre; capace de roţi pentru 
vehicule terestre; cilindri de roată 
pentru vehicule terestre; apără-
toare de roţi pentru automobile; 
butuci de roată pentru automobile; 
capace pentru butuci de roată 
pentru automobile; geamuri pen-
tru vehicule; duze pentru dispozi-
tivul de spălare a parbrizului; lame 
pentru ştergătoarele de parbriz; 
motoare pentru ştergătoarele de 
parbriz; braţe de motoare pentru 
ştergătoarele de automobile; tapi-
ţerie din fibre lemnoase pentru 
vehicule; tablouri de bord electro-
nice pentru automobile; alarme de 
avertizare de rezervă pentru vehi-
cule; claxoane pentru automobile; 
dispozitive antifurt pentru auto-
mobile. 
 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

045319 - 2/2020 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(531) 
24.09.02 
24.09.03 
24.09.11 
24.09.14 
27.05.10 
27.05.21 

(540) 
  

 
 
 
(531) 
24.09.02 
24.09.03 
24.09.11 
24.09.14 
27.05.21 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

045835 - 6/2020 
 
 
 
 

(511)  
05 - produse farmaceutice, medi-
cale şi de uz veterinar; produse 
igienice de uz medical; substanţe 
şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru 
sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni şi animale; plasturi, mate-
riale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor, ceară 
dentară; dezinfectante; produse 
pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

(511)  
05 - produse farmaceutice, medi-
cale şi de uz veterinar; produse 
igienice de uz medical; substanţe 
şi alimente dietetice de uz medi-
cal sau veterinar, alimente pentru 
sugari; suplimente dietetice pen-
tru oameni şi animale; plasturi, 
materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombarea dinţi-
lor, ceară dentară; dezinfectante. 
 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

045983 - 7/2020 
 
 
 

(511)  
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocui-
tori de cafea; orez, paste făinoase 
şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi 
preparate din cereale; pâine, pro-
duse de patiserie şi cofetărie; 
ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi 
alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; 

(511)  
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocui-
tori de cafea; orez; tapioca şi 
sago; pâine, produse de patiserie 
şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă 
comestibilă; zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt;  
gheaţă (apă îngheţată). 
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drojdie, praf de copt; sare; miro-
denii, condimente, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; ghea-
ţă (apă îngheţată). 

 

5 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

046461 - 9/2020 
 
 
 

(540)  

 
 
(531) 
27.05.09 
27.05.13 
 

(540)  

 
 
 
(531) 
27.05.13 
 

6 Marcă 009931 R 8410 8/2001 
1/2002 
8/2002 
7/2010 
4/2011 

12/2011 
 

(730)  
VISMOS S.A., combinat de vinuri 
spumante şi de marcă, întreprin-
dere mixtă, MD 
 

(730)  
VISMOS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
 

7 Marcă 018209 R 14456 8/2006    
1/2007    
7/2013    
6/2016   

10/2018 
 
 

(730)  
601 Midland Avenue Rye, New 
York, 10580, Statele Unite ale 
Americii 
 
 

(730)  
1 Avon Place, Suffern, New York 
10901, Statele Unite ale Americii 
 
 

8 Marcă 027256 21276 9/2010 
6/2011 

 
 
 

(730)  
Str. N. Titulescu nr. 24, ap. 2,  
MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Alecu Russo  
nr. 46, MD-2081, Bubuieci, Chişi-
nău, Republica Moldova 
 

9 Marcă 027263 21479 9/2010 
7/2011 
6/2011 

 
 

(730)  
Str. A. Şciusev nr. 64, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Alexandru cel Bun nr. 114,  
MD-4401, Călăraşi, Republica 
Moldova 
 

10 Marcă 027911 21972 12/2010 
12/2011 
6/2016 

 
 

(730)  
GHERMAN Eugeniu, MD 
Str. Ginta Latină nr. 9/3, ap. 88,  
MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 
BELICIUC Vitalie, MD 
Str. Tighina nr. 49/3,  
of. 45, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova 
 

(730)  
GHERMAN Eugeniu, MD 
Str. Acad. S. Rădăuţanu nr. 3,  
ap. 33, MD-2045, Chişinău, Re-
publica Moldova 
BELICIUC Vitalie, MD 
Str. Tighina nr. 49/3,  
of. 45, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova 
 

11 Mărci 038400 
 
 

043114 

30274 
 
 

32504 

6/2016 
2/2018 

 
11/2018 
8/2019 

 

(730)  
12 place de la Defense, 4eme 
etage, 92400, Courbevoie, Franţa 
 

(730)  
Tour CBX, 1 Passerelle des 
Reflets, 92400  Courbevoie, Fran-
ţa 
 

12 Brevet  
pentru soi  
de plantă  
 

v 2019 
0008 

334 6/2019 
3/2020 

(71) 
INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, 
FR 

(71) 
INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE POUR 
L'AGRICULTURE 
L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT, FR 
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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 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă  012202 

25.11.2002 
 

R 10530 11/2003 
5/2004 
2/2013 
9/2020 

(730)   
Regus Management Limited, 
GB 
Regus 6th Floor, 2 Kingdom 
Street, London W2 6BD, 
Regatul Unit 
 

(730)   
Pathway IP Société à 
Responsabilité Limitée, LU 
26 Boulevard Royal,  
L-2449, Luxemburg 
  

3314 
06.11.2020 

 

2 Marcă  021894 
11.09.2007 

 

R 17909 8/2008 
5/2009 
6/2018 
9/2020 

(730)   
Oriflame Cosmetics S.A., LU 
24 Avenue Emile Reuter,  
L-2420 Luxembourg, Luxem-
burg 
 

(730)  
Oriflame Cosmetics Global  
S.A., LU 
24 Avenue Emile Reuter,  
L-2420 Luxembourg,  
Luxemburg 
 

3317 
06.11.2020 

 

3 Marcă 003945 
30.12.1994 

 
Prioritatea 
U.R.S.S. 
110188 

1988-10-11 
SU 

2R 3062 2/1996 
5/2005 
3/2015 

 

(730)   
E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 
1007 Market Street, 
Wilmington, Delware 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Performance Materials NA, 
Inc., US 
2211 H.H. Dow Way, 
Midland, MI 48674, Statele 
Unite ale Americii 
 
  

3319 
06.11.2020 

 

4 Marcă 033938 
29.10.2013 

 

25875 
 

1/2014    
9/2014 

(730)   
Celgene Corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)   
Amgen (Europe) GmbH, CH 
Suurstoffi 22, 6343  
Risch-Rotkreuz, Elveţia 
  

3320 
06.11.2020 

 

5 Marcă 028365 
28.12.2010 

 

R 24489 3/2011 
11/2013 
9/2020 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova  

3321 
06.11.2020 

 

6 Marcă 033424 
05.07.2013 

 

26180 
 

10/2013 
11/2014 

 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3322 
06.11.2020 

 

7 Marcă 031901 
09.10.2012 

 
 

26179 
 

12/2012   
11/2014 

 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3323 
06.11.2020 

 

8 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

044065 
04.04.2019 

 
 
 
 

- 6/2019 (730)   
KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5,  
ap. 9, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova  

3324 
09.11.2020 

 

9 Marcă 003509 
12.12.1994 

 
Prioritatea 
U.R.S.S. 

892740/1497
637 1987-12-

08 FR 

2R 2678 1/1996 
4/2005 
1/2015 

(730)   
PERNOD RICARD, FR 
12, Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS, Franţa 
 

(730)   
CORDIER, FR 
1, rue de la Seiglière, 33800 
Bordeaux, Franţa 
  

3325 
09.11.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Marcă 043183 

07.10.2018 
 

33161 
 

12/2018  
2/2020 

(730)   
BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul 
nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republi-
ca Moldova 
 

(730)   
SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2011, Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

3326 
09.11.2020 

 

11 Marcă 043723 
25.01.2019 

 

33005 
 

3/2019      
12/2019 

(730)   
NEOSTRATA COMPANY, 
INC., US 
307 College Road East 
PRINCETON 08540,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Johnson & Johnson, a 
company duly organized 
and existing under the laws 
of  New Jersey, US 
One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 
08933, Statele Unite ale 
Americii  
 

3327 
09.11.2020 

 

12 Marcă 041631 
07.12.2017 

 

32024 
 

2/2018      
4/2019 

 

(730)   
SAPFIRUM S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 36/2,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
MARCOCI Zoia, MD 
Str. Miron Costin nr. 13/2, 
ap. 34, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  
 

3329 
10.11.2020 

 

13 Marcă 042393 
27.04.2018 

 

32171 
 

7/2018   
5/2019 

(730)   
TERMICAN Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 2,  
ap. 25, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
TERMICAN Vladimir, MD 
Str. Alexandr Puşkin nr. 
47/1, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova  
 

3330 
11.11.2020 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Mărci  024284 

30.09.2008 
 
 
 

024447 
24.10.2008 

 
 
 

024445 
24.10.2008 

 
 
 

024082 
20.08.2008 

 
 
 

024448 
24.10.2008 

 
 

024450 
24.10.2008 

 
 

024444 
24.10.2008 

R 18500 
 
 
 
 

R 18778 
 
 
 
 

R 18873 
 
 
 
 

R 18970 
 
 
 
 

R 19023 
 
 
 

R 19025 
 
 
 

R 19446 
 

12/2008
9/2009 
2/2014 

11/2018
 

1/2009   
11/2009  
2/2014   

12/2018
 

1/2009   
12/2009  
2/2014   

12/2018
 

2/2009  
12/2009  
2/2014   

12/2018
 

1/2009   
12/2009  
2/2014   

12/2018
 
 
 
 

1/2009  
3/2010   

(730) 
DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
VIRIM-IMPEX 
S.R.L., MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului  
până la 22.08.2028. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului –  
Republica Moldova. 
 

3318 
06.11.2020 
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024446 
24.10.2008 

 
 

R 19448 
 

2/2014   
12/2018 

 

2 Marcă 
inter-
naţio-
nală 
 
 

 IR 1148318 
 
 

 
 

(730) 
Individual 
entrepreneur 
Morozov Vadim 
Aleksandrovich, RU 
apt. 43, 62/2, 
Bolshaya 
Zelenovskaya str.   
RU-142100 
Podolsk, Federaţia 
Rusă   
 

(791) 
LLC „TDM”, RU  
 
Office 647, Floor 6, 
60B Dorozhnaya 
str. 117405  
Moscow, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului din 
01.10.2019 pentru 
toată  perioada de 
valabilitate a mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului - Re-
publica Moldova. 

3328 
09.11.2020 

 
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 0002 2018.01.17 8/2019 51(2) 
2 CH a 2016 0061 2014.11.13 10/2016 51(6) 
3 DK a 2014 0070 2012.12.21 12/2014 51(6) 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,  

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  
articolul din Legea nr. 50/2008 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 2019 0007 2019.02.18 8/2020 8 
2 MD a 2019 0008 2019.02.18 8/2020 10 
3 MD a 2020 0069 2020.08.26 - 33(9) 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-

DOVA, MD 
4472 a 2015 0026 2015.03.11 2020.03.11 

2 NICUŞOR Valeriu, MD;  
PAMUJAC Nicolae, MD 

4479 a 2015 0086 2015.02.12 2020.02.12 

3 GESVAL S.A., BE 4481 a 2012 0127 2012.12.27 2019.12.27 
4 OKEANOS CORPORATION, SC 4533 a 2014 0031 2012.10.01 2019.10.01 
5 ABLOY OY, FI 4545 a 2014 0078 2013.02.14 2020.02.14 
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1 2 3 4 5 6 
6 TS-REBAR HOLDING LLC, US;  

BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD 
4558 a 2017 0012 2017.01.27 2020.01.27 

7 AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNA-
TIONAL B. V., NL 

4561 a 2014 0052 2012.11.02 2019.11.02 

8 SALOGUB Dmitrii, MD 4619 a 2017 0103 2017.12.04 2019.12.04 
9 LOZAN Alexandr, MD 4632 a 2018 0005 2018.02.14 2020.02.14 

 
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.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 VASILIEV Serghei, MD 4195 a 2011 0043 2011.05.12 2019.05.12 
2 SCIGOREV Iuri, MD 4338 a 2013 0031 2013.05.21 2019.05.21 
3 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4344 a 2014 0049 2014.05.20 2019.05.20 

4 SCIGOREV Iuri, MD 4346 a 2013 0032 2013.05.24 2019.05.24 
5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4349 a 2014 0062 2014.06.23 2019.06.23 
6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4359 a 2014 0055 2014.06.04 2019.06.04 
7 BOLGAR Piotr, MD;  

BOLGAR Dmitri, MD 
4378 a 2014 0057 2014.06.09 2019.06.09 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4385 a 2014 0056 2014.06.04 2019.06.04 
9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4389 a 2014 0061 2014.06.23 2019.06.23 

10 LES LABORATOIRES SERVIER, FR 4443 a 2014 0048 2014.05.08 2019.05.08 
11 AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B. 

V., NL 
4444 a 2013 0102 2012.06.05 2019.06.05 

12 AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B. 
V., NL 

4497 a 2013 0101 2012.06.05 2019.06.05 

 
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 2019 0071 2019.07.11 - 46, 91(2) 
2 MD s 2019 0104 2019.09.23 -  46, 91(2) 
3 MD s 2018 0115 2018.12.05 7/2020 51(6) 
4 MD s 2018 0041 2018.05.03 11/2019 51(6) 
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform 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 respinsă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2020 0102 2020.08.17 - 33(9) 
2 MD s 2020 0099 2020.08.14 - 33(9) 
3 MD s 2020 0100 2020.08.14 - 33(9) 
4 MD s 2019 0135 2019.12.26 - 12(2) 
5 MD s 2020 0088 2020.08.03 - 33(9) 
6 MD s 2020 0089 2020.08.03 - 33(9) 

 
 
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 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOL-

DOVEI, MD 
954 s 2014 0131 2014.10.09 2019.10.09 

2 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

976 s 2015 0019 2015.02.19 2020.02.19 

3 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

994 s 2015 0037 2015.03.16 2020.03.16 

4 NICORICI Aliona, MD 1009 s 2015 0029 2015.03.02 2020.03.02 
5 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD 1061 s 2015 0034 2015.03.11 2020.03.11 
6 CAISÎN Larisa, MD 1144 s 2016 0130 2016.11.18 2019.11.18 
7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOL-

DOVEI, MD;  
BERNIC Mircea, MD;  
ŢISLINSCAIA Natalia, MD;  
BALAN Mihail, MD;  
POPESCU Victor, MD;  
VIŞANU Vitali, MD;  
MELENCIUC Mihail, MD;  
EMILIANOV Ion, MD 

1244 s 2017 0116 2017.11.09 2019.11.09 

8 BERNIC Mircea, MD;  
ŢISLINSCAIA Natalia, MD;  
BALAN Mihail, MD;  
POPESCU Victor, MD;  
VIŞANU Vitali, MD;  
MELENCIUC Mihail, MD 

1249 s 2017 0097 2017.09.20 2019.09.20 

9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOL-
DOVEI, MD;  
BERNIC Mircea, MD;  
ŢISLINSCAIA Natalia, MD;  
BALAN Mihail, MD;  
VIŞANU Vitali, MD;  
MELENCIUC Mihail, MD 

1295 s 2018 0014 2018.03.06 2020.03.06 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,  
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 FALA Valeriu, MD;  
LACUSTA Victor, MD;  
ROMANIUC Dumitru, MD;  
FALA Paula, MD 

1093 s 2016 0085 2016.06.24 2019.06.24 

 
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 va-

labilitate 

1 
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE 
„CHIRIL DRAGANIUC”, MD 

371 s 2010 0195 2010.11.22 2020.11.22 

2 CORENCOV Alexandr, MD;  
MININ Arcadi, MD 393 s 2010 0179 2010.10.27 2020.10.27 

3 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 944 s 2014 0124 2014.09.25 2020.09.25 

 
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

al căror termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului,  
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului,  

data expirării termenului de valabilitate prelungit 
   

Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
termenului de 
valabilitate a 

brevetului 

Data expirării  
termenului de 

valabilitate 
prelungit 

1 964 s 2015 0064 2015.04.27 INSTITUTUL DE TEHNICĂ 
AGRICOLĂ „MECAGRO”, MD

2021.04.27 2025.04.27 
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă / 
Plant Variety Patent Applications / 

Заявки на патент на сорт растения 
 

Modificări ale denumirilor soiurilor de plante 
Amendments of the plant variety denominations 
Изменения  наименований сортов растений 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelio-

ratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă iniţial, denumirea modificată 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit /   
Data depozit     

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună   
 (Taxonul botanic)  

Denumirea propusă 
iniţial  

Denumirea  
modificată a 
soiului 

No. Application num-
ber/   
Filing date   
 

a.  Applicant  
b. Breeder   

Common name   
(Botanical taxon)  
 

Initially proposed 
variety denomination  

Amended varie-
ty denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи   

а. Заявитель    
b. Селекционер   

Название вида 
(Ботанический 

таксон)      

Первоначально 
предложенное 
наименование сорта 

Измененное 
наименование 
сорта 

1 v 2020 0013 / 
2020.07.24 

a. INSTITUTUL DE GENETI-
CĂ, FIZIOLOGIE ŞI PRO-
TECŢIE A PLANTELOR, MD  
 
b. MAKOVEI Milania, MD 

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

PETRA PETRAMAK 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă ale căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 din  

Legea nr. 39/2008 (cu dreptul de restabilire) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării  
hotărârii de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP „SELECŢIA”, 
MD 

125 v 2007 0006 2007.01.30 2013.03.31 2020.03.31 

2 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”, 
MD 

100 v 2007 0005 2007.01.18 2012.04.30 2020.04.30 
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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 042788 2018.07.06 2020.11.10 art. 44 (4) a 10/2018 
2 042997 2018.09.03 2020.11.24 art. 44 (4) a 12/2018 
3 043083 2018.09.18 2020.11.24 art. 44 (4) a 11/2018 
4 043401 2018.11.19 2020.11.10 art. 44 (4) a 2/2019 
5 043421 2018.11.29 2020.11.17 art. 44 (4) a 1/2019 
6 043459 2018.12.04 2020.11.24 art. 44 (4) a 2/2019 
7 043537 2018.12.14 2020.11.24 art. 44 (4) a 2/2019 
8 044141 2019.04.16 2020.11.24 art. 44 (4) a 6/2019 
9 044163 2019.04.24 2020.11.17 art. 44 (4) a 6/2019 

10 044177 2019.04.23 2020.11.17 art. 44 (4) a 6/2019 
11 044181 2019.04.23 2020.11.24 art. 44 (4) a 7/2019 

 
Renunţări la mărci 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4177 din 10.08.2020 depuse de către titularul UNILEVER BCS EUROPE B.V.,  

NL Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda şi prin decizia AGEPI nr. 12754 din 27.11.2020, a fost acceptată renunţarea la mar-
ca nr. 2R 6081. 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4178 din 10.08.2020 depuse de către titularul UNILEVER BCS EUROPE B.V.,  

NL Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda şi prin decizia AGEPI nr. 12753 din 27.11.2020, a fost acceptată renunţarea la mar-
ca nr. R 8145. 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4179 din 10.08.2020 depuse de către titularul UNILEVER BCS EUROPE B.V.,  

NL Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda şi prin decizia AGEPI nr. 12756 din 27.11.2020, a fost acceptată renunţarea la mar-
ca nr. R 8466. 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4180 din 10.08.2020 depuse de către titularul UNILEVER BCS EUROPE B.V.,  

NL Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda şi prin decizia AGEPI nr. 12755 din 27.11.2020, a fost acceptată renunţarea la mar-
ca nr. R 15532. 

 
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 depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expiră-
rii valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 10 000134 TENNENT'S 2020.04.17 C&C IP SÀRL, LU 

18 avenue Marie-Thérèse, L-2132  
Luxembourg 

2 2R 11 000140 BASS 2020.04.17 Pioneer Brewing Company Limited, GB 
Porter Tun House, 500 Capability Green, 
Luton Bedfordshire LU1 3LS, Regatul Unit 

3 2R 83 000631 MAXIMA 2020.03.27 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 



                                                                                                        MD - BOPI 12/2020 

 217

 

1 2 3 4 5 6 
4 2R 85 000633 PRAIRIE 2020.03.27 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

5 2R 88 000636 TERRANO 2020.03.27 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

6 2R 92 000637 URVAN 2020.03.27 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

7 R 7659 009206 PREVNAR 2020.03.03 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

8 R 7668 009212 SERICOL 2020.03.13 Sericol Limited, GB 
Patricia way, Pysons Road Industrial Estate, 
Broadstairs, Kent, CT10 2LE, Regatul Unit 

9 R 7753 009197 MoldovaExpress 2020.03.02 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10 R 7754 009207 FOX  
SPORTS 

2020.03.06 Fox Media LLC, a Delaware limited liability 
company, US 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA  
90035, Statele Unite ale Americii 

11 R 7799 009236 MENTOLIPT 
МЕНТОЛИПТ 

2020.03.29 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12 R 7809 009265 Marcă figurativă 2020.04.21 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

13 R 7810 009266 Marcă figurativă 2020.04.21 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

14 R 7814 009276 SPINTOR 2020.04.26 Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, Statele Unite ale Americii 

15 R 7838 009247 DUAGEN 2020.04.12 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

16 R 7840 009253 LAPMOL 2020.04.19 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

17 R 7844 009262 ETHYLBLOC 2020.04.19 AgroFresh Inc., US 
100 Independence Mall West, Philadelphia, 
PA 19106-2399, Statele Unite ale Americii 

18 R 7857 009293 COLGATE 
GERMDEFENSE 

2020.03.21 Colgate-Palmolive Company, US 
300 Park Avenue, New York, NY 10022,  
Statele Unite ale Americii 

19 R 7863 009310 PERSPECTIVA 2020.04.27 INSTITUTUL EUROPEAN, organizaţie ob-
ştească, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 45, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

20 R 7919 009250 PlayStation 2020.04.14 Sony Interactive Entertainment Incorporated, 
JP 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

21 R 7977 009233 FARMACO 2020.03.27 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

22 R 8051 009297 СОЮЗ 
АПОЛЛОН 

2020.03.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

23 R 8052 009298 СОЮЗ АПОЛЛОН 2020.03.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

24 R 8477 009234 CEFEX  
ЦЕФЕКС 

2020.03.27 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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25 11934 013473 Flori de GARDEN 2013.08.22 Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Chişinău, Republica Moldova 

26 20680 027002 Radio cu glume 2020.04.20 URSCHI Liliana, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 86, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

27 20722 026576 Marcă figurativă 2020.04.07 PIELART S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 10, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

28 20760 026560 EL PASSO 2020.04.07 EL PASSO S.R.L., societate comercială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 61, of. 115, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

29 20863 026565 TANSSICO 2020.04.02 ARGOS COM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 3, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

30 20864 026566 KADANDIER 2020.04.02 ARGOS COM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 3, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

31 20901 026561 SUNNY FRUITS  
NATUR PRODUCT 

2020.04.07 EL PASSO S.R.L., societate comercială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 61, of. 115, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

32 20902 026583 SISTEMUL NAŢIONAL
OC TRANS-STANDARD  
EVALUAREA CONFORMI-

TĂŢII

2020.04.09 ZETIA Vasile, MD 
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 17, ap. 1, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

33 20915 026819 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD  
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

34 20916 026820 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD  
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

35 20917 026821 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

36 20918 026822 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

37 20919 026823 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

38 20920 026824 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

39 20921 026825 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

40 20922 026826 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

41 20923 026827 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

42 20924 026828 Moldcell 2020.03.05 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

43 20925 026855 MECCANO 2020.03.02 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

44 20926 026857 ECOTERM 
ЭКОТЕРМ 

2020.03.02 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

45 20931 026850 COCOS 2020.03.05 STANDARD-VIN PLUS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
MD-3534, Jora de Jos, Orhei, Republica  
Moldova 

46 20937 026591 D DANOVA 2020.04.16 DANOVA - PRIM S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 54, 
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 

47 20950 026900 ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ 2020.03.17 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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48 20956 026886 MELC CODOBELC 2020.03.09 STRATEVICI Tudor, MD 

Str. Albişoara nr. 86, bloc 3, ap. 509, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

49 20967 026590 БЕЛТЕП ГМС 2020.04.15 ZERGHES S.R.L., MD 
Str. E. Alistar nr. 8, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

50 20971 026913 Chipstix 2020.03.18 CHIPSTIX S.R.L., MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 12, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

51 20972 026919 HEPATOHERBA 
ГЕПАТОХЕРБА 

2020.03.19 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

52 20973 026920 GASTROHERBA 
ГАСТРОХЕРБА 

2020.03.19 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

53 20974 026921 DETOXIHERBA 
ДЕТОКСИХЕРБА 

2020.03.19 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

54 20975 026922 NEPHROHERBA 
НЕФРОХЕРБА 

2020.03.19 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

55 20977 026987 Glamour 2020.04.20 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0GU, Regatul Unit 

56 20978 026989 GLAMOUR AROMA 
EXPRESSION 

2020.04.20 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0GU, Regatul Unit 

57 20979 026990 GLAMOUR AROMA 
RADIANT 

2020.04.20 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0GU, Regatul Unit 

58 20994 026953 Max  
BOLL 

2020.04.02 FARNA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. 1 Mai nr. 5, ap. 4, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

59 21013 026916 FAVORIT  
Фабрика окон 

2020.03.17 GROZA Alexandr, MD 
Str. Albişoara nr. 84, bloc 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

60 21014 026917 ECOPRO  
Индустрия окон 

2020.03.17 GROZA Alexandr, MD 
Str. Albişoara nr. 84, bloc 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

61 21015 026918 CASA PLUS  
Ferestre şi Uşi 

2020.03.17 GROZA Alexandr, MD 
Str. Albişoara nr. 84, bloc 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

62 21022 026563 MARTIN  
МАРТИН 

2020.03.31 UNGUREAN Alexei, MD 
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

63 21037 026834 LUCIADA  
Group 

2020.03.03 LUCIADA CONSULTING S.R.L., societate 
comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 4, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

64 21039 026874 HYLUX 2020.03.04 RAILEAN Andrei, MD 
Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

65 21043 026939 IPOKLINE 2020.03.24 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

66 21046 026961 GRIDOKLINE 2020.04.13 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

67 21048 026592 Marcă figurativă 2020.04.14 ANAVIT STIL S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69, ap. 17, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

68 21050 026887 ROBOGUN 2020.03.09 Specialty Minerals (Michigan) Inc., US 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms,  
Michigan 48025, Statele Unite ale Americii 

69 21052 026955 STROIKA 2020.03.29 GOMON Serghei, MD 
Bd. Dacia nr. 38, ap. 25, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

70 21054 027006 SOBRANIE  
LONDON  

SINCE 1879 

2020.04.22 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

71 21070 026879 Go 2 Holiday  
experience the difference 

2020.03.15 GRABASCIUC Igor, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 38/1, ap. 35, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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72 21075 026928 Marcă figurativă 2020.03.18 Bavaria N.V., NL 

de Stater 1  
5737 RV LIESHOUT, Olanda 

73 21105 026915 VINTAGE 2020.03.17 GRAMA Eduard, MD 
Str. Alecu Russo nr. 59, bloc 3, ap. 65, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

74 21106 026973 Spune ce gândeşti 2020.04.16 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

75 21107 026974 Говори, что думаешь 2020.04.16 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

76 21124 026564 ROYALUX 2020.04.01 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA 
FABRICA, societate pe acţiuni de tip închis, 
MD 
Str. Lenin nr. 21, 
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

77 21127 026877 СУВОРОВ 2020.03.05 Prîvatne pidprîemstvo "Vîrobnîcio-comerţiina 
firma "Suvorov", UA 
provuloc Tvardovsicogo, budînoc 5, misto 
Cremenciuc, Poltavsica obl., 39600, Ucraina 

78 21128 027000 AERO COSMETICS 2020.04.20 ZORCOVA Nadejda, MD 
Str. Komsomolskaia nr. 78, ap. 13, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

79 21136 026951 KÜCHEN  
LAND 

2020.04.01 ZUEV INVEST S.R.L., MD 
Str. G. Asachi nr. 62, of. 22, 
MD-2028, Chisinău, Republica Moldova 

80 21150 026885 giraffe 2020.03.10 EVEREST-IMPEX S.R.L., MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 31, ap. 7, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

81 21164 027065 ENIGMA 2020.04.21 VINURI IALOVENI S.A., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 4, 
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

82 21170 026933 S  
STYLE STUDIO  
BEAUTY SALON 

2020.03.23 ŢURCAN Ion, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 319, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

83 21174 026929 BE 2020.03.19 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

84 21185 027039 CETRINE 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
7-1-27, Ameerpet, Hyderabad - 500016, 
Andhra Pradesh, India 

85 21186 027040 STAMLO 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
7-1-27, Ameerpet, Hyderabad - 500016, 
Andhra Pradesh, India 

86 21187 027041 KETOROL 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
7-1-27, Ameerpet, Hyderabad - 500016, 
Andhra Pradesh, India 

87 21188 026962 PICLOKARE 2020.04.13 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

88 21196 026942 COB-SN  
GĂINUŞA DE AUR 

2020.03.25 Lux-SP S.R.L., MD 
MD-6701, Sadaclia, Basarabeasca, Republica 
Moldova 

89 21197 026997 РОСИНКА 
ROSINKA 

2020.04.20 CERESCU Sergiu, MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica  
Moldova 

90 21204 026935 ТРИ ВЕДМЕДI 2020.03.23 UŞMAEV Dmîtro Igorovîci, UA 
vul. Budivelinikiv, 28/15, cv. 11, m. Kiev, 
02100, Ucraina 

91 21206 026991 FLIPOUT 2020.04.19 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 
60048, Statele Unite ale Americii 

92 21207 026992 GAULOISES 2020.04.19 Société Nationale d’Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SA, FR 
143 boulevard Romain Rolland, cedex 14, 
Paris 75685, Franţa 

93 21208 026993 Chappi  
СЫТНЫЙ  
МЯСНОЙ  

ОБЕД

2020.04.19 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

94 21209 026995 STROI-CENTER 2020.04.20 CHIAN Ghenadie, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 64, bloc 1, ap. 107, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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95 21226 026573 mobilka.md 2020.04.02 CHISELIOV Aliona, MD 

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

96 21234 026927 МОРСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО 

2020.03.18 COZACENCO Leonid, MD 
Str. Maria Tănase nr. 11, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

97 21236 026983 777 2020.04.21 EAST CONSULTING COMPANY S.R.L., MD 
Str. Serghei Lazo nr. 21, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

98 21237 026998 ИВА 2020.04.20 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. Alexei Şciusev nr. 17, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

99 21253 026891 MEBELISSIMO 2020.03.11 R&G-DESIGN S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 3, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

100 21254 026978 V 2020.04.16 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

101 21258 026971 TOMATOFF 2020.04.16 LAPUŞCHIN Oleg, MD 
Bd. Moscova nr. 17/1, ap. 7, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

102 21259 027108 EFECT 2020.04.29 SOREPOCRIN S.R.L., MD 
Str. Albişoara nr. 86, bloc 3, of. 804, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

103 21274 026980 Cristal SANIN 2020.04.21 TUZLUCOV Piotr, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, bl. 1, ap. 47, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

104 21282 026954 LIZ EARLE 2020.03.29 Avon International Operations, Inc., US 
1345 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10105-0196, Statele Unite ale Americii 

105 21297 026593 FLAMMA 2020.04.13 COLIVAŞCO Serghei, MD 
Str. Karl Libkneht nr. 379, ap. 24, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

106 21299 027037 MARIŢA 2020.04.23 SOLOVIOV  Evghenii, MD 
Str. Jubileului nr. 1, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

107 21304 026931 Natur  
Produkt 

2020.03.19 Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Natur 
Produkt International", RU 
23, ul. Krepostnaya, Leningradskaya oblast, 
RU-188800, Vyborg, Federaţia Rusă 

108 21305 026937 КОРОЛIВСЬКИЙ 
ЩЕРБЕТ 

2020.03.24 UŞMAEV Dmîtro Igorovîci, UA 
vul. Budivelinikiv, 28/15, cv. 11, m. Kiev, 
02100, Ucraina 

109 21306 026994 BELLA
PELEGRINA 

2020.04.19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

110 21313 026968 HOT DIAMONDS 2020.04.15 RĂDULESCU Teodor, MD 
Str. Bisericii nr. 25, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

111 21342 026831 Mulch  
SANIN 

2020.03.09 TUZLUCOV Piotr, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, bl. 1, ap. 47, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

112 21358 027019 Marcă figurativă 2020.04.22 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

113 21359 027080 PUBLIKA TV 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

114 21360 027081 PUBLIKA.MD 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

115 21416 027056 PĂDUREA VESELĂ 2020.04.27 CEBANU Alexandru, MD 
Str. Nicolae Iorga nr. 9, ap. 24, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

116 21444 027004 ЦАРСКАЯ МАРКА 2020.04.23 CHIRMICI Denis, MD 
Str. Limbii Materne nr. 17, 
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 
GARANINA Cristina, MD 
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 10, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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117 21466 027061 СОЗВЕЗДИЕ 

СКАНВОРДОВ 
2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091, Ucraina 
118 21467 027062 БУКЕТ 

СКАНВОРДОВ  
2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091, Ucraina 
119 21468 027063 ЯРМАРКА 

КРОССВОРДОВ 
2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091, Ucraina 
120 21476 027016 КОМПАС 

KOMPAS 
2020.04.21 CUZNEŢOV Iurie, MD 

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

121 21490 027030 Борменталь 2020.04.23 DEMYAŞEVA Natalia, RU 
Srednii Prospekt, 11, kv. 37, Sankt-
Petersburg, Federaţia Rusă 

122 21524 026865 dostavka.md 2020.03.02 ŞELIN Anton, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 141, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

123 21561 027036 MIC KIC 2020.04.26 POSTOLACHI Alexei, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 58, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

124 21671 026952 Professional HR 
Community  
БУДУЩЕЕ 

НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

2020.04.06 SCUTELNICIUC Svetlana, MD 
Str. Florilor nr. 2, ap. 127, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

125 21736 026984 PUBLIKA 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

126 21769 026867 DOMNESC 2020.03.04 Vis-Strom S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Meşterul Manole nr. 5, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

127 21802 026985 Pegas 2020.04.21 PEGAS S.R.L., firmă comercială de producţie, 
MD 
Str. Petricani nr. 174, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

128 21832 026575 ECOBLOC 2020.04.07 PIELART S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 10, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

129 21835 026970 TRADIŢII POPULARE 2020.04.16 LAPUŞCHIN Oleg, MD 
Bd. Moscova nr. 17/1, ap. 7, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

130 21904 026585 DR. WOOD 2020.04.08 TARAS Lilia, MD 
Str. Decebal nr. 11, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

131 21905 027008 MULTIBOX 2020.04.27 HRAMOV Vladimir, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 7, bloc 3, ap. 19, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

132 22047 027028 Legenda CP sănătăţii 2020.04.27 KAVPEN S.R.L., MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica 
Moldova 

133 22109 027034 Prima  
MEDICA 

2020.04.28 PRIMA MEDICA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 87, of.1, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

134 22184 026578 FERMER  
TOTUL PENTRU 

CRE$TERE 

2020.04.06 COZANENCO Serghei, MD 
Şos. Balcani nr. 4, bloc 3, ap. 45, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

135 22195 026889 GLOBAL ELECTRIC 2020.03.16 GLOBAL ELECTRIC S.R.L., societate comer-
cială, MD 
Str. Grădina Botanică nr. 9, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

136 22223 026829 Baban  
Burta plina de placere 

2020.03.04 BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate co-
mercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

137 22333 026584 DR. FERRO 2020.04.08 Ravilinix S.R.L., MD 
Str. Decebal nr. 11, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

138 23032 026914 ALLBOOKING 2020.03.17 PORCIULEAN Tatiana, MD 
Str. Lidia Istrati nr. 25, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 



                                                                                                        MD - BOPI 12/2020 

 223

1 2 3 4 5 6 
139 23276 026976 CĂLĂRAŞI 

ORFEU 
2020.04.16 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 

Str. Călăraşilor nr. 1, 
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

140 23277 026977 CĂLĂRAŞI 2020.04.16 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 1, 
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

141 24758 026832 SUPRA 2020.03.09 DANVISTANO TRADING LTD, BZ 
Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, 
Suite 302, Belize City, Belize 

142 25640 033911 SUPRA 2020.03.09 DANVISTANO TRADING LTD, BZ 
Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, 
Suite 302, Belize City, Belize 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora 

expiră în mai 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 52 000313 COLGATE 2021.05.11 COLGATE-PALMOLIVE COMPA-

NY, corporaţia statului Delaware, US 
2  2R 275 000480 OLD HOLBORN 2021.05.05 Gallaher Limited, GB 
3  2R 278 000368 Vanity Fair 2021.05.05 Vanity Fair, Inc., US 
4  R 8646 010248 SNICKERS CRUNCHER 2021.05.02 MARS, INCORPORATED, US 
5  R 8647 010251 FABRAZYME 2021.05.15 Genzyme Corporation, US 
6  R 8650 010264 LYRICA 2021.05.21 C.P. Pharmaceuticals International 

C.V., US 
7  R 8651 010265 BRILLIOR 2021.05.21 C.P. Pharmaceuticals International 

C.V., US 
8  R 8685 010225 Marcă tridimensională 2021.05.02 WINE INTERNATIONAL PROJECT 

S.R.L., întreprindere cu capital stră-
in, MD 

9  R 8686 010226 Marcă tridimensională 2021.05.02 WINE INTERNATIONAL PROJECT 
S.R.L., întreprindere cu capital stră-
in, MD 

10  R 8691 010229 auto  
MARKET

2021.05.07 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 

11  R 8697 010242 CAMARAD 2021.05.08 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere mix-
tă, MD 

12  R 8699 010250 THYROGEN 2021.05.15 Genzyme Corporation, US 
13  R 8700 010252 ALDURAZYME 2021.05.15 BioMarin/Genzyme LLC, corporaţia 

statului Delaware, US 
14  R 8706 010278 GURMAN 2021.05.23 SAPOJNIC Alexandru, MD 
15  R 8707 010279 BANKIR 2021.05.23 SAPOJNIC Alexandru, MD 
16  R 8711 010286 ТРАЯНОВ ВАЛ 

COLLECTION  
2021.05.11 VINIA TRAIAN S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
17  R 8714 010291 DOXIUM 2021.05.21 OM Pharma SA, CH 
18  R 8731 010247 CONFETTI 2021.05.02 MARS, INCORPORATED, US 
19  R 8739 010363 FLORIS 2021.05.17 Floarea Soarelui S.A., MD 
20  R 8740 010364 РАЗДОЛЬЕ 2021.05.17 OOO "Chernyansky Zavod 

Rastitelnykh Masel", RU 
21  R 8741 010365 OLIMP 2021.05.17 Floarea Soarelui S.A., MD 
22  R 8747 010292 L  

Lucinschi 
Luchinski 

2021.05.23 LUCINSCHI Chiril, MD 

23  R 8751 010296 ДРЕВНИЙ МОНАХ 2021.05.31 LaVina Group S.R.L., MD 
24  R 8754 010307 3 MUSKETEERS 2021.05.03 MARS, INCORPORATED, US 
25  R 8755 010308 Spicul de Aur 2021.05.04 ZERNOFF S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
26  R 8795 010222 TUDORIŢA 2021.05.03 TUDORA-VIN S.A., MD 
27  R 8796 010276 accenture 2021.05.10 Accenture Global Services Limited, 

IE 
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28  R 8799 010327 CNH 2021.05.31 CNH Industrial N.V., GB 
29  R 8800 010328 CNH 2021.05.31 CNH Industrial N.V., GB 
30  R 8826 010424 ТИРАС 

TIRAS 
2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

31  R 8827 010427 СЮРПРИЗНЫЙ 
SURPRIZNY  

2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

32  R 8875 010224 vodcă GLADIATOR  2021.05.02 BABII Sergiu, MD 
33  R 8876 010246 RICOH 2021.05.11 RICOH COMPANY, LTD., JP 
34  R 8955 010277 frutina 2021.05.10 THE COCA-COLA COMPANY, cor-

poraţia statului Delaware, US 
35  R 9042 010382 Tempo 2021.05.15 ORANGE MOLDOVA S.A., între-

prindere mixtă, MD 
36  R 9078 010481 KÖBER 2021.05.30 KÖBER S.R.L., societate comercia-

lă, RO 
37  R 9139 010288 СМУГЛЯНКА 

МОЛДАВАНКА 
2021.05.17 STRIMEDIT S.R.L., MD 

38  R 9667 010425 НИСТРУ 
NISTRU 

2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri si coniacuri 
din Tiraspol, MD 

39  R 9761 010429 ВИКТОРИЯ 
VICTORIA 

2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

40  R 9974 010428 СОЛНЕЧНЫЙ 
SOLNECHNY  

2021.05.07 VISMOS S.A., combinat de vinuri 
spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 

41  R 9987 010323 DUCAT 2021.05.30 Gallaher Limited, GB 
42  R 9988 010432 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

YUBILEYNY 
2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

43  R 10050 010324 AVENUE 2021.05.30 Gallaher Limited, GB 
44  R 10137 010426 ДОЙНА 

DOINA 
2021.05.07 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

45  R 12288 010326 TARCEVA 2021.05.30 OSI Pharmaceuticals, LLC, US 
46  22251 029213 ŞCOALA AUTO 

DRIVE EXPERT 
2021.05.12 SIRCOVSCHI Veaceslav, MD 

47  22363 029182 ZOXITIN 
ЗОКСИТИН 

2021.05.06 FARMAPRIM S.R.L., MD 

48  22403 029166 ROMICLAR 2021.05.03 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

49  22412 029246 CP KELCO 2021.05.17 CP KELCO U.S., INC., a Delaware 
corporation, US 

50  22413 029199 fiecare zi se schimbă cu 
orangeTM 

2021.05.10 Orange Brand Services Limited, GB 

51  22437 029288 CASTEL MIMI 2021.05.31 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
52  22439 029161 SIMBA  

Great Plains 
2021.05.06 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 

53  22440 029210 PARLIAMENT  
P 

2021.05.11 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

54  22445 029198 every day changes with 
orangeTM 

2021.05.10 Orange Brand Services Limited, GB 

55  22446 029200 каждый день меняется 
с orangeTM 

2021.05.10 Orange Brand Services Limited, GB 

56  22447 029207 UNIVERSUL TĂU 2021.05.12 TIRAMISA S.R.L., MD 
57  22448 029223 S CAPITAL  

CITY SERVICE 
Your connection base 

2021.05.13 Reprezentanţa din Moldova a Com-
paniei Engleze Capital City Service 
Limited, MD 

58  22449 029239 NEXUS 2021.05.16 Google LLC, a Limited Liability 
Company organized under laws of 
State of Delaware, US 

59  22450 029240 nexus 2021.05.16 Google LLC, a Limited Liability 
Company organized under laws of 
State of Delaware, US 

60  22451 029251 MULTIFIT 2021.05.18 MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE 
61  22452 029253 ПСИХОЛОГИЯ 

УСПЕХА 
2021.05.19 POPOVICI Aliona, MD 

62  22453 029256 LSS  
Lanitron Smart Solutions 

2021.05.19 LANITRON S.R.L., MD 
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63  22510 029163 EASYVISION 2021.05.03 Federal-Mogul Ignition Company, 

US 
64  22523 029290 HEALON ENDOCOAT 2021.05.24 AMO Uppsala AB, SE 
65  22535 029243 ABICA 2021.05.17 AUTOMACRI S.R.L., MD 
66  22545 029263 rapidasig 

рапидасиг 
2021.05.23 DOGOTARI Ilie, MD 

PAVLIUC Vasile, MD 
ILIEV Olga, MD 

67  22546 029289 MOLDGOLDVIN 2021.05.31 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
68  22556 029227 Marcă figurativă 2021.05.16 Edison Nation, LLC, North Carolina 

limited liability company, US 
69  22557 029322 effetto 2021.05.31 INFINITO-COM S.R.L., societate 

comercială, MD 
70  22574 029295 Best  

Western  
PLUS 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

71  22575 029296 Best  
Western  

PLUS 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

72  22576 029299 BEST WESTERN 
REWARDS 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

73  22577 029301 BEST WESTERN PLUS 2021.05.25 Best Western International, Inc., US 
74  22578 029302 VP 2021.05.25 Playboy Enterprises International, 

Inc., US 
75  22589 029237 IMC  

MARKET
2021.05.17 IMC GROUP S.R.L., MD 

76  22608 029194 QUEKLINE 2021.05.06 GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, IE 

77  22641 029206 PEMOZAR 2021.05.11 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

78  22642 029261 Ashima 2021.05.20 HONGTA TOBACCO (GROUP) 
CO., LTD., CN 

79  22651 029316 CRIDENI 2021.05.30 CHIRMICI Denis, MD 
GARANINA Cristina, MD 

80  22662 029208 MG  
CAR ACCESSORIES

2021.05.11 PLĂMĂDEALĂ Andrei, MD 

81  22665 029264 ТЕМП 2021.05.24 DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

82  22666 029266 SL  
SANITARI DE LUSSO 

2021.05.24 DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

83  22687 029214 ДУКАТ 2021.05.12 DUKAT d.d., HR 
84  22688 029291 Хлiбний Дар 2021.05.25 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 
85  22696 029170 STELIUS 2021.05.05 BUCURIA S.A., MD 
86  22697 029171 COMETA 2021.05.05 BUCURIA S.A., MD 
87  22698 029193 IMPEX  

MAXDIN 
2021.05.11 BUZU Viorel, MD 

88  22699 029225 PIANO 2021.05.10 STOIANOV Viorel, MD 
89  22700 029262 DOZA  

TA DE  
ENERGIE

2021.05.24 ECLAT-COM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

90  22701 029303 DOZA 2021.05.27 ECLAT-COM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

91  22708 029158 rossmax + 2021.05.06 Rossmax International Ltd., TW 
92  22709 029222 EUROPARK 2021.05.13 EUROPARC S.R.L., MD 
93  22710 029282 EBONY  

BLACK  
MULTIFILTER

2021.05.25 Harrington Development Inc., PA 

94  22719 029320 CADILLAC CUE 2021.05.30 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and 
existing under the laws of the State 
of Delaware, US 

95  22735 029305 TRAVELSIM 2021.05.26 BURLACU Dumitru, MD 
96  22736 029270 ХЕМОПАМИД 2021.05.23 JSC "NIZHPHARM", RU 
97  22737 029269 HETASORB 2021.05.23 JSC "NIZHPHARM", RU 
98  22738 029268 HEMOPAMID 2021.05.23 JSC "NIZHPHARM", RU 
99  22739 029267 ХЕТАСОРБ 2021.05.23 JSC "NIZHPHARM", RU 

100  22740 029185 Winston  
XSence SILVER 

2021.05.06 Japan Tobacco Inc., JP 

101  22741 029184 Winston  
XSence BLUE 

2021.05.06 Japan Tobacco Inc., JP 

102  22750 029292 GOPURE 2021.05.25 Colgate-Palmolive Company, a De-
laware company, US 
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103  22772 029274 ДЖУЛИАНА 2021.05.23 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

104  22773 029313 Santino 2021.05.27 ODOBESCU Serghei, MD 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 

105  22774 029314 Marcă figurativă 2021.05.27 COJOCARU Ruslan, MD 
106  22776 029275 ЛЕБЁДУШКА 2021.05.23 GOMENIUK Iuri, MD 
107  22777 029272 ЭСМЕРАЛЬДА 2021.05.23 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

108  22778 029277 ПРАЛИНЭЛЬ 2021.05.23 GOMENIUK Iuri, MD 
109  22786 029195 THUNDERBOLT 2021.05.06 Apple Inc., US 
110  22816 029196 GENINAX 2021.05.10 MSD International Holdings GmbH, 

CH 
111  22850 029160 fantini 2021.05.06 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 
112  22851 029254 Fruit breeze 2021.05.19 Limited Liability Company "TM-

Servis", RU 
113  22854 029297 Best  

Western  
PREMIER 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

114  22855 029298 Best  
Western  
PREMIER 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

115  22856 029300 BEST WESTERN 
PREMIER 

2021.05.25 Best Western International, Inc., US 

116  22888 029181 ЖУРНАЛ 

Работай! 
2021.05.05 Otdîhai S.R.L., publicaţie periodică, 

revistă, MD 
117  22905 029172 MIC-PIC 2021.05.05 BUCURIA S.A., MD 
118  22906 029173 FRULIAJ 2021.05.05 BUCURIA S.A., MD 
119  22954 029312 CU UN PAS ÎNAINTE 2021.05.27 TOPALO Arcadie, MD 
120  22973 029321 FashionMarket 2021.05.31 COSNICEANU Viorel, MD 
121  23034 029311 НА ШАГ ВПЕРЕДИ 2021.05.27 TOPALO Arcadie, MD 
122  23053 029183 EKOPIPE 2021.05.05 BADURCHIN Vadim Ivanovici, UA 
123  23093 029209 BULLDOG 2021.05.11 CICALCHIN Serghei, MD 
124  23107 029318 SOCCER 2021.05.30 ERKAN EMEN, TR 
125  23116 029157 AGROSELECT 

SEMENCES 
2021.05.04 AMG-AGROSELECT COMERŢ 

S.R.L., MD 
126  23119 029174 Хлiбний  

Дар  
2021.05.03 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 

127  23137 029228 GYRO BOWL 2021.05.16 Edison Nation, LLC, North Carolina 
limited liability company, US 

128  23159 029159 Perfetto 2021.05.06 PALMIRACONS S.R.L., MD 
129  23167 029177 COMPANIA AERIANĂ V  

AIR COMPANY  
“VALAN INTERNATIO-
NAL CARGO CHAR-

TER” 

2021.05.03 VALAN International Cargo Charter 
S.R.L., întreprindere mixtă, compa-
nie aeriană, MD 

130  23196 029245 Rosé  
MOSCATO  

by ESTI EXCLUSIV 

2021.05.20 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

131  23269 029211 PARLIAMENT  
Vă mulţumim  

pentru alegerea  
Dumneavoastră

2021.05.11 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

132  23291 029241 Locuinta  
Accesibila 

2021.05.23 LOCUINŢA ACCESIBILĂ S.R.L., 
companie de leasing, MD 

133  23318 029232 EROICĂ  
EPIC 

2021.05.18 CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD 

134  23319 029233 EROICĂ 
EPIC 

2021.05.18 CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD 

135  23320 029234 VORONIN 2021.05.18 CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD 
136  23321 029235 ВОРОНИН 2021.05.18 CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD 
137  23322 029236 VV  

VORONIN 
2021.05.18 CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD 

138  23347 029310 enter 2021.05.27 TOPALO Arcadie, MD 
139  23380 029192 Marcă figurativă 2021.05.10 NUMEX & CO S.R.L., societate 

comercială, MD 
140  23382 029202 ФАКТОР ВЛАСТИ 2021.05.10 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
141  23383 029203 ПОЛИТПРИХОД 2021.05.10 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
142  23385 029293 grand hall  

the shopping center 
2021.05.27 MANOLII S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
143  23407 029205 Las' că-i ghini 2021.05.10 DND MEDIA S.R.L., MD 
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144  23408 029259 farm  

Doctor 
2021.05.20 MARGINE Leonid, MD 

145  23423 029319 У САМОВАРА 
U SAMOVARA 

2021.05.30 CIBIZOV Denis, MD 

146  23457 029280 V  
SUPER SLIMS 

Desire 
Voyage 

2021.05.25 Harrington Development Inc., PA 

147  23466 029317 TOLLERO 2021.05.30 CHIRMICI Denis, MD 
148  23484 029306 B. D. BAGGIES 2021.05.26 G. & G. s.r.l., IT 
149  23673 029286 ALWAYS  

WITH A  
SMILE 

2021.05.06 OLEYNYKOV Oleksandr, UA 

150  23729 029278 PL  
FAMOUS QUALITY 

PRIME  
Luxx 

UNIQUE PATENTED HOLDER  
INNOVATION IN DESIGN  

FOR EXCEPTIONAL FLAVOUR

2021.05.25 Harrington Development Inc., PA 

151  23730 029279 PL  
FAMOUS QUALITY 

PRIME  
Deluxe  

UNIQUE PATENTED HOLDER  

2021.05.25 Harrington Development Inc., PA 

152  23806 029197 Стеклоизол 
Stekloizol 

2021.05.10 Joint Stock Company 
"TechnoNICOL", RU 

153  24094 029308 Marcă figurativă 2021.05.27 KILOVATÎI Alexandr, MD 
154  24100 029224 FLORIS 2021.05.10 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
155  24311 029186 СТАРЫЙ ОТЕЛЬ 2021.05.12 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
156  24404 029315 RENAISSANCE 2021.05.27 Renaissance Hotel Holdings, Inc., a 

Delaware corporation, US 
157  25652 029307 FemaN 2021.05.27 Fabrika elektromaterijala i alata 

Nicolic FEMAN DOO, RS 
 
 

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 2 3 4 5 6 
1 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., JP 

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
0062, Japonia 

796 f 2005 0037 2005.03.14 2020.03.14 

2 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
0062, Japonia 

797 f 2005 0038 2005.03.14 2020.03.14 

3 OVTEBLIZ S.R.L., FIRMĂ, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

1280 f 2010 0023 2010.03.02 2020.03.02 

4 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca, 
Chişinău, Republica Moldova 

1647 f 2015 0014 2015.03.16 2020.03.16 

5 BURLACU Ştefan, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

1648 f 2015 0010 2015.03.03 2020.03.03 

6 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1650 f 2015 0015 2015.03.16 2020.03.16 

7 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1654 f 2015 0012 2015.03.16 2020.03.16 
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8 GÎRBU Anatolie, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1655 f 2015 0013 2015.03.16 2020.03.16 

9 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1656 f 2015 0016 2015.03.16 2020.03.16 

10 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1657 f 2015 0018 2015.03.23 2020.03.23 

11 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1658 f 2015 0019 2015.03.23 2020.03.23 

12 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1659 f 2015 0020 2015.03.23 2020.03.23 

13 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1660 f 2015 0021 2015.03.23 2020.03.23 

14 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1661 f 2015 0022 2015.03.23 2020.03.23 

15 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1662 f 2015 0023 2015.03.30 2020.03.30 

16 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1663 f 2015 0024 2015.03.30 2020.03.30 

17 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1664 f 2015 0025 2015.03.30 2020.03.30 

18 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1665 f 2015 0027 2015.03.30 2020.03.30 

19 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica Moldova 

1690 f 2015 0017 2015.03.19 2020.03.19 

20 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1695 f 2015 0026 2015.03.30 2020.03.30 

21 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

278 f 2000 0024 2000.04.17 2020.04.17 

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

1320 f 2010 0050 2010.04.27 2020.04.27 

23 RADU Valeriu, MD 
Str. A. Gonţa nr. 3, MD-4901, Glodeni, Republica 
Moldova 
BARANEŢCHII Alexandr, MD 
Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

1324 f 2010 0045 2010.04.13 2020.04.13 

24 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

1668 f 2015 0032 2015.04.07 2020.04.07 

25 MORAR CONST S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 
Str. Voluntarilor nr. 12/3, ap. 36, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1671 f 2015 0034 2015.04.29 2020.04.29 

26 ANFEPUR S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare, MD-4239, Tudora, Stefan Vodă, 
Republica Moldova 

1681 f 2015 0035 2015.04.29 2020.04.29 

27 BASARABIA NORD S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 90 A, MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

1728 f 2015 0029 2015.04.03 2020.04.03 

28 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

293 f 2000 0033 2000.05.17 2020.05.17 

29 LAPMOL S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 
Str. Uzinelor nr. 17, MD-2023, Chişinău, Republica 
Moldova 

829 f 2005 0068 2005.05.31 2020.05.31 

30 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

836 f 2005 0071 2005.05.25 2020.05.25 
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31 BOGDANOVA Maria, MD 

Str. Trifan Baltă nr. 2, MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

1299 f 2010 0059 2010.05.21 2020.05.21 

32 EFIMOV Alexandr, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bl. 1, ap. 77, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD 
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Chişinău, Durleşti, 
Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD 
Str.  Alecu Russo nr. 18, ap. 163, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

1669 f 2015 0039 2015.05.08 2020.05.08 

33 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1672 f 2015 0043 2015.05.12 2020.05.12 

34 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1673 f 2015 0045 2015.05.12 2020.05.12 

35 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1674 f 2015 0046 2015.05.12 2020.05.12 

36 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

1678 f 2015 0049 2015.05.19 2020.05.19 

37 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

1679 f 2015 0050 2015.05.19 2020.05.19 

38 NECTAR-S S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, Republica 
Moldova 

1684 f 2015 0051 2015.05.21 2020.05.21 

39 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Republica Moldova 

1685 f 2015 0047 2015.05.12 2020.05.12 

40 OLERO, S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 16, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

1689 f 2015 0054 2015.05.26 2020.05.26 

41 DÎRŢU Mihai, MD 
Str. Ion Inculeţ nr.70, MD-2025, Chişinău, Republica 
Moldova 
DÎRŢU Mihai, MD 
Str. Ion Inculeţ nr.70, MD-2025, Chişinău, Republica 
Moldova 

1708 f 2015 0041 2015.05.12 2020.05.12 

42 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,  
Chişinău, Repusblica Moldova 

1709 f 2015 0044 2015.05.12 2020.05.12 
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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 Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare  

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregis-

trării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) Clase (28) 
Nr. de desene 

şi modele industriale
 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 DM/202255 2018.10.10 

 
2018.04.10, 

29643680, US 

Sayyid Nadimi, 
US 

Recipient pentru 
produse de tutun / 
Container for tobacco 
products / Récipient 
pour produits de tabac 

09-03 1 33/2019 

2 DM/202836 2018.12.21 
 

2018.07.06, 
29/655776, US 

Orig3n, Inc., US Cutie pliabilă / Foldable 
box / Boîte pliable 

09-03 1 38/2019 

 
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 Marcă 036839 28966 5/2015 
2/2017 

 
 
 

(730)  
Str. Botanica Veche nr. 15, 
MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2, 
ap. 4, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 
Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the 
Appeals Board of AGEPI. 

 

Î
T
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna noiembrie 2020, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 
 

PRONTO 
 

IR 706 897 
1999.01.08 

 
Wilkinson Sword 

GmbH, DE 

Wilkinson Sword 
GmbH, DE 

2020.08.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.06.30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 

 

 
IR 1263294 
2015.02.02 

 
THE BAKERS AD, 

BG 

THE BAKERS 
AD, BG 

2020.08.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.06.30 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 30, 43.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1438863 
2018.07.24 

 
Kaufland 

Dienstleistung 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Dienstleistung 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2020.09.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.08.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 27, 
28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1438903 
2018.08.03 

 
AKCINE 

BENDROVE 
„PIENO 

ŽVAIGŽDES”, LT 

AKCINE 
BENDROVE 

„PIENO 
ŽVAIGŽDES”, 

LT 

2020.09.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.07.17 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 29. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
„ГРЕЧЕСКАЯ”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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5 Marcă 

internaţională 

 
 

IR 1427650 
2018.04.02 

 
Limited liability 

company 
„MARTIN”, RU 

Limited liability 
company 

„MARTIN”, RU 

2020.08.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.07.24 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 29. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra literei „M”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

6 Marcă naţională 
 

 
 

044156 
2019.04.19 

 
CARA Mihail, MD 

CARA Mihail, 
MD 

2020.07.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.04.06 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile din clasa 35: „publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou, toate cu referire 
la serviciile incluse în clasa 37” şi totalitatea 
serviciilor din clasa 37. Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra elementelor verbale 
„md”, „accesorii şi reparaţii smartphone”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
08.13.1997). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

044844 
2019.09.13 

 
FSS INVEST 
S.R.L., MD 

FSS INVEST 
S.R.L., MD 

2020.09.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.09.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 36, 41, 43. Dreptul exclusiv 
nu se va extinde asupra elementului verbal 
„CENTRE”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
 

 
 

044795 
2019.08.30 

 
Merck Sharp & 

Dohme Corp., US 

Merck Sharp & 
Dohme Corp., 

US 

2020.09.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.07.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
„preparate farmaceutice, şi anume preparate  
antibacteriene şi antivirale” din clasa 05.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 
 

 
 

044696 

HUAWEI 
TECHNOLOGIE
S CO., LTD., CN 

2020.08.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 

2020.11.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.06.27. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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2019.08.07 
 

HUAWEI 
TECHNOLOGIES 

CO., LTD., CN 

înregistrare a 
mărcii 

10 Invenţie 
 

Motor pentru 
generarea 

energiei cinetice  
 

a 2015 0061 
2015.07.06 

 
MORARENCO 

Mihail, MD 

MORARENCO 
Mihail, MD 

2018.11.26 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet 
de invenţie 

2020.11.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete din 
2018.09.27 şi se acceptă acordarea 
brevetului de invenţie pe numele 
solicitantului MORARENCO Mihail, MD în 
temeiul raportului de reexaminare din 
2020.09.16.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 31729,  

înregistrate pe numele titularului CONVIS PRO S.R.L.  
  

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central  din 30.10.2020 (dosar nr. 2i-
523/2020), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului „CONVIS PRO” 
S.R.L.,  c/f 1016600035763,   

- se aplică sechestru  asupra mărcii nr. 31729 din 28.02.2018, înregistrate pe numele titularului 
CONVIS PRO S.R.L., c/f 1016600035763, str. Petricani nr. 202/1, MD-2059, Chișinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 31729 din 28.02.2018, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 

 
Cu privire la ridicarea interdicției aplicate asupra mărcii nr. 23991,  

înregistrate pe numele titularului NOVICONSVIT S.R.L.  
  

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-606/2020 din 
05.11.2020 privind anularea măsurilor de asigurare aplicate asupra bunurilor debitorului 
NOVICONSVIT S.R.L., IDNO 1009600041870: 

- se ridică interdicția 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, aplicată în baza Încheierii Executorului judecătoresc Buzadji Olga  
nr. 008s-606/2020 din 29.09.2020, prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 120 din 21.10.2020; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 23991 din 25.07.2012, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului MOLD NORD S.A., fabrică de vinuri din Făleşti  
  

  Întru executarea Încheierii Judecătoriei Bălţi (sediul Central)  din 11.11.2020 (dosar nr. 2i-
39/2020), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.A. Fabrică de 
Vinuri „Mold-Nord”  Făleşti,  IDNO 1003602007641:   

- se  aplică  sechestru  asupra mărcilor naţionale nr. R 11018, nr. R 11688, nr. R 11689,  
nr. R 12984, nr. R 13909, nr. R 13128, nr. R 14129 şi mărcilor internaţionale nr. IR 1220321,  
nr. IR 1220320, nr. IR 1154805, nr. IR 1154806, nr. IR 1220595, înregistrate pe numele titularului 
MOLD NORD S.A./MOLD NORD S.A., fabrică de vinuri din Făleşti,  IDNO 1003602007641; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului asupra OPI,  
înregistrate pe numele titularului CEAICOVSCHI Angela  

  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 064-762/2014 din 

02.12.2020, prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare aplicate numai în partea bunurilor 
debitorului CEAICOVSCHI Angela, IDNP 0952209898370:   

- se ridică sechestrul în partea ce ţine de mărcile nr. R 8670, nr. R 12323 nr. R 12251, nr. R 
13443, înregistrate pe numele titularului CEAICOVSCHI Angela, Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, aplicat în baza Încheierii Executorului judecătoresc Igor 
Doroftei nr. 064-762/14 din 10.06.2014, prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 116 din 
30.06.2014; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcilor nr. R 8670, nr. R 12323, nr. 
R 12251, nr. R 13443,  inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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X 
Monitor 

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului 

general al   AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora. 

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the 
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the 

Director General of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes 
on base thereof. 

 

Î

I
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CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU 
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE (CIDMI) 

(ediţia a 13-a)  
Clasa 01 - Produse alimentare 

Clasa 02 - Articole de îmbrăcăminte şi mercerie 

Clasa 03 - Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale necuprinse în alte clase 

Clasa 04 - Perii 

Clasa 05 - Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale 

Clasa 06 - Mobilier 

Clasa 07 - Articole de menaj necuprinse în alte clase 

Clasa 08 - Unelte şi obiecte casnice din metal 

Clasa 09 - Ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea mărfurilor 

Clasa 10 - Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură, control şi semnalizare  

Clasa 11 - Obiecte ornamentale  

Clasa 12 - Mijloace de transport şi de ridicat 

Clasa 13 - Aparate de producere, distribuţie sau transformare a energiei electrice 

Clasa 14 - Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare a datelor 

Clasa 15 - Maşini necuprinse în alte clase 

Clasa 16 - Aparate fotografice, cinematografice şi optice 

Clasa 17 - Instrumente muzicale 

Clasa 18 - Maşini de birou şi imprimerie 

Clasa 19 - Papetărie, articole de birou, materiale pentru arte şi învăţământ 

Clasa 20 - Echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne indicatoare 

Clasa 21 - Jocuri, jucării, corturi şi articole sportive 

Clasa 22 - Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit şi pentru distrugerea 
dăunătorilor 

Clasa 23 - Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilaţie şi 
condiţionare a aerului, combustibili solizi 

Clasa 24 - Utilaj medical şi pentru laborator 

Clasa 25 - Construcţii şi elemente de construcţii 

Clasa 26 - Aparate de iluminat 

Clasa 27 - Tutun şi articole pentru fumători 
                                            
*  Clasificarea Internaţională pentru Desene şi Modele Industriale (ediţia a 13-a) va fi în vigoare de la 1 ianuarie 
2021 şi conform punctului 1 din Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 122 din 31 octombrie 2020 cu privire la 
aplicarea ediţiei a 13-a a CIDMI: 
a) pentru toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit de 01.01.2021 
sau posterioară acestei date desenele şi/sau modelele industriale vor fi clasificate in conformitate cu ediţia a 13-a 
a LOC; 
b) nu vor fi  reclasificate desenele şi/sau modelele industriale: 
- incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2021; 
- la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale; 
c) în conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la Clasificarea 
Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va utiliza abrevierea „LOC(13)” în documentele 
expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a desenelor şi/sau modelelor industriale. 
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Clasa 28 - Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi aparate de toaletă 

Clasa 29 - Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi salvare 

Clasa 30 - Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor 

Clasa 31 - Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor necuprinse în alte clase 

Clasa 32 - Simboluri grafice şi elemente grafice (logos), motive decorative pentru suprafeţe, 
ornamente 

LISTA CLASELOR ŞI SUBCLASELOR CU NOTE EXPLICATIVE  

CLASA 01 - PRODUSE ALIMENTARE 
Notă:  a) Include produse alimentare pentru folosinţă umană, pentru animale şi produse alimentare 

dietetice.  

          b) Nu cuprinde ambalaje (cl. 09). 

01-01 Produse de brutărie, biscuiţi, patiserie, paste făinoase şi alte produse pe bază de cereale, 
ciocolată, produse de cofetărie, îngheţată 

01-02 Fructe, legume și produse din fructe și legume 

01-03 Brânzeturi, unt şi substituenţi ai untului, alte produse lactate 

01-04 Produse din carne şi peşte  

01-05 Tofu şi produse din tofu 

01-06 Produse alimentare pentru animale 

01-99 Diverse 

CLASA 02 - ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI MERCERIE 
Notă:  Nu sunt incluse articole de îmbrăcăminte pentru păpuşi (cl. 21-01), echipamente speciale de 

protecţie împotriva incendiilor, pentru prevenirea accidentelor sau de salvare (cl. 29), haine 
pentru animale (cl. 30-01). 

02-01  Lenjerie pentru dame, corsete, sutiene, îmbrăcăminte de noapte 

Notă:  a)  Cuprinde corsete ortopedice şi lenjerie de corp. 

          b) Nu cuprinde lenjerie de menaj (cl. 06-13). 

02-02  Îmbrăcăminte 

Notă:  a) Cuprinde toate articolele vestimentare, inclusiv blănuri, costume de baie şi de sport, haine  
ortopedice, cu excepţia celor indicate la lit. b). 

           b)  Nu cuprinde lenjerie de corp (cl. 02-01), nici articolele vestimentare incluse în clasele 02-03, 
02-04, 02-05 sau 02-06. 

02-03 Articole de şepcărie, pălării, căciuli  

Notă: Cuprinde toate genurile de articole care acoperă capul, pentru bărbaţi, femei şi copii. 

02-04 Încălţăminte, ciorapi şi şosete 

Notă: Cuprinde încălţăminte specială de sport, cum ar fi încălţămintea pentru fotbal, schi, hochei 
pe gheaţă, pantofi şi ciorapi ortopedici, inclusiv colanţi, jambiere şi articole de îmbrăcăminte 
similare.  

02-05  Cravate, eşarfe şi baticuri, fulare 

Notă:  Cuprinde toate accesoriile vestimentare “plate”. 

02-06  Mănuşi 

Notă:   Cuprinde mănuşi chirurgicale şi mănuşi de protecţie din cauciuc sau plastic pentru menaj,    
pentru diverse meserii şi pentru sport. 
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02-07 Mercerie şi accesorii vestimentare  

Notă:  a) Cuprinde nasturi, agrafe pentru îmbrăcăminte, pentru pălării şi pentru încălţăminte, şireturi, 
ace şi echipament necesar pentru croitorie, tricotat sau brodat, accesorii vestimentare, cum 
ar fi centuri, curele pentru jartiere, bretele. 

          b) Nu cuprinde fire şi alte fibre (cl. 05-01), articole de pasmanterie (cl. 05-04), maşini de cusut, 
tricotat sau brodat (cl. 15-06), articole necesare croitoriei (casete sau tocuri) (cl. 03-01). 

02-99   Diverse 

CLASA 03 - ARTICOLE DE VOIAJ, CUTII, UMBRELE  
ŞI OBIECTE PERSONALE NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 

03-01 Cufere, valize, serviete, poşete, portchei, etuiuri, adaptate pentru conţinutul lor, portofele şi 
articole similare 

Notă: Nu cuprinde obiecte care servesc la transportul mărfurilor (cl. 09), etuiuri pentru ţigări şi 
ţigarete (cl. 27-06). 

03-02  [Vacant] 

03-03 Umbrele, parasol, umbreluţe de soare şi bastoane 

03-04  Evantaie 

03-05 Dispozitive de transportat şi plimbat cu bebeluși şi copii 

Notă: Nu cuprinde dispozitive pentru transportul bebeluşilor din cl. 06 şi cl. 12. 

03-99  Diverse 

CLASA 04 - PERII 
04-01 Perii şi mături pentru curăţenie 

Notă: Nu cuprinde perii pentru haine (cl. 04-02). 

04-02 Perii şi pensule de toaletă, perii pentru haine şi încălţăminte 

Notă:  a)  Prin „perii de toaletă” se înţeleg perii pentru îngrijire corporală, de exemplu: pentru păr, 
unghii sau dinţi. 

           b)  Nu cuprinde periuțe electrice pentru dinți [dispozitive]  (cl. 28-03) 

04-03 Perii pentru maşini 

Notă: Prin „perii pentru maşini” se înţeleg periile încorporate în maşini sau vehicule speciale. 

04-04 Perii şi pensule pentru zugrăvit, pensule folosite pentru pregătirea bucatelor  

04-99 Diverse 

CLASA 05 - ARTICOLE TEXTILE NECONFECŢIONATE,  
MATERIALE ÎN FOI DIN FIBRE SINTETICE SAU NATURALE 

Notă: a) Cuprinde toate articolele textile sau similare vândute la metru şi neconfecţionate. 

          b) Nu cuprinde articole confecţionate (cl. 02 sau 06). 

05-01  Fire 

Notă: a)  Cuprinde fire toarse şi aţă. 

          b)  Nu cuprinde, de exemplu, frânghie, cablu de sârmă, sfoară, şnur (cl. 09-06). 

05-02 Dantele 

05-03 Broderii 

05-04 Panglici, şireturi şi alte articole pentru ornamentaţie decorativă 

05-05 Articole textile 
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Notă: Cuprinde articole textile, ţesute, tricotate sau fabricate în alt mod, prelate, fetru şi loden. 

05-06  Material sintetic sau natural în foi 

Notă:  a) Cuprinde materiale în foi singura caracteristică a cărora este ornamentaţia în plan sau 
textură, în particular cuprinde foi de tapet, linoleum şi foi de plastic autoadezive, hârtie 
pentru ambalaje şi hârtie sub formă de suluri (cu excepţia celor indicate la lit. b). 

           b) Nu cuprinde hârtie de scris chiar şi în sul (cl. 19-01), foi utilizate ca elemente de construcţie, 
cum ar fi panouri murale şi lambriuri (cl. 25-01). 

05-99 Diverse 

CLASA 06 - MOBILIER 
Notă:  a) Mobilele combinate care cuprind elemente caracteristice mai multor subclase sunt clasate la 

clasa 06-05. 

           b)  Garniturile de mobilă în măsura în care pot fi considerate ca un singur model sunt clasate la 
clasa 06-05. 

           c)  Nu cuprinde articole textile neconfecţionate (cl. 05). 

06-01 Scaune, bănci, fotolii şi mobilă similară 

Notă:  a) Cuprinde toate tipurile de scaune şi mobilă similară, aşa ca bănci, canapele, divane (sofale), 
otomane, bănci pentru saună şi sofale. 

           b)  Cuprinde scaune pentru vehicule. 

06-02 Paturi 

Notă:  a)  Include saltele pe suporturi. 

          b)  Nu cuprinde tipurile de scaune şi mobilă similară (cl. 06-01), cum sunt băncile, canapelele, 
divanele (sofalele), otomanele, băncile pentru saună şi sofalele. 

06-03 Mese şi mobilă similară 

06-04 Biblioteci 

Notă:  a)  Cuprinde dulapuri, module cu sertare sau casete şi rafturi. 
           b)  Cuprinde sicrie, căptuşeală pentru sicriu şi urne de crematoriu. 

06-05 Mobile combinate 

06-06 Alte piese de mobilier şi părţi de mobilă 

06-07 Oglinzi şi rame 

Notă: Nu cuprinde oglinzi care ţin de alte clase. 

06-08 Cuiere 

06-09 Saltele şi perne 

06-10 Perdele şi storuri interioare 

06-11     Covoare, preşuri, rogojini şi carpete 

06-12 Tapiserii 

06-13 Cuverturi, lenjerie de casă şi de masă 

Notă: Cuprinde huse pentru mobilă, cuverturi de pat şi de masă (feţe de masă). 

06-99  Diverse 
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CLASA 07 - ARTICOLE DE MENAJ NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 
Notă:  a) Cuprinde aparate şi ustensile de menaj dirijate manual chiar dacă sunt acţionate de un 

motor. 

           b) Nu cuprinde maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor (cl. 31). 

07-01  Veselă, sticlărie şi porţelanuri 

Notă:  a) Cuprinde veselă din toate materialele, de asemenea vesela din hârtie sau din carton. 

           b) Nu cuprinde ustensile şi recipiente pentru bucătărie, cum ar fi cratiţe de sticlă sau ceramică 
(cl. 07-02) şi nici vazele sau ghivecele de flori, de asemenea veselă şi pahare de sticlă şi 
porţelan care sunt numai ornamentale (cl. 11-02). 

07-02 Ustensile şi recipiente pentru prepararea termică a alimentelor 

07-03 Tacâmuri pentru masă 

07-04 Aparate şi ustensile acţionate manual, pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor 

Notă:  a)  Nu cuprinde ustensile şi recipiente din clasa 07-02 şi clasa 31. 

           b)  Nu include cuțite de bucătărie, cuțite pentru dezosarea cărnii (cl. 08-03). 

07-05 Fiare de călcat, ustensile de spălat, curăţat sau uscat 

 Notă: Nu cuprinde aparate electrocasnice care servesc la spălat, curăţat sau uscat (cl. 15-05). 

07-06 Alte ustensile de masă 

07-07 Alte recipiente de menaj 

07-08 Accesorii de şemineu  

07-09     Suporturi pentru aparate şi ustensile de uz casnic  

07-10     Dispozitive pentru răcire şi congelare şi containere isotermale 

07-99 Diverse 

CLASA 08 - UNELTE ŞI OBIECTE CASNICE DIN METAL 
Notă:  a) Cuprinde unelte dirijate manual, chiar dacă o forţă mecanică înlocuieşte forţa musculară, de 

exemplu: ferăstraie electrice şi maşini de găurit electrice. 

           b) Nu cuprinde maşini sau maşini-unelte (cl. 15 sau 31). 

08-01 Unelte şi dispozitive care servesc la găurit, frezat sau la lucrările de terasament 

08-02 Ciocane şi alte unelte şi dispozitive similare 

08-03 Unelte şi dispozitive de tăiat 

Notă:  a) Cuprinde unelte şi dispozitive care servesc la tăiat cu ferăstrăul.  

           b) Nu cuprinde cuţite de masă (cl. 07-03), unelte şi dispozitive de tăiat de bucătărie (cl. 31), 
bisturie folosite în chirurgie (cl. 24-02). 

08-04 Şurubelniţe şi alte unelte şi dispozitive similare 

08-05 Alte unelte şi dispozitive 

Notă:  a) Cuprinde unelte şi dispozitive care nu sunt clasate sau care nu trebuie repartizate în alte 
subclase sau clase. 

           b)  Cuprinde blocuri de șlefuire și discuri pentru mașini de șlefuit. 

           c)  Nu cuprinde hârtie abrazivă (cl. 05-06). 

08-06 Mânere, butoane şi balamale 

08-07 Dispozitive de zăvorâre sau de închidere 

Notă:   Nu cuprinde catarame [mercerie] (cl. 02-07) şi inele de chei (cl. 03-01) 
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08-08 Mijloace de fixare, de susţinere sau de montare, necuprinse în alte clase 

Notă:  a) Cuprinde cuie, şuruburi, buloane şi piuliţe. 

           b)  Nu cuprinde articole de fixare destinate hainelor (cl. 02-07) sau de podoabă (cl. 11-01), nici 
articole de fixare utilizate în birouri (cl. 19-02). 

08-09 Suporturi metalice pentru uşi, ferestre, mobilă şi articole similare, care nu sunt cuprinse în 
alte clase sau subclase 

08-10 Rastele pentru biciclete şi motociclete 

Notă:   a)  Cuprinde suporturi pentru reparaţii sau suporturi pentru parcarea bicicletelor şi 
motocicletelor. 

           b)  Nu cuprinde suporturi retractabile ce sunt părţi ale bicicletelor şi motocicletelor (cl. 12-11). 

08-11    Obiecte din metal pentru perdele 

08-99 Diverse 

Notă:  Cuprinde cabluri neelectrice, indiferent de materialul din care sunt confecţionate. 

CLASA 09 - AMBALAJE ŞI RECIPIENTE PENTRU TRANSPORTUL  
SAU PĂSTRAREA MĂRFURILOR 

09-01 Sticle, flacoane, borcane, damigene (butelii) şi recipiente sub presiune 

Notă:  a)  Prin „borcane” se înţeleg acelea care servesc ca recipiente.  

           b) Nu cuprinde borcane considerate ca veselă (cl. 07-01) sau ghivece pentru flori (cl. 11-02). 

09-02 Bidoane şi butoaie 

09-03 Cutii, casete, containere, cutii de conserve 

Notă:  Cuprinde recipiente pentru transport. 

09-04 Coşuri şi panere 

09-05 Saci, săculeţe, tuburi şi capsule 

Notă:  a) Cuprinde saci şi săculeţe de plastic, cu sau fără mâner sau închizătoare. 

           b) Prin „capsule” se înţeleg capsule utilizate ca ambalaj.  

09-06 Frânghii şi alte materiale de legat; cercuri de butoi 

09-07 Mijloace şi accesorii de închidere 

Notă:  a) Cuprinde numai mijloace de închidere pentru ambalaje. 

           b) Prin „accesorii” se înţeleg, de exemplu, dispozitive de dispersare şi dozare încorporate în 
containere şi atomizoare detaşabile. 

09-08 Palete şi platforme pentru dispozitive de încărcare 

09-09 Containere pentru deşeuri şi gunoaie şi suporturi pentru ele 

09-10     Mânere și dispozitive de prindere pentru transportul sau manipularea ambalajelor şi 
containerelor 

09-99 Diverse 

CLASA 10 - CEASURI ŞI ALTE APARATE ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ,  
CONTROL ŞI SEMNALIZARE 

Notă: Cuprinde instrumente şi aparate electrice. 

10-01 Orologii, pendule şi deşteptătoare 

10-02 Ceasuri de mână şi de buzunar 

10-03 Alte instrumente de măsurat timpul 
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Notă: Cuprinde aparate de măsurat timpul cum ar fi parcometre, avertizoare cu sonerie utilizate în 
bucătărie şi aparate similare. 

10-04  Alte instrumente, aparate şi dispozitive de măsură 

Notă:  a) Cuprinde instrumente, aparate şi dispozitive pentru măsurat temperatura, presiunea, 
greutatea, lungimea, volumul, mărimi electrice. 

           b) Nu cuprinde exponometre (cl. 16-05). 

10-05     Instrumente, aparate şi dispozitive de control, securitate sau testare 

Notă: Cuprinde avertizoare de incendii sau de efracţie şi diferite tipuri de detectoare. 

10-06  Aparate şi dispozitive de semnalizare 

Notă: Nu cuprinde dispozitive de iluminat sau de semnalizare pentru vehicule (cl. 26-06). 

10-07 Cutii, cadrane, ace şi alte piese şi accesorii ale instrumentelor de măsură, control şi 
semnalizare 

Notă: Prin „cutii” se înţeleg carcasele ceasurilor de mână, orologiilor şi toate carcasele care sunt 
parte integrantă din instrumentele al căror mecanism îl protejează, în afară de tocuri cu 
destinaţie specială (cl. 03-01) sau ambalaje (cl. 09-03). 

10-99 Diverse 

CLASA 11 - OBIECTE ORNAMENTALE 
11-01 Articole de giuvaiergerie 

Notă:  a) Cuprinde articole de bijuterie şi imitaţii. 

           b)  Nu cuprinde ceasuri de mână (cl. 10-02). 

11-02 Bibelouri, ornamente pentru masă, şemineu şi de perete, vaze şi ghivece pentru flori 

Notă: Cuprinde sculpturi, inclusiv cele cu părţi mobile (mobiles) şi statui. 

11-03 Medalii şi insigne 

11-04 Flori, plante şi fructe artificiale 

11-05 Drapele, articole pentru decoraţii de sărbătoare 

Notă:  a)  Cuprinde ghirlande, banderole şi decoraţii pentru pomul de Crăciun. 

           b) Nu cuprinde lumânări (cl. 26-04). 

11-99 Diverse 

CLASA 12 - MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI DE RIDICAT 
Notă:  a)  Cuprinde toate vehiculele: terestre, nautice, aeriene, spaţiale şi altele. 

          b)  Cuprinde părţi, echipamente şi accesorii care nu există decât în legătură cu un vehicul şi 
care nu pot fi incluse în alte clase, aceste părţi, echipamente şi accesorii pentru vehicule vor 
fi clasate în subclasa vehiculului corespunzător sau în clasa 12-16, dacă sunt comune mai 
multor vehicule incluse în subclase diferite. 

          c)  Nu cuprinde, în principiu, părţi, echipamente şi accesorii pentru vehicule care pot fi 
clasificate într-o altă clasă; aceste părţi, echipamente şi accesorii vor fi cuprinse în aceeaşi 
clasă cu produsele de aceeaşi natură, adică cele care au aceeaşi funcţie. Astfel, covoarele 
sau rogojinile pentru automobile vor fi clasificate la covoare (cl. 06-11); motoarele electrice 
pentru vehicule vor fi cuprinse în clasa 13-01 şi motoarele neelectrice pentru vehicule, în 
clasa 15-01 (la fel şi piesele acestor motoare); farurile automobilelor vor fi clasificate cu 
articolele de iluminat (cl. 26-06). 

          d)  Nu cuprinde modele micşorate de vehicule (cl. 21-01). 

12-01 Vehicule cu tracţiune animală 

12-02 Cărucioare de mână, roabe 
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12-03 Locomotive şi material rulant pentru calea ferată sau orice vehicule pe şine 

12-04 Teleferice, telescaune şi teleschi 

12-05 Elevatoare, aparate de ridicat sau de transportat 

Notă: Cuprinde ascensoare, elevatoare, macarale, cărucioare-elevatoare şi benzi rulante. 

12-06 Nave şi vase maritime 

12-07 Avioane şi alte vehicule spaţiale 

12-08 Automobile, autobuze şi camioane 

Notă: Cuprinde ambulanţe şi maşini frigorifice. 

12-09 Tractoare 

12-10 Remorci de vehicule rutiere 

Notă: Cuprinde rulote. 

12-11 Biciclete şi motociclete 

12-12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru infirmi, brancarde 

Notă:  a)  Prin „cărucioare pentru copii” se înţeleg cărucioare în care se transportă copiii. 

          b) Nu cuprinde cărucioare pentru copii ca jucării (cl. 21-01). 

12-13 Vehicule cu destinaţii speciale 

Notă: a) Cuprinde numai vehicule care nu sunt în mod special destinate transportului, de exemplu: 
maşini de curăţat străzile, de stropit, maşini de pompieri, maşini de curăţat zăpada şi 
depanatoare. 

          b)  Nu cuprinde maşini agricole cu caracter mixt (cl. 15-03), nici maşini portante pentru 
construcţii sau geniu civil (cl. 15-04). 

12-14 Alte vehicule 

Notă: Cuprinde sănii şi vehicule pe pernă de aer. 

12-15 Pneuri, anvelope şi lanţuri antiderapante pentru vehicule 

12-16 Piese, echipamente şi accesorii pentru vehicule, necuprinse în alte clase sau subclase 

Notă:  a) Nu cuprinde centuri de siguranță pentru scaunele vehiculelor (cl. 29-02), mânere ale 
portierelor pentru vehicule (cl. 08-06).  

          b)  Nu cuprinde pantografe pentru locomotive electrice sau tramvaie (cl. 13-03) 

12-17 Componente de infrastructură feroviară 

Notă: Nu cuprinde șine şi traverse de cale ferată (cl. 25-01), tampoane pentru terminale (cl. 25-99) 
şi semnale de cale ferată (cl. 10-06). 

12-99 Diverse 

CLASA 13 - APARATE DE PRODUCERE, DISTRIBUŢIE  
SAU TRANSFORMARE A ENERGIEI ELECTRICE 

Notă:  a)  Cuprinde numai aparate care produc, distribuie sau transformă curentul electric. 

          b)  Cuprinde, totuşi, motoarele electrice. 

          c)  Nu cuprinde aparate care funcţionează cu energie electrică, de exemplu: ceasuri electrice 
(cl. 10-02), aparate pentru măsurat curentul electric (cl. 10-04). 

13-01 Generatoare şi motoare 

Notă: Cuprinde motoare electrice pentru vehicule. 

13-02 Transformatoare, redresoare, pile şi acumulatoare  

13-03 Echipament pentru distribuţia sau reglarea energiei electrice 
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Notă: Cuprinde conductoare, întrerupătoare şi panouri de comandă 

13-04 Echipament solar 

Notă:  Nu cuprinde colectoare de căldură solară (cl. 23-03). 

13-99 Diverse 

CLASA 14 - APARATE DE ÎNREGISTRARE, DE TELECOMUNICAŢII  
ŞI DE PRELUCRARE A DATELOR 

14-01 Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetelor sau imaginilor 

Notă: Nu cuprinde aparate pentru fotocopiat sau cinema (cl. 16). 

14-02 Aparate pentru prelucrarea informaţiei, precum şi aparate şi dispozitive periferice 

14-03 Aparate de telecomunicaţii, telecomenzi fără fir și radioamplificatoare 

Notă: Cuprinde aparate de telefon şi televiziune, de asemenea aparate de radio. 

14-04  Monitoare şi pictograme 

Notă: Cuprinde monitoare şi pictograme pentru produse ce aparţin altor clase. 

14-05 Suporturi de înregistrare şi stocare a datelor 

14-06 Suporturi pentru echipament electronic, ne cuprinse în alte clase. 

14-99      Diverse 

CLASA 15 - MAŞINI NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 
15-01 Motoare 

Notă:  a) Cuprinde motoare neelectrice pentru vehicule.  

           b)  Nu cuprinde motoare electrice (cl. 13). 

15-02 Pompe şi compresoare 

Notă: Nu cuprinde pompe de mână sau de picior (cl. 08-05) sau pompe de incendiu (cl. 29-01). 

15-03 Maşini agricole şi forestiere 

Notă:  a) Cuprinde pluguri şi maşini mixte, care sunt în acelaşi timp maşini şi vehicule, de exemplu: 
combină agricolă de secerat şi balotat. 

           b)  Nu cuprinde unelte manuale (cl. 08). 

15-04 Maşini pentru construcţii şi pentru minerit 

Notă:  a) Cuprinde maşini utilizate pentru geniu civil şi maşini autopropulsate, de exemplu: 
excavatoare, betoniere şi drage. 

           b)  Nu cuprinde aparate de ridicat şi macarale (cl. 12-05). 

15-05 Maşini de spălat, curăţat sau uscat 

Notă:  a)  Cuprinde aparate şi maşini pentru tratarea lenjeriei şi hainelor, cum sunt aparatele de călcat 
sau stoarcere. 

           b)  Cuprinde maşini de spălat şi uscat vesela şi instalaţii industriale de uscat. 

15-06 Maşini textile, de cusut, tricotat sau brodat, inclusiv părţile lor integrante 

15-07 Maşini şi aparate de refrigerare 

Notă:  a)  Cuprinde aparate casnice de refrigerare. 

           b)  Nu cuprinde vagoane frigorifice (cl. 12-03) sau maşini frigorifice (cl. 12-08). 

15-08 [Vacant] 

15-09 Maşini-unelte, maşini-abrazive, maşini de turnătorie 
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Notă: Cuprinde imprimante 3D. 

15-10 Maşini pentru umplere şi ambalare 

15-99 Diverse 

CLASA 16 - APARATE FOTOGRAFICE, CINEMATOGRAFICE ŞI OPTICE 
Notă: Nu cuprinde lămpi pentru fotografiere sau filmare (cl. 26-05). 

16-01 Aparate de fotografiat şi de filmat 

16-02 Aparate de proiecţie şi vizionare (vizualizare) 

16-03 Aparate de fotocopiat şi de mărit 

Notă: Cuprinde aparate pentru microfilmat şi aparate de vizualizare a microfilmelor, de asemenea 
aparate de birou numite “de fotocopiat”, care utilizează alte procedee decât fotografierea (în 
special procedee termice sau magnetice). 

16-04 Aparate şi ustensile pentru developat 

16-05 Accesorii 

Notă: Cuprinde filtre pentru aparate foto, exponometre, trepiede, dispozitive pentru producerea 
bliţului.  

16-06 Articole optice 

Notă:   a) Cuprinde ochelari (lunete) şi microscoape. 

           b)  Nu cuprinde instrumente de măsură care includ dispozitive optice (cl. 10-04). 

16-99 Diverse 

CLASA 17 - INSTRUMENTE MUZICALE 
Notă: Nu cuprinde truse pentru instrumente muzicale (cl. 03-01), nici aparate de înregistrare sau 

reproducere a sunetelor (cl. 14-01). 

17-01 Instrumente cu clape 

Notă: Cuprinde orgi electronice sau de alt fel, acordeoane, piane mecanice sau de alt fel. 

17-02 Instrumente de suflat 

Notă: Nu cuprinde orgi, armonice şi acordeoane (cl. 17-01). 

17-03 Instrumente cu coarde 

17-04 Instrumente de percuţie 

17-05 Instrumente mecanice 

Notă:  a) Cuprinde cutii muzicale. 

           b) Nu cuprinde instrumente muzicale cu clape (cl. 17-01). 

17-99 Diverse 

CLASA 18 - MAŞINI DE BIROU ŞI IMPRIMERIE  
 18-01 Maşini de scris sau de calculat 

Notă: Nu cuprinde ordinatoare şi alte aparate incluse în clasa 14-02. 

18-02 Maşini de tipărit (multiplicat) 

Notă:  a) Cuprinde maşini de cules, maşini şi aparate de stereotipie, maşini tipografice, celelalte 
maşini de reprodus, de exemplu: maşini de multiplicat, maşini de tipărit ofset, de asemenea 
maşini de adresat, de francat şi de anulare a timbrelor. 

           b) Nu cuprinde imprimante pentru calculatoare (cl. 14-02) și maşini de fotocopiat (cl. 16-03). 

18-03 Caractere şi semne tipografice 
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18-04 Maşini de legat, de cusut cu sârmă, de tăiat (hârtie) 

Notă: Cuprinde maşini şi dispozitive pentru tăiat hârtia, similare celor de mai sus. 

18-99 Diverse 

CLASA 19 - PAPETĂRIE, ARTICOLE DE BIROU, MATERIALE PENTRU ARTE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 
19-01 Hârtie de scris, cărţi de corespondenţă şi pentru diferite ocazii 

Notă: Cuprinde toate tipurile de hârtie, în sensul cel mai larg, care servesc pentru scris, desen, 
pictat, imprimat, de exemplu: calc, indigo, pentru ziare, plicuri, felicitări şi cărţi poştale 
ilustrate, felicitări muzicale. 

19-02 Articole de birou 

Notă:  a) Cuprinde dispozitive utilizate în aparate de casă, cum ar fi cele pentru sortarea monedelor.  

           b) Anumite obiecte de birou vor fi clasificate în alte clase sau subclase, de exemplu: mobilierul 
de birou în clasa 06; maşinile şi aparatele de birou în clasele 14-02; 16-03; 18-01; 18-02 sau 
18-04; articolele de scris în clasa 19-01 sau 19-06 (vezi lista alfabetică).  

19-03 Calendare 

Notă:  Nu cuprinde agende (cl. 19-04). 

19-04 Cărţi, caiete şi alte obiecte cu aspect exterior asemănător 

Notă: Cuprinde coperte de cărţi, supracoperte, albume, agende şi alte obiecte asemănătoare. 

19-05 [Vacant] 

19-06 Materiale şi instrumente pentru scris de mână, desenat, pictat, sculptat, gravat sau pentru 
alte tehnici artistice 

Notă: Nu cuprinde pensule (cl. 04-04), planşete de desen şi aparate fixate pe aceste planşete (cl. 
06-03) şi hârtie de scris (cl. 19-01). 

19-07 Materiale şi aparate pentru învăţământ 

Notă:  a) Cuprinde hărţi de toate tipurile, globuri şi planetarii. 

           b) Nu cuprinde aparate audiovizuale pentru învăţământ (cl. 14-01). 

19-08 Alte materiale tipărite 

Notă: Cuprinde materiale publicitare. 

19-99 Diverse 

CLASA 20 - ECHIPAMENTE PENTRU VÂNZĂRI ŞI PUBLICITATE, SEMNE INDICATOARE 
20-01 Aparate pentru vânzare automată 

20-02 Echipament pentru vânzări şi expoziţii 

Notă: Nu cuprinde articole de mobilier (cl. 06). 

20-03 Semne indicatoare, firme şi dispozitive publicitare 

Notă:   a) Cuprinde dispozitive pentru publicitate luminoasă şi dispozitive publicitare mobile. 

           b) Nu cuprinde ambalaje (cl. 09), nici dispozitive de semnalizare (cl. 10-06). 

20-99 Diverse 

CLASA 21 - JOCURI, JUCĂRII, CORTURI ŞI ARTICOLE SPORTIVE 
21-01 Jocuri şi jucării 

Notă:  a) Cuprinde modele micşorate. 

           b) Nu cuprinde jucării pentru animale (cl. 30-99). 

21-02 Aparate şi articole de gimnastică şi sport 
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Notă: a) Cuprinde aparate şi articole de sport necesare practicării diverselor sporturi şi care în mod 
normal nu au altă destinaţie, de exemplu: mingi de fotbal, schiuri şi rachete de tenis, cu 
excepţia tuturor celorlalte obiecte de sport care sunt clasificate în alte clase sau subclase în 
corespundere cu alte funcții (spre exemplu: canoe, ambarcațiuni (cl. 12-06), arme cu aer 
comprimat (cl. 22-01), covorașe de antrenament (06-11)). 

           b)  Cuprinde, cu rezerva indicată la lit. a), aparate de antrenament, ca şi aparatele şi 
echipamentele necesare pentru practicarea jocurilor în aer liber. 

           c) Nu sunt cuprinse costume de sport (cl. 02), nici săniuţe şi sănii (cl. 12-14).  

21-03 Alte articole de amuzament şi divertisment 

Notă:  a) Cuprinde caruseluri de bâlci şi automate pentru jocuri de noroc. 

           b) Nu cuprinde jocuri şi jucării (cl. 21-01), nici celelalte articole clasificate în clasa 21-01 sau 21-02. 

21-04 Corturi şi accesorii pentru ele 

Notă:   a) Cuprinde prăjini, ţăruşi şi alte accesorii similare. 

           b) Nu cuprinde celelalte articole de camping ce sunt incluse în alte clase, după propria lor 
natură, în special scaune (cl. 06-01), mese (cl. 06-03), farfurii (cl. 07-01) şi rulote (cl. 12-10).  

21-99 Diverse 

CLASA 22 - ARME, ARTICOLE PIROTEHNICE, ARTICOLE PENTRU VÂNĂTOARE,  
PESCUIT ŞI PENTRU DISTRUGEREA DĂUNĂTORILOR 

22-01 Arme cu proiectile 

22-02 Alte arme 

22-03 Muniţii, rachete şi articole pirotehnice 

22-04 Ţinte şi accesorii pentru ele 

Notă: Cuprinde dispozitive speciale de punere în mişcare a ţintelor mobile. 

22-05 Articole pentru vânătoare şi pescuit 

Notă: Nu cuprinde articole vestimentare (cl. 02), nici arme (cl. 22-01 sau 22-02). 

22-06 Capcane, articole pentru distrugerea dăunătorilor 

22-99 Diverse 

CLASA 23 - INSTALAŢII PENTRU DISTRIBUŢIA FLUIDELOR, INSTALAŢII SANITARE,  
DE ÎNCĂLZIRE, DE VENTILAŢIE ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI, COMBUSTIBILI SOLIZI 

23-01 Instalaţii pentru distribuţia fluidelor 

Notă: Cuprinde robinete şi armătura pentru ele. 

23-02 [Vacant] 

23-03 Echipamente pentru încălzire 

23-04 Echipamente pentru ventilaţie şi condiţionare a aerului 

23-05 Combustibili solizi 

23-06 Aparate sanitare pentru igienă personală 

23-07 Echipament pentru urinare şi defecare 

23-08 Alte echipamente şi accesorii sanitare, ne cuprinse în alte clase sau subclase 

23-99 Diverse 
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CLASA 24 - UTILAJ MEDICAL ŞI PENTRU LABORATOR 
Notă: Prin „utilaj medical” se înţelege utilajul pentru chirurgie, stomatologie şi medicină veterinară. 

24-01 Aparate şi utilaj pentru medici, spitale şi laboratoare 

24-02 Instrumente medicale, instrumente şi ustensile de laborator 

Notă: Cuprinde numai instrumente manuale. 

24-03 Proteze 

24-04 Articole de pansament şi pentru îngrijire medicală 

Notă:  Cuprinde articole absorbante pentru pansament. 

24-99 Diverse 

CLASA 25 - CONSTRUCŢII ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢII 
25-01 Materiale de construcţii 

Notă: Cuprinde cărămizi, grinzi, profiluri, ţigle, ardezie şi panouri. 

25-02 Părţi de clădiri prefabricate sau preasamblate 

Notă:  a) Cuprinde ferestre, uşi, storuri exterioare, părţi interioare şi grilaje. 

           b) Nu cuprinde scări (cl. 25-04). 

25-03 Case, garaje şi alte construcţii 

25-04 Scări, scări imobile, schele  

25-99 Diverse 

CLASA 26 - APARATE DE ILUMINAT  
26-01 Sfeşnice şi candelabre 

26-02 Torţe, lămpi şi lanterne 

26-03 Aparate pentru iluminat locurile publice 

Notă: Cuprinde felinare de stradă, aparate pentru iluminarea scenelor şi proiectoare pentru 
iluminare. 

26-04 Surse luminoase, electrice sau neelectrice 

Notă: Cuprinde becuri pentru lămpi electrice, plăci şi tuburi luminoase şi lumânări. 

26-05 Lămpi, lămpi-etalon, lustre, aplice de pereţi şi de plafoane, abajururi, reflectoare, lămpi 
pentru proiectoare fotografice sau cinematografice 

26-06      Dispozitive de iluminare pentru vehicule 

26-99      Diverse 

CLASA 27 - TUTUN ŞI ARTICOLE PENTRU FUMĂTORI 
27-01 Tutun, trabucuri şi ţigări 

27-02 Pipe, muştiucuri pentru trabucuri şi ţigări 

27-03 Scrumiere 

27-04 Chibrituri 

27-05 Brichete 

27-06 Etuiuri pentru ţigări şi trabucuri, tabachere şi pungi pentru tutun 

Notă:   a)  Nu cuprinde ambalaje (cl. 09). 

           b)  Cuprinde etuiuri pentru articole electronice pentru fumat 
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27-07 Ţigări electronice şi alte articole electronice pentru fumat 

27-99 Diverse 

CLASA 28 - PRODUSE FARMACEUTICE ŞI COSMETICE, ARTICOLE ŞI APARATE DE TOALETĂ 
Notă:  Nu cuprinde ambalaje (cl. 09). 

28-01 Produse farmaceutice 

Notă:  a) Cuprinde şi cele pentru animale. 

           b) Cuprinde produse chimice sub formă de casete, capsule, pastile, pilule şi comprimate, de 
asemenea şi cele destinate plantelor. 

           c)  Nu cuprinde articole de pansament şi bandaje (cl. 24-04). 

28-02 Produse cosmetice 

Notă: Cuprinde şi cele pentru animale. 

28-03 Articole de toaletă şi aparate pentru cabinete cosmetologice 
Notă:  a) Cuprinde aparate de ras, aparate şi dispozitive pentru masaj, epilat sau coafat. 

           b) Nu cuprinde perii de toaletă (cl. 04-02), nici articole pentru îngrijirea animalelor (cl. 30-10). 

28-04 Peruci şi articole de înfrumusețare false 

28-05 Odorizanți 

28-99 Diverse 

CLASA 29 - DISPOZITIVE ŞI ECHIPAMENTE CONTRA INCENDIILOR,  
PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI SALVARE 

29-01 Dispozitive şi echipamente contra incendiilor 

Notă:  a) Cuprinde extinctoare de incendiu. 

           b) Nu cuprinde maşini de pompieri (cl. 12-13), furtunuri de incendiu şi capete pentru ele (cl. 23-01). 

29-02 Dispozitive şi echipamente pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare, necuprinse în 
alte clase 

Notă:  a) Cuprinde dispozitive şi echipamente destinate animalelor. 

           b) Nu cuprinde căşti (cl. 02-03), costume de protecţie împotriva accidentelor (cl. 02-02, 02-04 
sau 02-06). 

29-99 Diverse 

CLASA 30 - ARTICOLE PENTRU ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA ANIMALELOR 
Notă: Nu cuprinde produse alimentare pentru animale (cl. 01), produse farmaceutice şi cosmetice 

pentru animale (cl. 28-01 sau 28-02). 

30-01  Îmbrăcăminte pentru animale 

30-02  Ţarcuri, colivii, cuşti şi adăposturi similare 

 Notă: Nu cuprinde construcţii (cl. 25). 

30-03  Troace, iesle şi adăpătoare 

30-04  Şelărie 

Notă: Cuprinde zgărzi pentru animale. 

30-05  Bice şi pinteni 

30-06  Aşternuturi, cuiburi şi mobilier pentru animale 

Notă: Cuprinde stâlpi de zgâriat pentru pisici. 
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30-07  Stinghii şi alte accesorii pentru cuşti 

30-08  Echipament pentru aplicarea dangalei, dangale şi piedici 

30-09  Stâlpi pentru legat 

30-10  Echipamente pentru îngrijirea animalelor 

30-11 Litiere şi dispozitive pentru îndepărtarea excrementelor animale 

30-12  Jucării pentru animale 

30-99  Diverse 

CLASA 31 - MAŞINI ŞI APARATE PENTRU PREPARAREA MÂNCĂRURILOR  
SAU A BĂUTURILOR, NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 

Notă:  Nu cuprinde ustensile, instrumente şi aparate acţionate manual pentru servirea sau 
prepararea mâncărurilor sau băuturilor (cl. 07), sau cuțite de bucătărie, cuțite pentru 
dezosarea cărnii (cl. 08-03). 

31-00 Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor sau băuturilor, necuprinse în alte clase 

CLASA 32 - SIMBOLURI GRAFICE ŞI ELEMENTE GRAFICE (LOGOS),  
MOTIVE DECORATIVE PENTRU SUPRAFEŢE, ORNAMENTE 
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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.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie 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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