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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
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-XVI din 
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

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

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) 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
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(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare

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

 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

   Published patent applications 

   Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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 
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile 
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. 
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 cópii, contra cost.  
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la 

AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet. 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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 (21) a 2017 0091 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 

(22) 2017.10.17 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) MELNIC Elena, MD; KRAVŢOV Victor, MD; 

BACA Svetlana, MD 
(54) Compus dinuclear bis(µ2-1-(7-cloro-6-metil-

2,3-bis(piridin-2-il)-5H-ciclopenta[b]pirazin-

5-il)etanonă)-dicloro-di-cupru(II) metanol 

solvatat 

(57) Invenţia se referă la chimia compuşilor coordi-
nativi, la combinaţiile complexe metaloorga-
nice ale Cu(II) cu derivaţi ai pirazinei şi 
piridinei, în special la clasa 2,3-bis(2-piri-
dil)pirazinei. Aceşti compuşi datorită activităţii 
lor antimicrobiene şi antitumorale pot fi 
candidaţi promiţători pentru aplicare în 
medicină. 
Esenţa invenţiei constă în elaborarea unui 
procedeu optim de obţinere a unui nou 
compus coordinativ dinuclear al cuprului(II) 
[Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH), care conţine un 
ligand unicat 1-(7-cloro-6-metil-2,3-bis(piridin-
2-il)-5H-ciclopenta[b]pirazin-5-il)etanonă) 
(acdpp)-, obţinut prin condensarea liganzilor 
2,3-bis(2-piridil)pirazină şi acetilacetonă. 
Procedeul de obţinere a acestui compus 
constă în dizolvarea clorurii de cupru(II) 
dihidrat şi 2,3-bis(2-piridil)pirazină în metanol 
cu adăugarea ulterioară a acetilacetonei. 
Evaporarea lentă a acestei soluţii conduce la 
creşterea monocristalelor produsului ţintă 
[Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH).  

 
 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Dinuclear compound bis(µ2-1-(7-chloro-6-

methyl-2,3-bis(pyridin-2-yl)-5H-

cyclopenta[b]pyrazin-5-yl)ethanone)-

dichloro-di-copper(II) methanol solvate 
(57) The invention relates to the chemistry of co-

ordinative compounds, to metal-organic com-
plex compounds of copper(II) with pyrazine 
and pyridine derivatives, in particular to the 
class of 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine. Due to 
their antimicrobial and antitumor activity, 
these compounds may be promising candi-
dates for use in medicine. 

Summary of the invention consists in develop-
ing an optimal process for producing a new 
coordinative dinuclear compound of copper(II) 
[Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH), which contains a 
unique ligand 1-(7-chloro-6-methyl-2,3-
bis(pyridin-2-yl)-5H-cyclopenta[b]pyrazin-5-
yl)ethanone) (acdpp)-, obtained by condensa-
tion of 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine and acety-
lacetone ligands. 
The process for producing this compound 
consists in dissolving copper(II) chloride dihy-
drate and 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine in metha-
nol with subsequent addition of acetylacetone. 
Slow evaporation of this solution leads to the 
growth of single crystals of the target product 
[Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH). 

 
 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Двухъядерное соединение бис(µ2-1-(7-

хлоро-6-метил-2,3-бис(пиридин-2-ил)-

5H-циклопента[б]пиразин-5-ил)этанон)-

дихлоро-ди-медь(II) сольват метанола 

(57) Изобретение относится к химии коорди-
национных соединений, к металлo-органи-
ческим комплексным соединениям меди(II) 
с производными пиразина и пиридина, в 
частности к классу 2,3-бис(2-пиридил)пи-
разина. Эти соединения благодаря их 
противомикробной и противоопухолевой 
активности могут являться перспектив-
ными кандидатами для использования в 
медицине. 
Сущность изобретения заключается в 
разработке оптимального способа получе-
ния нового координационного двухъядер-
ного соединения меди(II) [Cu2(acdpp)2Cl2]2-
(CH3OH), которое содержит уникальный 
лиганд 1-(7-хлoрo-6-метил-2,3-бис(пири-
дин-2-ил)-5H-циклопента[б]пиразин-5-ил) 
этанон) (acdpp)-, полученный путем кон-
денсации лигандов 2,3-бис(2-пиридил)пи-
разина и ацетилацетона. 
Способ получения этого соединения 
состоит в растворении дигидрата хлорида 
меди(II) и 2,3-бис(2-пиридил)пиразина в 
метаноле с последующим добавлением 
ацетилацетона. Медленное испарение это-
го раствора приводит к росту монокрис-
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таллов целевого продукта [Cu2(acdpp)2Cl2] 
2(CH3OH). 

 
 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

 
(21) a 2017 0088 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07F 15/04 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/48 (2006.01) 
C07C 311/38 (2006.01) 
C07C 311/39 (2006.01) 
C07C 311/43 (2006.01) 
G01N 30/90 (2006.01) 
G01N 30/94 (2006.01) 

(22) 2017.10.12 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; 

CEBOTARI Diana, MD; GUŢU Tatiana, MD; 
ISTRATI Dorin, MD; GUDUMAC Valentin, MD 

(54) [4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxi-

benziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-

dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hi-

drazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) 

monoetanolsolvat în calitate de antioxi-

dant 
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 

anume la un compus coordinativ de nichel, 
biologic activ, din clasa tiosemicarbazonaţilor 
metalelor de tranziţie. Acest compus mani-
festă activitate antioxidantă înaltă şi poate 
găsi aplicare în medicină în calitate de sub-
stanţă, care inhibă procesele de oxidare ale 
moleculelor organice în organismul uman. 
Esenţa invenţiei constă în obţinerea antioxi-
dantului sintetic în baza [4-(2,4-dimetilfenil)-2-
(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbo-
tioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-me-
toxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-
O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvatului cu for-
mula:  

NO
Ni

S

N
S

H3CO

NH CH3

HN

NHN

OHH3CO

H3C

CH3

H3C

C2H5OH
.

 
 

Сompusul revendicat extinde arsenalul de 
antioxidanţi sintetici cu activitate biologică 
înaltă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) [4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy-3-

methoxybenzylidene)hydrazinecarbothio-

amide-S][4-(2,4-dimethylphenyl)-2-(oxo-3-

methoxybenzylidene)hydrazinecarbothi-

oamido(2-)-O,N,S]-nickel(II) monoethanol 

solvate as an antioxidant 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a biologically active coordina-
tive nickel compound from the class of transi-
tion metal thiosemicarbazonates. This com-
pound exhibits high antioxidant activity and 
can find application in medicine as a sub-
stance that inhibits the oxidation processes of 
organic molecules in the human body. 
Summary of the invention consists in obtain-
ing a synthetic antioxidant based on [4-(2,4-
dimethylphenyl)-2-(2-hydroxy-3-methoxyben-
zylidene)hydrazinecarbothioamide-S][4-(2,4-
dimethylphenyl)-2-(oxo-3-methoxybenzylide-
ne)hydrazinecarbothioamido(2-)-O,N,S]-
nickel(II) monoethanol solvate of the formula: 
 

NO
Ni

S

N
S

H3CO

NH CH3

HN

NHN

OHH3CO

H3C

CH3

H3C

C2H5OH
.
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The claimed compound expands the arsenal 
of synthetic antioxidants with high biological 
activity. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) [4-(2,4-диметилфенил)-2-(2-гидрокси-3-

метоксибензилиден)гидразинкарбо- 

тиоамид-S][4-(2,4-диметилфенил)-2-

(oксо-3-мeтoксибензилиден)гидразин-

карбо-тиоамидо(2-)-O,N,S]-никель(II) 

мoноэтанолсольват в качестве антио-

ксиданта 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
координационному соединению никеля 
класса тиосемикарбазидатов переходных 
металлов. Это соединение проявляет 
высокую антиоксидантную активность и 
может найти применение в медицине в 
качестве вещества, которое ингибирует 
процессы окисления органических молекул 
в организме человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность изобретения заключается в 
получении синтетического антиоксиданта 
на основе [4-(2,4-диметилфенил)-2-(2-
гидрокси-3-метоксибензилиден)гидразин-
карбо-тиоамид-S][4-(2,4-диметилфенил)-2-
(оксо-3-метоксибензилиден)гидразинкарбо- 
тиоамидо(2-)-O,N,S]-никель(II) моноэтанол-
сольвата с формулой:  

NO
Ni

S

N
S

H3CO

NH CH3

HN

NHN

OHH3CO

H3C

CH3

H3C

C2H5OH
.

 
 

Заявленное соединение расширяет 
арсенал синтетических антиоксидантов с 
высокой биологической активностью. 

 
 П. формулы: 2 
 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 de-
punerii sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere 

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

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-XVI of 
07.03.2008 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-XVI от 
07.03.2008 об охране изобретений. 

A 

A 

К 
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(21) e 2019 0269 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 

(96) 17722325.2, 2017.04.27 

(87) WO 2017/189827, 2017.11.02 

(31) 201662328959P 

(32) 2016.04.28 

(33) US 

(71) BIOGEN MA INC., US 

(72) KREBS Mark R. H., US; DAI David, US; SULE 
Shantanu, US; RABAH Dania, US; MARTIN 
David, US 

(54) Compoziții farmaceutice și scheme de 
dozare pentru utilizarea clinică a anticor-
pilor împotriva antigenului 2 de celule den-
dritice din sânge 

Pharmaceutical compositions and dosage 
regimens for clinical use of anti-blood den-
dritic cell antigen 2 antibodies 

Фармацевтические композиции и схемы 
дозирования для клинического 
применения антител к антигену 2 
дендритных клеток крови 

 

 
(21) e 2019 0270 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61K 31/22 (2006.01.01) 
           A61K 31/40 (2006.01.01) 
           A61K 31/4468 (2006.01.01) 
           A61K 31/397 (2006.01.01) 
           A61P 9/10 (2006.01.01) 

(96) 17722604.0, 2017.04.27 

(87) WO 2017/189813, 2017.11.02 

(31) 201662328823P; 201662348001P; 
201762451310P 

(32) 2016.04.28; 2016.06.09; 2017.01.27 

(33) US; US; US 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
US 

(72) PORDY Robert C., US; SASIELA William J., 
US; SCHWEMMER-GIPE Daniel A., US 

(54) Metode de tratament al pacienților cu 
hipercolesterolemie familială 
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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-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. 
 
 

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4625 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 239/52 (2006.01) 
C07D 239/54 (2006.01) 
C07D 239/56 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/06 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(21) a 2015 0047 
(22) 2013.10.07 
(31) PCT/CN2012/001358 
(32) 2012.10.08 
(33) CN 
(85) 2015.05.07 
(86) PCT/US2013/063612, 2013.10.07 
(87) WO 2014/058747 A1, 2014.04.17 
(71)(73) MERCK SHARP & DOHME CORP, US 
(72)  ARRINGTON Kenneth L., US; BURGEY 

Christopher, US; GILFILLAN Robert, GB; 
HAN Yongxin, CA; PATEL Mehul, US; LI 
Chun Sing, CA; LI Yaozong, CN; LUO Yunfu, 
CN; XU Jiayi, CN 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Derivaţi de 5-fenoxi-3H-pirimidin-4-onă şi 

utilizarea acestora ca inhibitori ai tran-

scriptazei inverse a HIV 

(57) Compuşii cu formula I: 
 

 
în care R1, R2, R3, M şi Z au semnificaţiile 
definite în descriere, sunt inhibitori de tran-
scriptază inversă a HIV. Compuşii cu formula 
I şi sărurile farmaceutic acceptabile ale aces-
tora sunt utile în inhibarea transcriptazei in-
verse a HIV, profilaxia şi tratamentul infecţiei 
HIV şi în profilaxia, întârzierea debutului sau 
progresării şi tratamentul SIDA. Compuşii şi 
sărurile acestora pot fi utilizate ca ingrediente 
în compoziţii farmaceutice, opţional în com-
binaţie cu alte preparate antivirale, imuno-
modulatori, antibiotice sau vaccinuri. 

 
  Revendicări: 51 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) 5-Phenoxy-3H-pyrimidin-4-one derivatives 

and their use as HIV reverse transcriptase 

inhibitors 
(57)    Compounds of Formula (I):  

 
wherein R1, R2, R3, M and Z are defined in 
the description, are HIV reverse transcriptase 
inhibitors. The compounds of Formula (I) and 
their pharmaceutically acceptable salts are 
useful in the inhibition of HIV reverse tran-
scriptase, the prophylaxis and treatment of 
infection by HIV and in the prophylaxis, delay 
in the onset or progression, and treatment of 
AIDS. The compounds and their salts can be 
employed as ingredients in pharmaceutical 
compositions, optionally in combination with 
other antivirals, immunomodulators, antibio-
tics or vaccines. 

 
  Claims: 51 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Производные 5-фенокси-3Н-пирими-

дин-4-она и их использование в 

качестве ингибиторов обратной транс-

криптазы ВИЧ 
(57) Соединения формулы I: 

 

 

где R1, R2, R3, M и Z имеют значения, 
определенные в описании, являются 
ингибиторами обратной транскриптазы 
ВИЧ. Соединения формулы I и их 
фармацевтически приемлемые соли могут 
быть использованы в ингибировании 
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обратной транскриптазы ВИЧ, профилак-
тике и лечении инфекции ВИЧ и в профи-
лактике, задержке начала или прогрессии 
и лечении СПИДа. Соединения и их соли 
могут быть использованы в качестве 
ингредиентов в фармацевтических компо-
зициях, факультативно, в комбинации с 
другими противовирусными средствами, 
иммуномодуляторами, антибиотиками или 
вакцинами. 

 
 П. формулы: 51 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4626 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07F 9/54 (2006.01) 
A61P 35/04 (2006.01) 
A61K 31/662 (2006.01) 

(21) a 2015 0117 
(22) 2014.04.07 
(31) PV 2013-308; PV 2014-66 
(32) 2013.04.24; 2014.01.29 
(33) CZ; CZ 
(85) 2015.11.20 
(86) PCT/CZ2014/000035, 2014.04.07 
(87) WO 2014/173374 A1, 2014.10.30 
(71)(73) SMART BRAIN S.R.O., CZ; BIOTECHNO-

LOGICKÝ ÚSTAV AV ČR V.V.I., CZ; 
NEUŽIL Jiří, CZ; KKCG AG, CH 

(72)  ŠTURSA Jan, CZ; WERNER Lukáš, CZ; 
NEUŽIL Jiří, CZ 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Derivaţi de tamoxifen pentru tratamentul 

afecţiunilor neoplazice, în special cu nivel 

înalt de proteină HER2 
(57) Prezenta invenţie se referă la noi izomeri E/Z 

direcţionaţi mitocondrial ai derivaţilor de 
trifenilfosfoniu alifatic ai tamoxifenului, în 
care lanţul alifatic este alchil sau alchenil, şi 
la sărurile aminice terţiare corespunzătoare 
ale acestora, şi/sau la amestecurile acestora 
(MitoTax). Derivaţii de alchil trifenilfosfoniu ai 
tamoxifenului au formula generală (I): 

I, 
 
 
 
 
 
 

în care n = 812 şi Z este selectat dintr-o 
grupă de săruri organice sau anorganice. 
Derivaţii de alchenil trifenilfosfoniu ai tamoxi-
fenului au formula generală IA: 

IA, 
în care n = 610 şi Z are semnificaţiile defi-
nite mai sus. 
Aceşti compuşi sunt aplicabili pentru trata-
mentul bolilor neoplazice, în special al celor 
cu niveluri înalte de proteină HER2. Medica-
mentul pentru tratamentul bolilor neoplazice, 
conform prezentei invenţii, conţine cel puţin 
un izomer E/Z al derivaţilor de trifenilfosfoniu 
alifatic ai tamoxifenului cu formula generală 
(I) şi/sau IA, sau sărurile lor corespunzătoare 
ale aminelor terţiare. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 19 

* 
*     * 

(54) Tamoxifen derivatives for treatment of 

neoplastic diseases, especially with high 

HER2 protein level 
(57) The invention relates to new mitochondrially 

targeted E/Z isomers of aliphatic tri-
phenylphosphonium derivatives of tamoxifen, 
where the aliphatic chain is alkyl or alkenyl, 
and their corresponding tertiary amine salts 
and/or their mixtures (MitoTAX). Alkyl tri-
phenylphosphonium derivatives of tamoxifen 
have the general formula (I): 

I, 
where n=8…12 and Z is selected from the 
group of organic or inorganic salts. Alkenyl 
triphenylphosphonium derivatives of tamoxi-
fen have the general formula IA: 
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 IA 
where n=6…10 and Z has the above men-
tioned meaning.  
These compounds are applicable for the 
treatment of neoplastic diseases, especially 
those with high HER2 protein levels. The 
drug for the treatment of neoplastic diseases, 
according to the invention, contains at least 
one E/Z isomer of aliphatic tri-
phenylphosphonium derivatives of tamoxifen 
of the general formula (I) and/or IA or their 
corresponding tertiary amine salts. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 19 

* 
*     * 

(54) Производные тамоксифена для лече-

ния опухолевых заболеваний, в 

частности с высоким уровнем белка 

HER2 
(57) Настоящее изобретение относится к 

новым изомерам E/Z митохондриально 
нацеленных производных алифатического 
трифенилфосфония тамоксифена, в кото-
рых алифатическая цепь является алкил 
или алкенил, и к соответствующим солям 
третичных аминов, и/или к их смесям (Mi-
toTax). Производные алкил трифенилфос-
фония тамоксифена имеют общую 
формулу (I): 

I, 
где n = 812 и Z выбран из группы 
органических или неорганических солей. 
Производные алкенил трифенилфосфо-
ния тамоксифена имеют общую формулу 
IA: 
 

IA, 
где n = 610 и Z имеет значения, 
определенные выше. 
Эти соединения являются эффективными 
для лечения опухолевых заболеваний, 
особенно с высокими уровнями белка 
HER2. Лекарство для лечения опухолевых 
заболеваний, в соответствии с настоящим 
изобретением, содержит, по меньшей 
мере, один изомер E/Z производных 
алифатического трифенилфосфония 
тамоксифена общей формулы (I) и/или IA, 
или их соответствующие соли третичных 
аминов. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 19 
 

 
(11) 4627 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 1/20 (2006.01) 
C09B 61/00 (2006.01) 

(21) a 2018 0035 
(22) 2018.04.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  TROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, 

MD; ZOSIM Liliana, MD 
(54) Tulpină de cianobacterie Anabaena spi-

roides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. - 

sursă de pigmenţi ficobilinici 
(57) Invenţia se referă la microbiologie şi bio-

tehnologie, şi anume la o tulpină de ciano-
bacterie, care poate fi utilizată pentru obţi-
nerea substanţelor biologic active utile în 
cosmetologie, industria farmaceutică, zoo-
tehnie şi fitotehnie. 
Tulpina de cianobacterie Anabaena spiroides 

f. minima (Nygaard.) Kossinsk. este depozi-
tată în Colecţia Naţională de Microorganisme 
Nepatogene cu numărul CNMN-CB-16 şi 
poate fi utilizată în calitate de sursă de pig-
menţi ficobilinici. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Strain of cyanobacterium Anabaena spi-

roides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. - 

source of phycobilin pigments 
(57) The invention relates to microbiology and 

biotechnology, namely to a cyanobacterium 
strain, which can be used for producing bio-
logically active substances useful in cos-
metology, pharmaceutical industry, zootech-
ny and phytotechny. 
The strain of cyanobacterium Anabaena spi-

roides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. is de-
posited in the National Collection of Non-
pathogenic Microorganisms under the num-
ber CNMN-CB-16 and can be used as a 
source of phycobilin pigments. 

 
  Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Штамм цианобактерии Anabaena spi-

roides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. - 

источник фикобилиновых пигментов 
(57) Изобретение относится к микробиологии и 

биотехнологии, а именно к штамму 
цианобактерии, который может быть 
использован для получения биологически 
активных веществ пригодных в космето-
логии, фармакологической промышленно-
сти, животноводстве и фитотехнике. 
Штамм цианобактерии Anabaena spiroides 

f. minima (Nygaard.) Kossinsk. депонирован 
в Национальной коллекции непатогенных 
микроорганизмов под номером CNMN-CB-
16 и может быть использован в качестве 
источника фикобилиновых пигментов. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1330 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 21/00 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 
C05C 9/00 (2006.01) 
C05D 1/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0075 
(22) 2018.07.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHI-

MIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE 
DIMO", MD 

(72)  RUSU Alexandru, MD; CIOCHINA Vitalie, 
MD 

(54) Procedeu de fertilizare extraradiculară a 
grâului 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de fertilizare extraradiculară a 
grâului. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în 
aceea că fertilizarea extraradiculară a grâului 
prevede stropirea plantelor cu o soluţie, ce 
conţine 23 kg K2SO4 şi 1521 kg 
CO(NH2)2 în 300 L de apă, pentru 1 ha de 
semănătură, care se efectuează în perioada 
dintre formarea spicului şi maturitatea boa-
belor în lapte-ceară, o dată sau de două ori, 
la un interval de 1420 de zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)     Process for foliar fertilization of wheat 
(57) The invention relates to agriculture, in partic-

ular to a process for foliar fertilization of 
wheat. 
The process, according to the invention, 
consists in that foliar fertilization of wheat 
provides for the spraying of plants with a so-
lution, containing 23 kg K2SO4 and 1521 
kg CO(NH2)2 in 300 L of water, per 1 ha of 
sowing, which is carried out in the period be-
tween the ear formation and milky-wax ripe-
ness of the grain, once or twice, with an in-
terval of 1420 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ внекорневой подкормки пше-
ницы 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу внекорневой 
подкормки пшеницы. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что внекорневая подкормка пшеницы 
предусматривает опрыскивание растений  
 

раствором, который содержит 2...3 кг 
K2SO4 и 1521 кг CO(NH2)2 в 300 л воды, 
на 1 га посева, которое проводится в пе-
риод между формированием колоса и мо-
лочно-восковой спелостью зерна, один 
или два раза, с интервалом 1420 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1331 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/49 (2006.01) 
(21) s 2018 0071 
(22) 2018.07.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, 
MD; COCIUG Adrian, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic imunologic al lezi-

unilor experimentale pemfigus-like la 
şobolani 

(57) Invenţia se referă la medicina experimentală, 
medicina regenerativă, în special la o 
metodă imunologică şi poate fi utilizată 
pentru diagnosticul leziunilor experimentale 
pemfigus-like la şobolani. 
Esenţa invenţiei constă în colectarea sânge-
lui din vasele caudale de la şobolani, centri-
fugarea şi determinarea concentraţiei com-
ponentelor C3 şi C4 ale complementului prin 
metoda optică în diapazonul undei ultravio-
lete, şi anume în cazul când concentraţia C3 
este de 1,02...2,54 g/L, iar C4 - 0,82...0,94 
g/L, se diagnostichează leziuni pemfigus-like 
la şobolani. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for immunological diagnosis of 
experimental pemphigus-like lesions in 
rats 

(57) The invention relates to experimental medi-
cine, regenerative medicine, in particular to 
an immunological method and can be used 
for diagnosis of experimental pemphigus-like 
lesions in rats. 
Summary of the invention consists in collec-
ting blood from the caudal vessels of rats, 
centrifuging and determining the concentra-
tion of the complement components C3 and 
C4 by the optical method in the ultraviolet  
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wavelength range, and in the case when the 
concentration of C3 is 1.02…2.54 g/l, and C4 - 
0.82…0.94 g/l, experimental pemphigus-like 
lesions are diagnosed in rats. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод иммунологической диагностики 
пемфигусоподобных эксперименталь-
ных поражений у крыс 

(57) Изобретение относится к эксперименталь-
ной медицине, регенеративной медицине, 
в частности к иммунологическому способу 
и может быть использовано для диа-
гностики пемфигусоподобных эксперимен-
тальных поражений у крыс. 
Сущность изобретения состоит в сборе 
крови из хвостовых сосудов крыс, цен-
трифугировании и определении кон-
центрации компонентов С3 и С4 компле-
мента оптическим методом в ультрафио-
летовом диапазоне длины волны, и в слу-
чае, когда концентрация С3 составляет 
1,02...2,54 г/л, а C4 - 0,82...0,94 г/л, диа-
гностируют пемфигусо-подобные экспе-
риментальные поражения у крыс. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1332 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61J 3/00 (2006.01) 

A61L 2/02 (2018.01) 
(21) s 2018 0067 
(22) 2018.07.02 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  COBZAC Vitalie, MD; NACU Viorel, MD; 
GLAVAN Alina, MD; JIAN Mariana, MD; 
SEDAIA Ecaterina, MD; ABABII Polina, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea 

grefelor de dimensiuni mici 
(57) Invenția se referă la medicina regenerativă și 

ingineria tisulară, în special la dispozitive 
pentru fixarea şi celularizarea grefelor de di-
mensiuni mici. 
Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea gre-
felor de dimensiuni mici conţine un container 
de formă conică de tip eppendorf, în partea 
superioară a căruia este fixat un capac de-
taşabil cu un orificiu central. În corpul con-
tainerului din două părţi sunt amplasate opus 
două orificii, iar în partea inferioară a con-
tainerului este executat un orificiu străpuns. 

În interiorul containerului este amplasat coa-
xial un suport detaşabil de formă conică 
pentru grefe, orientat cu baza mică în partea 
de jos a containerului, cu posibilitatea trecerii 
prin orificiul executat în partea inferioară a 
containerului, diametrul extern al suportului 
fiind egal cu diametrul orificiului containeru-
lui. Lungimea suportului depăşeşte lungimea 
containerului, iar toate componentele dis-
pozitivului sunt confecţionate din polipro-
pilenă şi autoclavabile. 
 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Small-sized graft fixation and cellulariza-
tion device  

(57) The invention relates to regenerative medi-
cine and tissue engineering, in particular to a 
small-sized graft fixation and cellularization 
device. 
The small-sized graft fixation and cellulariza-
tion device comprises an Eppendorf-type 
cone-shaped container, in the upper part of 
which is fixed a removable cover with a cen-
tral hole. In the body of the container on two 
sides are oppositely placed two holes, and in 
the lower part of the container is made a 
through hole. Inside the container is coaxially 
placed a removable cone-shaped holder for 
grafts, directed with the small base in the 
lower part of the container, with the possibi-
lity of passing through the hole made in the 
lower part of the container, the outer diame-
ter of the holder being equal to the diameter 
of the container’s hole. The length of the 
holder exceeds the length of the container, 
and all components of the device are made 
of polypropylene and autoclavable. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Устройство для фиксации и целлюля-
ризации малоразмерных трансплан-
татов 

(57) Изобретение относится к регенеративной 
медицине и тканевой инженерии, в част-
ности к устройствам для фиксации и цел-
люляризации малоразмерных транс-
плантатов. 
Устройство для фиксации и целлюляри-
зации малоразмерных трансплантатов 
содержит контейнер конической формы 
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типа эппендорф, в верхней части которого 
закреплена съемная крышка с центра-
льным отверстием. В корпусе контейнера 
с двух сторон противоположно распо-
ложены два отверстия, а в нижней части 
контейнера выполнено сквозное отверс-
тие. Внутри контейнера соосно размещен 
съемный держатель конической формы 
для трансплантатов, направленный ма-
лым основанием в нижнюю часть контей-
нера, с возможностью прохождения 
сквозь отверстие, выполненное в нижней 
части контейнера, внешний диаметр дер-
жателя будучи равен диаметру отверстия 
контейнера. Длина держателя превышает 
длину контейнера, а все компоненты 
устройства изготовлены из полипропиле-
на и автоклавируемы. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 8 
 
 
(11) 1333 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 33/26 (2006.01) 

A61K 33/30 (2006.01) 
A61K 33/34 (2006.01) 
A61K 33/38 (2006.01) 

(21) s 2018 0023 
(22) 2018.03.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD; ACADEMIA DE STAT DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK, BY 

(72)  JURBA Vladimir, BY; KRASOCIKO Petru, 
BY; EREMIA Nicolae, MD; RUCOLI Vasile, 
BY; KOVALEV Igor, BY; SOLEANCIUK 
Pavel, BY; NEICOVCENA Iulea, MD; 
COŞÎLEVA Olga, MD 

(54) Metodă de tratare a inflamaţiei purulente a 
pielii copitelor la bovine 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în 
special la tratamentul inflamaţiei purulente a 
pielii copitelor la vaci.  
Metoda include tratamentul mecanic şi chi-
rurgical al defectului patologic la copită, 
îndepărtarea cornului exfoliat şi a ţesuturilor 
necrotice, urmată de tratarea cu soluţii anti-
septice, uscarea prin tamponare şi aplicarea 
a 4 bandaje suprapuse impregnate cu com-
puşi cu conţinut de argint, cupru, zinc şi fier, 
unde argintul, cuprul, zincul şi fierul în 
bandaje sunt în următoarele cantităţi, 
mg/cm2: 
argint 10,0 
cupru 15,0 
 
 

 
 

zinc 15,0 
fier 40,0, 
totodată bandajele se aplică pe plagă o dată 
la fiecare 3...5 zile, timp de 15...17 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating purulent inflammation 
of the hoof skin in cattle 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 
in particular to the treatment of purulent in-
flammation of the hoof skin in cows. 
The method comprises mechanical and sur-
gical treatment of a hoof’s pathological de-
fect, removal of the detached horn and ne-
crotic tissues with subsequent treatment with 
antiseptic solutions, drying by plugging and 
application of 4 superimposed dressings im-
pregnated with compounds containing silver, 
copper, zinc and iron, where silver, copper, 
zinc and iron in dressings are in the following 
amounts, mg/cm2: 
silver 10,0 
copper 15,0 
zinc 15,0 
iron 40,0, 
at the same time, the dressings are applied 
on the wound once, every 3…5 days, for 
15…17 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения гнойного воспаления 
кожи копыт у коров 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 
медицине, в частности к лечению гнойного 
воспаления кожи копыт у коров. 
Способ включает механическое и хирур-
гическое лечение патологического дефек-
та копыта, удаление отслоившегося рога и 
некротических тканей с после-дующей об-
работкой антисептическими растворами, 
сушку тампонированием и накладывание 
4-х наложенных повязок пропитанных со-
единениями, содержащи-ми серебро, 
медь, цинк и железо, где серебро, медь, 
цинк и железо в повязках находятся в 
следующих количествах, мг/см2: 
серебро 10,0 
медь 15,0 
цинк 15,0 
железо 40,0, 
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причем повязки накладывают на рану 
один раз, через каждые 35 дней, в тече-
ние 1517 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1334 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G09F 19/00 (2018.01) 

H04M 3/42 (2009.01) 
H04W 4/06 (2009.01) 
H04W 4/12 (2009.01) 
H04W 4/14 (2009.01) 
H04W 4/35 (2018.01) 

(21) s 2016 0104 
(22) 2016.09.14 
(71)(72)(73) CARAGHEAUR Gheorghi, MD 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Procedeu de livrare direcţionată a in-

formaţiei publicitare abonatului de tele-
fonie mobilă cu posibilitatea activării 
imediate a serviciului promovat 

(57) Invenţia se referă la procedee de livrare a 
informaţiei publicitare în reţelele operatorilor 
de telefonie mobilă. 
Procedeul de livrare direcţionată a informaţiei 
publicitare abonatului de telefonie mobilă cu 
posibilitatea activării imediate a serviciului 
promovat constă în reproducerea automată a 
mesajelor vocale preînregistrate la apelul 
platformei IVR către abonat. Totodată 
platforma IVR se reglează conform unui 
program astfel încât aceasta reproduce un 
mesaj publicitar, direcţionat pentru acest 
abonat pe baza datelor privind abonatul, 
primite la cererea către subsistemul de 
facturare (platforma IN) nemijlocit la 
momentul efectuării apelului, şi aşteaptă 
răspunsul abonatului privind necesitatea 
activării serviciului promovat, primind 
răspunsul abonatului în formă de semnal 
DTMF, se produce activarea serviciului 
promovat prin expedierea spre sistemul 
respectiv al operatorului a cererilor din 
numele abonatului şi se informează abonatul 
despre activarea serviciului. Totodată se 
utilizează cereri MAP USSD sau mesaje  
SMS, sau apel HTTP API pe partea  
serviciului activat, sau se execută schimburi 
de pachete TCP/IP în conformitate cu 
specificaţia furnizată de operator. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 

(54) Method for targeted delivery of adverti-
sing information to mobile communica-
tion subscriber with the possibility to im-
mediately activate the advertised service 

(57) The invention relates to methods for deliver-
ing advertising information in the networks of 
mobile communication operators. 
The method for targeted delivery of adverti-
sing information to mobile communication 
subscriber with the possibility to immediately 
activate the advertised service consists in the 
automatic reproduction of pre-recorded voice 
messages when the IVR platform calls a 
subscriber. At the same time, the IVR plat-
form is programmatically adjusted in such a 
way that it reproduces an advertising mes-
sage, directed to that subscriber on the basis 
of subscriber data, received on request to the 
billing subsystem (IN platform) immediately 
at the time of making the call, and waits for 
the subscriber to respond to the need to acti-
vate the advertised service, and receiving a 
response from the subscriber in the form of a 
DTMF signal activates the advertised service 
by sending inquiries to the corresponding 
system of the operator on behalf of the sub-
scriber and informs the subscriber about the 
service activation, using at the same time 
MAP USSD requests or SMS messages, or 
HTTP API calls on the side of the activated 
service, or exchanging TCP/IP packets ac-
cording to the specification provided by the 
operator. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ нацеленной доставки рекла-
мной информации абоненту мобиль-
ной связи с возможностью немедлен-
ной активации рекламируемой услуги 

(57) Изобретение относится к способам 
доставки рекламной информации в сетях 
операторов мобильной связи. 
Способ нацеленной доставки рекламной 
информации абоненту мобильной связи с 
возможностью немедленной активации 
рекламируемой услуги заключается в 
автоматическом воспроизведении предва-
рительно записанных голосовых сооб-
щений при звонке IVR платформы 
абоненту. При этом IVR платформу 
программно настраивают таким образом, 
что она воспроизводит рекламное сооб-
щение, нацеленное на данного абонента 
на основании данных об абоненте, 
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полученных по запросу к подсистеме 
биллинга (IN платформе) непосредствен-
но в момент совершения вызова, и 
ожидает ответа абонента о необходимости 
активировать рекламируемую услугу, 
получив от абонента ответ в виде DTMF 
сигнала, производит активацию реклами-
руемой услуги путем отправки на 
соответствующую систему оператора 
запросов от имени абонента и инфор-
мирует абонента об активации услуги. При 
этом используют MAP USSD запросы или 
SMS сообщения, или вызов HTTP API на 
стороне активируемого сервиса, или 
выполняется обмен TCP/IP пакетами 
согласно предоставленной оператором 
спецификации. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 1335 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02J 7/34 (2006.01) 

H02J 9/06 (2006.01) 
(21) s 2018 0086 
(22) 2018.08.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-

TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", 
MD 

(72)  SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; 
RUSSEV Iurii, MD; SIDORENKO Anatolie, 
MD 

(54) Dispozitiv de alimentare cu energie elec-
trică neîntreruptibilă cu invertorul în 
punte şi nodul de încărcare a acumula-
torului combinat 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special 
la dispozitivele de alimentare cu energie 
electrică neîntreruptibilă.  
Dispozitivul de alimentare cu energie elec-
trică neîntreruptibilă cu invertorul în punte şi 
nodul de încărcare a acumulatorului combi-
nat include o sarcină (SARCINA), un capăt al 
căreia este conectat la un capăt al înfăşurării 
primare (W1) a unui transformator de putere 
(Tr) şi la capătul de sus al unui releu (K1), iar 
al doilea capăt al sarcinii (SARCINA) este 
conectat la celălalt capăt al înfăşurării 
primare (W1) a transformatorului de putere 
Tr, la prima intrare a unui modul de dirijare 
(MD), şi la un capăt al furcii (REŢEAUA), 
celălalt capăt al căreia este conectat la cea 
de-a doua intrare a modulului de dirijare 
(MD), şi la contactul de mijloc al releului (K1). 
De asemenea dispozitivul mai conţine un 
senzor de curent (Ri), primul capăt al căruia 

este unit la cea de-a treia intrare a modulului 
de dirijare (MD) şi la borna negativă al unui 
acumulator (Acc), iar cel de-al doilea capăt 
este unit la cea dea patra intrare a modulului 
de dirijare (MD), totodată primele două ieşiri 
ale modulului de dirijare (MD) sunt conectate 
la intrările unui driver (1), iar celelalte două 
ieşiri la intrările unui driver (2). Totodată ieşi-
rile driverului (1) sunt conectate, respectiv, 
prima la poarta unei chei de putere (Q1), a 
doua la poarta unei chei de putere (Q4), a 
treia la sursa cheii de putere (Q1), la un 
capăt  al înfăşurării secundare (W2) a 
transformatorului de puitere (Tr), şi la drena 
cheii de putere (Q4), şi a patra la sursa cheii 
de putere (Q4) şi cel de-al doilea capăt al 
senzorului de curent (Ri), iar ieşirile driverului 
(2) sunt conectate, respectiv, prima la poarta 
unei chei de putere (Q2), a doua la poarta 
unei chei de putere (Q3), a treia la sursa 
cheii de putere (Q2), celălalt capăt al 
înfăşurării secundare (W2) a 
transformatorului de puitere (Tr) şi la drena 
cheii de putere (Q3), şi a patra la sursa cheii 
de putere (Q3) şi cel de-al doilea capăt al 
senzorului de curent (Ri), totodată drenele 
cheilor de putere (Q1) şi (Q2) sunt conectate 
la borna pozitivă a acumulatorului Acc. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Uninterruptible power supply device with 
combined bridge inverter and accumula-
tor charging unit 

(57) The invention relates to electrical engineer-
ing, in particular to uninterruptible power 
supply devices. 
The uninterruptible power supply device with 
combined bridge inverter and accumulator 
charging unit comprises a load (SARCINA), 
one end of which is connected to the first end 
of the primary winding (W1) of a power trans-
former (Tr) and to the upper contact of a re-
lay (K1), and the second end of the load 
(SARCINA) is connected to the second end 
of the primary winding (W1) of the power 
transformer (Tr), to the first input of a control 
module (MD), and to one end of the plug 
(REŢEAUA), the other end of which is con-
nected to the second input of the control 
module (MD), and to the middle contact of 
the relay (K1). The device further comprises 
a current sensor (Ri), the first end of which is 
connected to the third input of the control 
module (MD) and to the negative terminal of 
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an accumulator (Acc), and the second end is 
connected to the fourth input of the control 
module (MD), while the first two outputs of 
the control module (MD) are connected to 
the inputs of a driver (1), and the other two 
outputs to the inputs of a driver (2), while the 
outputs of the driver (1) are connected, re-
spectively, the first to the gate of a power key 
(Q1), the second to the gate of a power key 
(Q4), the third to the source of the power key 
(Q1), to an end of the secondary winding 
(W2) of the power transformer (Tr), and to 
the drain of the power key (Q4), and the 
fourth to the source of the power key (Q4) 
and the second end of the current sensor 
(Ri), and the outputs of the driver (2) are 
connected, respectively, the first to the gate 
of a power key (Q2), the second to the gate 
of a power key (Q3), the third to the source 
of the power key (Q2), the other end of the 
secondary winding (W2) of the power trans-
former (Tr) and to the drain of the power key 
(Q3), and the fourth to the source of the 
power key (Q3) and the second end of the 
current sensor (Ri), while the drains of the 
power keys (Q1) and (Q2) are connected to 
the positive terminal of the accumulator 
(Acc). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство бесперебойного электропи-
тания с совмещенными мостовым ин-
вертором и узлом заряда аккумуля-
тора  

(57) Изобретение относится к электротехнике, 
в частности к устройствам бесперебой-
ного электропитания. 
Устройство бесперебойного электропита-
ния с совмещенными мостовым инвер-
тором и узлом заряда аккумулятора вклю-
чает нагрузку (SARCINA), один конец ко-
торой подключен к первому концу первич-
ной обмотки (W1) силового транс-
форматора (Tr) и к верхнему контакту ре-
ле (K1), а второй конец нагрузки 
(SARCINA) подключен ко второму концу 
первичной обмотки (W1) силового транс-
форматора (Tr), к первому входу модуля 
управления (MD), и к одному концу вилки 
(REŢEAUA), другой конец которой  
 
 
 

подключен ко второму входу модуля 
управления (MD), и к среднему контакту 
реле (K1), датчик тока (Ri), первый конец 
которого подключен к третьему входу мо-
дуля управления (MD) и к отрицатель-ной 
клемме аккумулятора (Acc), а второй ко-
нец подключен к четвертому входу моду-
ля управления (MD), при этом пер-вые 
два выхода модуля управления (MD) под-
ключены к входам драйвера (1), а другие 
два выхода к входам драйвера (2), при 
этом выходы драйвера (1) подклю-чены, 
соответственно, первый к затвору силово-
го ключа (Q1), второй к затвору силового 
ключа (Q4), третий к истоку силового клю-
ча (Q1), к первому концу вторичной об-
мотки (W2) силового транс-форматора 
(Tr), и к стоку силового ключа (Q4), и чет-
вертый к истоку силового ключа (Q4) и ко 
второму концу датчика тока (Ri), а выходы 
драйвера (2) подключены, соответствен-
но, первый к затвору сило-вого ключа 
(Q2), второй к затвору сило-вого ключа 
(Q3), третий к истоку силового ключа (Q2), 
ко второму концу вторичной обмотки (W2) 
силового трансформатора (Tr) и к стоку 
силового ключа (Q3), и четвертый к истоку 
силового ключа (Q3) и ко второму концу 
датчика тока (Ri), при этом стоки силовых 
ключей (Q1) и (Q2) подключены к положи-
тельной клемме аккумулятора  (Acc). 

 
 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-XVI din 07.03.2008 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  
issuance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accor-

dance with the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в 
соответствии с Законом № 50 от 07.03.2008 об охране изобретений, с даты публикации 
ЕПВ сведений о выдаче патента. 
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(54) Compoziții farmaceutice și utilizări di-
recționate spre bolile de depozitare 
lizozomală 

Pharmaceutical compositions and uses 
directed to lysosomal storage disorders 

Фармацевтические композиции и 
применения, направленные на 
лизосомные болезни накопления 

(57)  Prezenta invenţie se referă la tratamentul 
bolilor de depozitare lizozomală (LSD) cu-
prizând administrarea acetil-leucinei sau a 
unei sări farmaceutic acceptabile a aces-
teia. 
 
Revendicări: 16 
Figuri: 10 
  

(57)  The present disclosure provides for treating 
lysosomal storage disorders (LSDs) com-
prising administering acetyl-leucine or a 
pharmaceutically acceptable salt thereof. 
 
Claims: 16 
Fig.: 10 
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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 FR 4591 C1 A61K 47/10 (2006.01) 

A61K 47/32 (2006.01) 

A61K 31/57 (2006.01) 

A61K 9/10 (2006.01) 

A61K 9/20 (2006.01) 

a 2015 0060 2013.12.05 9/2018 

2 MD 4593 C1 C12N 1/20 (2006.01) 

C12N 1/38 (2006.01) 

a 2017 0064 2017.06.19 9/2018 

3 MD 4594 C1 C12N 1/20 (2006.01) a 2018 0008 2018.02.16 9/2018 
 

 

 

 
 
 

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 1276 Z C12N 1/20 (2006.01) 

C12R 1/125 (2006.01) 

s 2017 0123 2017.11.29 8/2018 

2 MD 1281 Z A23D 9/02 (2006.01) 

A23D 9/04 (2006.01) 

A23C 13/12 (2006.01) 

A23C 13/14 (2006.01) 

A23L 33/00 (2016.01) 

A23L 33/115 (2016.01) 

s 2017 0126 2017.12.08 9/2018 

3 MD 1282 Z A23L 13/00 (2016.01) 

A23L 13/40 (2016.01) 

A23L 13/60 (2016.01) 

s 2018 0027 2018.03.27 9/2018 

4 MD 1283 Z A23P 20/20 (2016.01) 

A23L 7/10 (2016.01) 

A23L 17/00 (2016.01) 

s 2017 0062 2017.05.15 9/2018 

5 MD 1285 Z C12N 1/14 (2006.01) 

C12N 1/16 (2006.01) 

C12R 1/80 (2006.01) 

s 2017 0143 2017.12.28 9/2018 

 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of 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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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 persoană, 
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 



MD - BOPI 4/2019                       PLANT VARIETIES 

 62

 

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  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2017 0011/ 
   2017.03.22 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR, 
MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD 

LEVĂNŢICĂ (Lavandula 
angustifolia Mill.) 

 
Lavender (Lavandula 

angustifolia Mill.) 
 
Лаванда (Lavandula 

angustifolia Mill.) 

AROMA UNICA 288/2019.04.30 

2 v 2016 0013/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 
 
Walnut  
(Juglans regia L.) 
 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 

DE BUIUCANI 289/2019.04.30 

3 v 2016 0014/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 
 
Walnut  
(Juglans regia L.) 

 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 
 

DE VĂLCINEŢ 290/2019.04.30 

4 v 2016 0015/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 

 
Walnut  
(Juglans regia L.) 
 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 

 

MICLEUŞENE 291/2019.04.30 
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1 2 3 4 5 6 

5 v 2016 0016/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 
 
Walnut  
(Juglans regia L.) 

 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 

 

NISTRENE 292/2019.04.30 

6 v 2016 0017/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 

 
Walnut  
(Juglans regia L.) 
 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 

DOLNA 293/2019.04.30 

7 v 2016 0018/ 
   2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU 
CIUBOTARU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

NUC  
(Juglans regia L.) 
 
Walnut  
(Juglans regia L.) 
 
Грецкий орех  
(Juglans regia L.) 

SURPRIZ 294/2019.04.30 

 

 

 

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate / 
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
titularul, amelioratorul și codul țării conform normei ST.3 OMPI, denumirea comună  
(taxonul botanic), denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 

таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2017 0012/ 
   2017.04.13 

a. Berryworld Plus Limited, 
GB 
 
b. Berryworld Plus Limited, 
GB 

ZMEUR  
(Rubus idaeus L.) 

 
Raspberry  
(Rubus idaeus L.) 
 
Малина  
(Rubus idaeus L.) 

 
 

Diamond Jubilee 282/2018.12.31 

 



1
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile 
înregistrate 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 
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce 
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI 
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ 
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

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

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

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially 
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 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de 
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 
înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că 
înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a 
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. 

 

ÎÎ

I
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(210) 042979 
(220) 2018.08.17 
(730) CHIRMICI Denis, MD 

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben-

auriu. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 24.03.02; 24.03.07; 25.01.06; 25.01.09; 
25.01.15; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.10; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 042980 
(220) 2018.08.17 
(730) CHIRMICI Denis, MD 

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben-

auriu. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 03.07.02; 24.01.09; 24.01.20; 24.09.14; 
25.01.09; 25.01.15; 27.01.06; 27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 043295 
(220) 2018.10.30 
(730) Emerson Electric Co., A Missouri  

Corporation, US 
8000 West Florissant Avenue, St. Louis, 
Missouri 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 
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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 cu-
răţare, electrice; compresoare de aer 
(maşini); pompe de aer comprimat; compre-
soare (maşini); compresoare pentru frigidere; 
instalaţii de condensare; biele de maşini sau 
de motoare; cabluri de comandă pentru 
maşini sau motoare; dispozitive de comandă 
pentru maşini sau motoare; comenzi hidrau-

lice pentru maşini şi motoare; comenzi pneu-
matice pentru maşini şi motoare; cuplaje, cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre; tran-
sportoare; dispozitive de zdrobit de bucătă-
rie, 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 ve-
sela; maşini de divizat; maşini de tras; man-
drine 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 curăţarea prafului, electrice; 
perii colectoare compatibile (pentru genera-
toare); dinamuri; electrozi pentru maşinile de 
sudură; maşini pentru galvanoplastie; apara-
te de ridicat; grupuri electrogene de rezervă; 
vase de expansiune (organe de maşini); ven-
tilatoare pentru motoare; dispozitive de an-
trenare (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 
(maşini); schimbătoare de căldură (organe 
de maşini); maşini de tivit; portscule (organe 
de maşini); carcase de maşini; dispozitive de 
aprindere pentru motoare cu combustie 
internă; magnetouri de aprindere; roboţi 
(maşini industriale); cuplaje (părţi de motoa-
re); garnituri de etanşare (părţi de motoare); 
cuţite (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-
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trice pentru cuie; aparate pentru scoaterea 
cuielor, electrice; maşini de tăiat olane 
(maşini-unelte); maşini de împachetat; gode-
vil (dispozitiv pentru curăţarea interioară a 
ţevilor); raboteze; maşini şi aparate electrice 
de şlefuit; tobe de eşapament pentru motoa-
re; ciocane rotopercutoare, electrice; prese 
(maşini de uz industrial); reductoare de pre-
siune (piese de maşini); regulatoare de pre-
siune (componente de maşini); supape de 
presiune (organe de maşini); maşini pentru 
prelucrarea materialelor plastice; mecanisme 
de propulsie, cu excepţia celor pentru vehi-
cule terestre; scripete electrice; palane (or-
gane de maşini); maşini de pulverizat; maşini 
de stropit; membrane pentru pompe; pompe 
(componente ale maşinilor sau ale motoare-
lor); pompe (maşini); pompe pentru instalaţii 
de încălzire; poansoane pentru maşini de 
ştanţat; maşini de ştanţat; cricuri cu cremalie-
ră; radiatoare (de răcire) pentru motoare; 
maşini de compactare; berbeci (maşini); dis-
pozitive de bobinat (mecanice); tambure de 
înfăşurat furtunuri; bobine pentru maşini; 
regulatoare (organe de maşini); aparate pen-
tru spălat sticle; maşini de nituit; roboţi 
(maşini); maşini de igienizare; bancuri de 
tăiere pentru fierăstraie (organe de maşini); 
lame de fierăstrău (părţi de maşini); ferăstra-
ie (maşini); foarfeci electrice; şurubelniţe 
electrice; maşini de etanşat de uz industrial; 
aparate electrice pentru sigilarea materialelor 
plastice (ambalare); pompe de combustibil 
(cu autoreglare); pulverizatoare pentru ape 
reziduale; maşini de cusut; maşini de ascuţit; 
foarfeci de tuns, electrice; maşini de destră-
mat de uz industrial; 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; apara-
te electrice de sudat; 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; batiuri pentru maşini; demaroare 
pentru motoare; statoare; 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 in-
dustrial; duze de aspiraţie pentru aspiratoare; 
compresor de supraalimentare; schimbătoa-
re de căldură lichid-vapori; maşini de ambuti-
sat; mese de lucru pentru maşini; robinete 
(organe de maşini şi de motoare); supape 
(organe de maşini şi de motoare); maşini 
pentru industria textilă; lănci termice cu oxi-

gen (maşini); maşini de filetat; ciocane de 
forjă cu arc; unelte (organe de maşini); con-
vertizoare de cuplu, cu excepţia vehiculelor 
terestre; transmisii de maşini; transportoare 
pneumatice; maşini de rectificat; maşini de 
tăiat frunzişul plantelor; turbine hidraulice; 
turbine, cu excepţia vehiculelor terestre; tur-
bocompresoare; pompe de vid (maşini); ac-
cesorii pentru aspiratoare de praf, pentru 
pulverizare de parfumuri şi dezinfectante; 
tuburi pentru aspiratoare de praf; aspiratoa-
re; saci pentru aspiratoare; vane (organe de 
maşini); capace pentru ieşiri de urgenţă (or-
gane de maşini); tuburi (organe de maşini); 
piese pentru maşini; 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 control, monitorizare şi 
poziţionare a mecanismelor de acţionare; 
echipamente de control al supapelor; siste-
me şi aparate de detecţie a ruperii conducte-
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-
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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; to-
porişti; 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 
tranşat; 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; 
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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 
precizie; buşoane indicatoare de presiune 
pentru valve; indicatoare de presiune/mano-
metre; aparate de măsurare a presiunii; 
înregistratoare de presiune; transmiţătoare 
de presiune; circuite imprimate; sonde de uz 
ştiinţific; indicatoare de cantitate; radare; 
aparate pentru siguranţa traficului feroviar; 
cititoare (aparatură pentru procesarea date-
lor); aparate electrice de reglare; relee elec-
trice; instalaţii electrice pentru controlul de la 
distanţă al operaţiilor industriale; aparat de 
control de la distanţă; emiţătoare de semna-
lizare 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 meca-
nice; prize, fişe şi alte dispozitive de cuplare 
(conexiuni electrice); ventile electromagne-
tice (întrerupătoare electromagnetice); linii de 
sondaj; indicatoare de viteză; transformatoa-
re de ridicare a tensiunii; cutii de distribuţie 
(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; termo-
metre, 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 
ultrasunete; 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; cone-
xiuni de cablu (electricitate); adaptoare fără 
fir; comutatoare de nivel fără fir; comutatoare 
fără fir; transmiţătoare fără fir; fire electrice; 

 

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; 
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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 sub-
stanţelor solide şi/sau lichidelor; aparate de 
epurare 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; 
maşini de uscat haine; uscătoare electrice 
pentru rufe; supape regulatoare de nivel în 
rezervoare; becuri de iluminat; difuzoare 
(iluminat); 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 
maşini; 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 flăcărilor 
(rezistente la detonaţii); hidranţi de incendiu; 
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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; 

 

35   - servicii de marketing, servicii de vânzări şi 
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii 
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); 

 

37   - servicii de instalaţii, servicii de reparaţii; 
 

39   - servicii de livrare, de depozitare a mărfurilor 
şi de transport; transport; ambalarea şi de-
pozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii; 

 

40   - servicii de tratament de materiale; asamblare 
de materiale la comandă pentru terţi; 

 

41   - seminare de pregătire, ateliere şi cursuri 
(management); 

 

42   - servicii de analize pentru exploatarea zăcă-
mintelor petrolifere; etalonare (măsurări); 
analize chimice; cercetări chimice; programa-
re pentru calculatoare; proiectare de softwa-
re; închirierea programelor informatice; ana-
liza sistemelor informatice; proiectarea sis-
temelor informatice; consultanţă în domeniul 
programelor de calculator; consultanţă în 
domeniul tehnologiilor referitoare la calcula-
toare; consultanţă în proiectarea şi dezvolta-
rea hardware pentru computere; consiliere în 
domeniul economiei de energie; creare şi 
design de indexuri de informaţii bazate pe 

site-uri web pentru alte persoane (servicii de 
tehnologia informaţiei); audit în domeniul 
energiei; inginerie; design industrial; servicii 
de consultanţă în materie de tehnologie a 
informaţiei (IT); instalarea programelor; între-
ţinerea programelor de calculator; studii în 
domeniul mecanicii; monitorizarea sistemelor 
computerizate prin acces de la distanţă; ser-
vicii de monitorizare a dispozitivelor prin ac-
ces la distanţă; design de ambalaje; platfor-
mă ca serviciu (PaaS); furnizarea informaţii-
lor în legătură cu tehnologia calculatoarelor 
şi programare prin intermediul unui site; con-
trolul calităţii; cercetarea, dezvoltarea produ-
selor noi pentru terţi; studii în domeniul pro-
tecţiei mediului; servicii de laboratoare ştiinţi-
fice; cercetare ştiinţifică; software ca serviciu 
(Saas); serviciu informatic (SAAS); stilism 
(design industrial); cercetare tehnică; efectu-
area studiilor de proiecte tehnice; consul-
tanţă tehnologică; consultanţă în domeniul 
tehnologiei telecomunicaţiilor; testarea mate-
rialelor textile; actualizarea software-ului; 
analiza apelor. 

 

 

 
 
(210) 043296 
(220) 2018.10.30 
(730) Emerson Electric Co., A Missouri  

Corporation, US 
8000 West Florissant Avenue, St. Louis, 
Missouri 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 
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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 cu-
răţare, electrice; compresoare de aer 
(maşini); pompe de aer comprimat; compre-
soare (maşini); compresoare pentru frigidere; 
instalaţii de condensare; biele de maşini sau 
de motoare; cabluri de comandă pentru 

maşini sau motoare; dispozitive de comandă 
pentru maşini sau motoare; comenzi hidrau-
lice pentru maşini şi motoare; comenzi pne-
umatice pentru maşini şi motoare; cuplaje, cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre; tran-
sportoare; dispozitive de zdrobit de bucătă-
rie, 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 ve-
sela; maşini de divizat; maşini de tras; man-
drine 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 curăţarea prafului, electrice; 
perii colectoare compatibile (pentru genera-
toare); dinamuri; electrozi pentru maşinile de 
sudură; maşini pentru galvanoplastie; apara-
te de ridicat; grupuri electrogene de rezervă; 
vase de expansiune (organe de maşini); ven-
tilatoare pentru motoare; dispozitive de an-
trenare (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 (maşi-
ni); 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 
(maşini industriale); cuplaje (părţi de motoa-
re); garnituri de etanşare (părţi de motoare); 
cuţite (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; 
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maşini pentru ascuţire şi realizat matriţe; 
forme (organe de maşini); extractoare elec-
trice pentru cuie; aparate pentru scoaterea 
cuielor, electrice; maşini de tăiat olane 
(maşini-unelte); maşini de împachetat; gode-
vil (dispozitiv pentru curăţarea interioară a 
ţevilor); raboteze; maşini şi aparate electrice 
de şlefuit; tobe de eşapament pentru motoa-
re; ciocane rotopercutoare, electrice; prese 
(maşini de uz industrial); reductoare de pre-
siune (piese de maşini); regulatoare de pre-
siune (componente de maşini); supape de 
presiune (organe de maşini); maşini pentru 
prelucrarea materialelor plastice; mecanisme 
de propulsie, cu excepţia vehiculelor terestre; 
scripete 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; 
maşini 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 
maşini şi de motoare); supape (organe de 

maşini şi de motoare); maşini pentru indus-
tria textilă; lănci termice cu oxigen (maşini); 
maşini de filetat; ciocane de forjă cu arc; 
unelte (organe de maşini); convertizoare de 
cuplu, cu excepţia vehiculelor terestre; tran-
smisii de maşini; transportoare pneumatice; 
maşini de rectificat; maşini de tăiat frunzişul 
plantelor; turbine hidraulice; turbine, cu ex-
cepţia vehiculelor terestre; turbocompresoa-
re; pompe de vid (maşini); accesorii pentru 
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 
maşini; 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 
poziţionării 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; compa-
ctoare 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-
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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; to-
porişti; 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 
tranşat; 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 
manuale), scule de ştanţat; ciocane de zidar; 
chei de piuliţe; tarozi (scule); centuri pentru 
unelte; cleşti tăietori de ţevi (unelte ma-
nuale); instrumente de tăiat ţevi; menghine; 
suporturi pentru pietre de ascuţit; foarfeci 
pentru 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; trans-
miţătoare de flux; detectoare de gaz; detec-
toare pentru măsurarea intensităţii îngheţului; 
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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 presiune/mano-
metre; aparate de măsurare a presiunii; 
înregistratoare de presiune; transmiţătoare 
de presiune; circuite imprimate; sonde de uz 
ştiinţific; indicatoare de cantitate; radare; 
aparate pentru siguranţa traficului feroviar; 
cititoare (aparatură pentru procesarea date-
lor); aparate electrice de reglare; relee elec-
trice; instalaţii electrice pentru controlul de la 
distanţă al operaţiilor industriale; aparat de 
control de la distanţă; emiţătoare de semna-
lizare a presiunii de la distanţă; rezistenţe 
electrice; rigle (instrumente de măsură); 
senzori; clopote de semnalizare; transmiţă-
toare de semnale; panouri de alarmă (lumi-
nate sau mecanice); semnalizări luminoase 
sau mecanice; prize, fişe şi alte dispozitive 
de cuplare (conexiuni electrice); ventile 
electromagnetice (întrerupătoare electromag-
netice); linii de sondaj; indicatoare de viteză; 
transformatoare de ridicare a tensiunii; cutii 
de distribuţie (electricitate); întrerupătoare; 
teuri pentru măsurare; aparate pentru indi-
carea temperaturii; etichete indicatoare de 
temperatură, cu excepţia celor pentru uz 
medical; senzori de temperatură; transmiţă-
toare de temperatură; borne (electricitate); 
instrumente şi maşini pentru testarea mate-
rialelor; aparate pentru analize, cu excepţia 
celor de uz medical; valve termoionice; lămpi 
termoionice; termometre, cu excepţia celor 
de uz medical; aparate de reglare a tempe-
raturii; senzori termometrici; comutatoare 
orare automate; transformatoare electrice; 
tranzistoare (electronică); emiţătoare; emiţă-
toare de semnale electronice; emiţătoare 
(telecomunicaţii); transpondere; transmiţă-
toare de flux cu ultrasunete; senzori de nivel 
cu ultrasunete; transmiţătoare de nivel cu 
ultrasunete; senzori cu ultrasunete; vacu-
ummetre; variometre; dispozitive de protecţie 
a surselor de tensiune; voltmetre; traduc-
toare de scurgere vortex; indicatoare ale 
nivelului de apă; conexiuni de cablu (elec-
tricitate); adaptoare fără fir; comutatoare de 
nivel fără fir; comutatoare fără fir; transmi-
ţătoare fără fir; fire electrice; 

 

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; 
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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 sub-
stanţelor solide şi/sau lichidelor; aparate de 
epurare 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; 
maşini de uscat haine; uscătoare electrice 
pentru rufe; supape regulatoare de nivel în 
rezervoare; becuri de iluminat; difuzoare 
(iluminat); 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 
maşini; 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 flăcărilor 
(rezistente la detonaţii); hidranţi de incendiu; 
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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 
cauciuc; 

 

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; 

 

35   - servicii de marketing, servicii de vânzări şi 
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii 
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); 

 

37   - servicii de instalaţii, servicii de reparaţii; 
 

39   - servicii de livrare, de depozitare a mărfurilor 
şi de transport; transport; ambalarea şi de-
pozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii; 

 

40   - servicii de tratament de materiale; asamblare 
de materiale la comandă pentru terţi; 

 

41   - seminare de pregătire, ateliere şi cursuri 
(management); 

 

42   - servicii de analize pentru exploatarea zăcă-
mintelor petrolifere; etalonare (măsurări); 
analize chimice; cercetări chimice; programa-
re pentru calculatoare; proiectare de softwa-
re; închirierea programelor informatice; ana-
liza sistemelor informatice; proiectarea sis-
temelor informatice; consultanţă în domeniul 
programelor de calculator; consultanţă în 
domeniul tehnologiilor referitoare la calcula-
toare; consultanţă în proiectarea şi dezvolta-
rea hardware pentru computere; consiliere în 
domeniul economiei de energie; creare şi 
design de indexuri de informaţii bazate pe 

site-uri web pentru alte persoane (servicii de 
tehnologia informaţiei); audit în domeniul 
energiei; inginerie; design industrial; servicii 
de consultanţă în materie de tehnologie a 
informaţiei (IT); instalarea programelor; în-
treţinerea programelor de calculator; studii în 
domeniul mecanicii; monitorizarea sistemelor 
computerizate prin acces de la distanţă; ser-
vicii de monitorizare a dispozitivelor prin ac-
ces la distanţă; design de ambalaje; platfor-
mă ca serviciu (PaaS); furnizarea informaţii-
lor în legătură cu tehnologia calculatoarelor 
şi programare prin intermediul unui site; con-
trolul calităţii; cercetarea, dezvoltarea produ-
selor noi pentru terţi; studii în domeniul pro-
tecţiei mediului; servicii de laboratoare ştiinţi-
fice; cercetare ştiinţifică; software ca serviciu 
(Saas); serviciu informatic (SAAS); stilism 
(design industrial); cercetare tehnică; efectu-
area studiilor de proiecte tehnice; consul-
tanţă tehnologică; consultanţă în domeniul 
tehnologiei telecomunicaţiilor; testarea mate-
rialelor textile; actualizarea software-ului; 
analiza apelor. 

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.04.03; 26.04.09; 26.13.25; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 043362 
(220) 2018.11.13 
(730) ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED, IN 

Unit 2, Ground Floor, M-6 Uppal Plaza, 
District Centre Jasola, New Delhi - 110025, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi parafarmaceutice; 

medicamente; suplimente alimentare; supli-
mente nutritive cu conţinut de extracte de 
legume, fructe, ciuperci şi alge; suplimente 
nutritive minerale; suplimente alimentare de 
uz uman; preparate dietetice adaptate pentru 
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uz medical; alimente pentru copii, sugari şi 
bolnavi; preparate din albumină şi preparate 
din proteină de uz medical; preparate biolo-
gice de uz medical; preparate cu vitamine; 
alimente pentru consum uman (medicinale); 
subproduse obţinute prin prelucrarea cerea-
lelor, de uz medical sau dietetic; plante me-
dicinale; ierburi medicinale; poţiuni medicina-
le; ceaiuri din plante cu efecte vindecătoare, 
pentru uz medical; ceaiuri pentru reducerea 
nivelului de grăsimi şi colesterol, în scopuri 
medicale; fibre vegetale comestibile (cu ex-
cepţia nutriţiei), de uz medical; bomboane 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
produse dietetice de cofetărie adaptate pen-
tru scopuri medicale; preparate pentru întări-
rea imunităţii; produse asociate în această 
clasă, precum sunt plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; siropuri medicinale 
pentru uz farmaceutic; preparate de oligoe-
lemente pentru oameni şi animale; ceaiuri 
din ierburi, pentru uz medical; suplimente pe 
bază de plante organice; suplimente dietetice 
şi nutritive; amestecuri de băuturi nutritive 
utilizate ca înlocuitori pentru mese; preparate 
din plante folosite ca supliment alimentar 
pentru prevenirea, reducerea durerilor, trata-
rea sau ameliorarea simptomelor gripei şi 
pentru întărirea sistemului imunitar şi curăţa-
rea sistemului limfatic uman; suplimente pe 
bază de plante ayurvedice; produse de cofe-
tărie, cum ar fi pastile, tablete, capsule sau 
gume cu conţinut de ingrediente medicinale; 
substanţe dietetice de uz medical; băuturi 
dietetice adaptate în scopuri medicale; su-
plimente nutriţionale de uz medical; supli-
mentele sau alimentele cu proteine de uz 
medical; balsamuri, creme şi unguente în 
scopuri medicale; preparate chimice de uz 
medical; uleiuri medicinale; uleiuri pentru uz 
medical; grăsimi (consistente) de uz medical; 
săruri medicinale; tincturi medicinale; extrac-
te din plante sau siropuri de uz medical; con-
centrate proteice utilizate ca suplimente ali-
mentare nutritive; drojdie de uz farmaceutic; 
preparate nutritive sau dietetice de uz medi-
cal pentru suplimente alimentare zilnice, cum 
ar fi o dietă rapidă sau un amestec separat 
constând în principal din lapte praf, proteine 
animale sau vegetale, de asemenea, cu 
adaos de vitamine sau minerale sau oligoe-
lemente sau zahăr; suplimente alimentare cu 
conţinut de substanţe de origine animală;  
 
 
 

produse proteice şi preparate nutritive; pre-
parate nutritive speciale pentru sportivi sau 
persoane cu cheltuieli mari energetice; supli-
mente alimentare cu conţinut de substanţe 
de origine vegetală; dezinfectante; deodoran-
te WC; produse pentru împrospătarea aerului 
WC; geluri WC; preparate pentru dezinfecta-
rea locuinţei şi produse pentru distrugerea 
buruienilor dăunătoare şi animalelor dăună-
toare; produse veterinare; produse pentru 
diabetici de uz medical; produse dietetice şi 
cu vitamine pentru utilizare în scop uman şi 
veterinar; suplimente alimentare pe bază de 
minerale; toate cele sus-menţionate pentru 
uz în scopuri terapeutice, băuturi dietetice; 
toate produsele din această clasă fabricate 
în India; 

 

29   - extracte de carne; fulgi de cartofi, toate pro-
dusele din această clasă fabricate în India; 

 

30   - cofetărie, dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun, îndulcitori pe bază de substanţe 
naturale; dulciuri; produse de cofetărie şi 
patiserie de orice fel, cum ar fi pateuri (pati-
serie), prăjituri, marţipan, turte dulci, plăcinte, 
pâine moale, tort de miere, biscuiţi, toate 
nemedicamentoase; zahăr; orez; paste ali-
mentare făinoase; miere; siropuri şi melasă; 
drojdie pentru acrire; sare; muştar; oţet; ma-
ioneză; ketchup (sos); făină de grâu; pulpă 
de cartofi (praf-alimente); pulpă de cartofi 
(sosuri-alimente); crochete pe bază de făină 
de cartofi; gustări preparate din praf de car-
tofi; amestecuri de făină pentru colţunaşi, 
pelimeni, ravioli, găluşte; produse cerealiere; 
cereale pentru alimente de consum uman; 
ovăz decorticat şi măcinat; orz decorticat şi 
măcinat; alge marine (condimente); cafea; 
înlocuitori de cafea; ceai; cacao; sago; pati-
serie şi produse de cofetărie; sosuri şi aro-
me; mirodenii; malţ pentru alimentaţie; arome 
alimentare, cu excepţia esenţelor şi uleiurilor 
esenţiale; drajeuri romboidale (cofetărie); 
bomboane cu mentă; preparate de glucoză 
de uz alimentar; gumă de mestecat; prepara-
te alimentare pe bază de cereale; drojdie; 
sosuri; îngheţată; fulgi de cereale; müsli; 
batoane cu müsli; fulgi de porumb; amidonuri 
naturale şi modificate, cum ar fi făină de car-
tofi pentru aluat; praf de cartofi pentru pireu; 
gnocchi pe bază de făină de cartofi; plante 
naturale organice în vrac (de uz culinar); 
plante aromatice pentru uz culinar; ceai or-
ganic; infuzii de plante; condimente; toate 
produsele din această clasă fabricate în 
India; 
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32   - băuturi nealcoolice; preparate sau esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; siropuri pentru 
prepararea băuturilor; concentrate utilizate în 
prepararea băuturilor răcoritoare; siropuri 
pentru băuturi; sucuri de legume; băuturi 
nealcoolice îmbogăţite cu vitamine şi/sau 
minerale; băuturi pe bază de apă ionizată; 
energetice (nealcoolice); băuturi nealcoolice, 
îmbogăţite cu proteine; băuturi cu conţinut de 
gelatină; tablete şi prafuri pentru prepararea 
băuturilor spumoase nealcoolice; băuturi fără 
alcool, pe bază de fructe şi legume; băuturi 
nealcoolice cu aromă de fructe şi legume; 
ape gazoase; apă plată; apă gazoasă (sifon); 
ape; băuturi nealcoolice gazoase; băuturi 
mixte fără alcool; suc de roşii fiind băuturi; 
aperitive fără alcool; toate produsele din 
această clasă fabricate în India. 

 

(531) CFE(8) 05.03.07; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16; 
05.05.20; 05.05.21; 05.11.01; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043363 
(220) 2018.11.13 
(730) ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED, IN 

Unit 2, Ground Floor, M-6 Uppal Plaza, 
District Centre Jasola, New Delhi - 110025, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi parafarmaceutice; 

medicamente; suplimente alimentare; supli-
mente nutritive cu conţinut de extracte de 
legume, fructe, ciuperci şi alge; suplimente 
nutritive minerale; suplimente alimentare de 
uz uman; preparate dietetice adaptate pentru 
uz medical; alimente pentru copii, sugari şi 
bolnavi; preparate din albumină şi preparate 
din proteină de uz medical; preparate biolo-
gice de uz medical; preparate cu vitamine; 
alimente pentru consum uman (medicinale); 

subproduse obţinute prin prelucrarea cerea-
lelor, de uz medical sau dietetic; plante me-
dicinale; ierburi medicinale; poţiuni medicina-
le; ceaiuri din plante cu efecte vindecătoare, 
pentru uz medical; ceaiuri pentru reducerea 
nivelului de grăsimi şi colesterol, în scopuri 
medicale; fibre vegetale comestibile (cu ex-
cepţia nutriţiei), de uz medical; bomboane 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
produse dietetice de cofetărie adaptate pen-
tru scopuri medicale; preparate pentru întări-
rea imunităţii; produse asociate în această 
clasă, precum sunt plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; siropuri medicinale 
pentru uz farmaceutic; preparate de oligoe-
lemente pentru oameni şi animale; ceaiuri 
din ierburi, pentru uz medical; suplimente pe 
bază de plante organice; suplimente dietetice 
şi nutritive; amestecuri de băuturi nutritive 
utilizate ca înlocuitori pentru mese; preparate 
din plante folosite ca supliment alimentar 
pentru prevenirea, reducerea durerilor, trata-
rea sau ameliorarea simptomelor gripei şi 
pentru întărirea sistemului imunitar şi curăţa-
rea sistemului limfatic uman; suplimente pe 
bază de plante ayurvedice; produse de cofe-
tărie, cum ar fi pastile, tablete, capsule sau 
gume cu conţinut de ingrediente medicinale; 
substanţe dietetice de uz medical; băuturi 
dietetice adaptate în scopuri medicale; su-
plimente nutriţionale de uz medical; supli-
mentele sau alimentele cu proteine de uz 
medical; balsamuri, creme şi unguente în 
scopuri medicale; preparate chimice de uz 
medical; uleiuri medicinale; uleiuri pentru uz 
medical; grăsimi (consistente) de uz medical; 
săruri medicinale; tincturi medicinale; extrac-
te din plante sau siropuri de uz medical; con-
centrate proteice utilizate ca suplimente ali-
mentare nutritive; drojdie de uz farmaceutic; 
preparate nutritive sau dietetice de uz medi-
cal pentru suplimente alimentare zilnice, cum 
ar fi o dietă rapidă sau un amestec separat 
constând în principal din lapte praf, proteine 
animale sau vegetale, de asemenea, cu 
adaos de vitamine sau minerale sau oligoe-
lemente sau zahăr; suplimente alimentare cu 
conţinut de substanţe de origine animală; 
produse proteice şi preparate nutritive; pre-
parate nutritive speciale pentru sportivi sau 
persoane cu cheltuieli mari energetice; su-
plimente alimentare cu conţinut de substanţe 
de origine vegetală; dezinfectante; deodoran-
te WC; produse pentru împrospătarea aerului 
WC; geluri WC; preparate pentru dezinfecta-
rea locuinţei şi produse pentru distrugerea 
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buruienilor dăunătoare şi animalelor dăună-
toare; produse veterinare; produse pentru 
diabetici de uz medical; produse dietetice şi 
cu vitamine pentru utilizare în scop uman şi 
veterinar; suplimente alimentare pe bază de 
minerale; toate cele sus-menţionate pentru 
uz în scopuri terapeutice, băuturi dietetice; 
toate produsele din această clasă fabricate 
în India; 

 

29   - extracte de carne; fulgi de cartofi toate pro-
dusele din această clasă fabricate în India; 

 

30   - cofetărie, dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun, îndulcitori pe bază de substanţe 
naturale; dulciuri; produse de cofetărie şi 
patiserie de orice fel, cum ar fi pateuri (pati-
serie), prăjituri, marţipan, turte dulci, plăcinte, 
pâine moale, tort de miere, biscuiţi, toate 
nemedicamentoase; zahăr; orez; paste ali-
mentare făinoase; miere; siropuri şi melasă; 
drojdie pentru acrire; sare; muştar; oţet; ma-
ioneză; ketchup (sos); făină de grâu; pulpă 
de cartofi (praf - alimente); pulpă de cartofi 
(sosuri-alimente); crochete pe bază de făină 
de cartofi; gustări preparate din praf de car-
tofi; amestecuri de făină pentru colţunaşi, 
pelimeni, ravioli, găluşte; produse cerealiere; 
cereale pentru alimente de consum uman; 
ovăz decorticat şi măcinat; orz decorticat şi 
măcinat; alge marine (condimente); cafea; 
înlocuitori de cafea; ceai; cacao; sago; pati-
serie şi produse de cofetărie; sosuri şi aro-
me; mirodenii; malţ pentru alimentaţie; arome 
alimentare, cu excepţia esenţelor şi uleiurilor 
esenţiale; drajeuri romboidale (cofetărie); 
bomboane cu mentă; preparate de glucoză 
de uz alimentar; gumă de mestecat; prepara-
te alimentare pe bază de cereale; drojdie; 
sosuri; îngheţată; fulgi de cereale; müsli; 
batoane cu müsli; fulgi de porumb; amidonuri 
naturale şi modificate, cum ar fi făină de car-
tofi pentru aluat; praf de cartofi pentru pireu; 
gnocchi pe bază de făină de cartofi; plante 
naturale organice în vrac (de uz culinar); 
plante aromatice pentru uz culinar; ceai or-
ganic; infuzii de plante; condimente; toate 
produsele din această clasă fabricate în 
India; 

 

32   - băuturi nealcoolice; preparate sau esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; siropuri pentru 
prepararea băuturilor; concentrate utilizate în 
prepararea băuturilor răcoritoare; siropuri 
pentru băuturi; sucuri de legume; băuturi 
nealcoolice îmbogăţite cu vitamine şi/sau 
minerale; băuturi pe bază de apă ionizată; 
energetice (nealcoolice); băuturi nealcoolice, 
îmbogăţite cu proteine; băuturi cu conţinut de 

gelatină; tablete şi prafuri pentru prepararea 
băuturilor spumoase nealcoolice; băuturi fără 
alcool, pe bază de fructe şi legume; băuturi 
nealcoolice cu aromă de fructe şi legume; 
ape gazoase; apă plată; apă gazoasă (sifon); 
ape; băuturi nealcoolice gazoase; băuturi 
mixte fără alcool; suc de roşii fiind băuturi; 
aperitive fără alcool; toate produsele din 
această clasă fabricate în India. 

 

(531) CFE(8) 05.03.07; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16; 
05.05.20; 05.05.21; 05.11.01; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043520 
(220) 2018.12.11 
(730) NOVAC Andrei, MD 

Str-la Suvorov nr. 9, MD-3805,  
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043574 
(220) 2018.12.20 
(730) Facebook, Inc., US 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - hardware pentru calculatoare; software pen-

tru servicii de reţele sociale; instrumente 
pentru dezvoltarea de software de calcula-
toare; interfaţă de programare a aplicaţiilor 
(API) pentru utilizare în crearea aplicaţiilor 
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software; interfaţă de programare a aplicaţii-
lor (API) pentru software care facilitează ser-
viciile on-line pentru reţelele sociale şi pentru 
recuperarea, încărcarea, accesarea şi admi-
nistrarea datelor; software pentru crearea, 
administrarea şi interacţiunea cu comunităţi 
on-line; software pentru organizarea eveni-
mentelor; software pentru crearea, redacta-
rea, încărcarea, descărcarea, accesarea, 
vizionarea, postarea, afişarea, referirea, blo-
garea, redarea, conectarea, adnotarea, mar-
carea unui sentiment, comentarea, integra-
rea, transmiterea şi partajarea sau difuzarea 
pe altă cale a mediilor electronice ori infor-
maţiilor prin Internet şi reţelele de comunica-
re; software pentru modificarea şi permiterea 
de transmitere a imaginilor, conţinutului au-
dio-vizual şi video; software pentru modifica-
rea fotografiilor, imaginilor şi conţinutului 
audio, video şi audio-vizual având filtre foto-
grafice şi efecte ale realităţii augmentate 
(AR), şi anume grafică, animaţii, texte, dese-
ne, geo-taguri, meta-taguri, hyperlink-uri; 
software pentru colectarea, redactarea, or-
ganizarea, modificarea, transmiterea, parta-
jarea şi depozitarea datelor şi informaţiilor; 
software descărcabil pentru comerţ electro-
nic care permite utilizatorilor să efectueze 
tranzacţii electronice de afaceri printr-un 
computer global şi reţele de comunicare; 
software pentru transmiterea şi recepţiona-
rea alertelor, notificărilor şi reminderelor elec-
tronice; software pentru motoare de căutare; 
card-cadouri, codificate magnetic; software 
pentru utilizare în crearea, administrarea, 
măsurarea şi difuzarea de publicitate a unor 
terţi; server de publicitate, şi anume server 
pentru depozitarea publicităţii şi transmiterea 
acesteia pe site-uri web; software care per-
mite dezvoltarea, evaluarea, testarea şi în-
treţinerea aplicaţiilor software mobile pentru 
dispozitive portabile electronice de comuni-
care, şi anume telefoane mobile, smartfonuri, 
computere portabile şi tablete; software pen-
tru convertarea limbajului natural în comenzi 
executate de maşină; software, şi anume 
interfaţă interpretativă pentru facilitarea inte-
racţiunii dintre oameni şi maşini; software 
pentru asistenţă personală; software pentru 
asistenţă socială; software pentru servicii de 
cartografiere; software pentru activităţi de 
planificare şi recomandări; software pentru 
cartografierea datelor cu caracter personal; 
software pentru rezervări şi comenzi; softwa-
re pentru comandarea şi/sau cumpărarea 
produselor şi serviciilor; software de localiza-
re pentru căutarea, determinarea şi partaja-

rea locaţiilor; software pentru difuzarea elec-
tronică a conţinutului, datelor şi informaţiilor; 
software pentru permiterea accesării, afişării, 
redactării, referirii, partajării şi difuzării pe 
altă cale a mediilor electronice şi informaţiilor 
prin Internet şi reţele de comunicare; softwa-
re, şi anume aplicaţie pentru furnizarea 
funcţionalităţilor pentru reţelele de socializa-
re; software pentru crearea, administrarea şi 
accesarea grupurilor din cadrul comunităţilor 
virtuale; software pentru căutare şi alerte în 
baza determinării locaţiei; software pentru 
căutarea şi identificarea oportunităţilor de 
angajare; software care permite utilizatorilor 
să identifice şi să contacteze reprezentanţi 
guvernamentali; software pentru furnizarea 
unei pieţe virtuale; software pentru furnizarea 
informaţiilor meteo bazate pe locaţie; softwa-
re pentru furnizarea, transmiterea sau referi-
rea ştirilor sau informaţiilor despre evenimen-
te curente; software pentru vizionarea şi inter-
acţiunea fluxului de imagini, conţinutului 
audio, audio-vizual, video, texte şi date aso-
ciate; software pentru căutarea conţinutului, 
editorilor de conţinut şi pentru abonare la 
conţinut; software pentru crearea şi adminis-
trarea profilurilor sociale media şi conturilor 
de utilizator; software care permite persoane-
lor, grupurilor, companiilor şi purtătorilor de 
brand să creeze şi să menţină prezenţa on-
line în scopuri de marketing; software pentru 
transmiterea conţinutului de divertisment 
multimedia; software pentru pregătirea unor 
acţiuni sociale; software de calculatoare; 
software pentru expedierea şi primirea mesa-
jelor electronice, alarmelor, notificărilor, re-
minderelor, graficii, imaginilor, conţinutului 
audio şi audio-vizual prin Internet şi reţele de 
comunicare; software pentru procesarea 
imaginilor, graficilor, conţinutului audio şi 
video şi textelor; software pentru gestionarea 
conţinutului unei reţele de socializare, pentru 
interacţiunea cu o comunitate virtuală şi tran-
smiterea imaginilor, conţinutului audio, audio-
vizual şi video, fotografiilor, imaginilor video, 
datelor, textelor, mesajelor, comentariilor, 
anunţurilor, comunicărilor şi informaţiilor de 
publicitate; software pentru utilizare în admi-
nistrarea relaţiilor cu clienţii; software pentru 
mesageria electronică; software pentru facili-
tarea şi organizarea finanţărilor şi distribuţii-
lor de fonduri şi donaţii; software pentru ser-
vicii caritabile on-line de colectare a fonduri-
lor şi donaţiilor financiare; 

 

16   - produse de imprimerie; publicaţii; reviste; 
cărţi; broşuri; manuale; ghiduri tipărite; cata-
loage; fotografii; articole de papetărie; ima-
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gini; agende; calendare; albume fotografice; 
tipărituri; instrumente de scris; organizatoare 
personale; agende de telefon; carnete de 
notiţe; articole de cancelarie; autocolante; 
afişe; cărţi de vizită; pixuri; card-cadouri, 
necodificate magnetic; 

 

18   - genţi, şi anume genţi pentru sport de uz ge-
neral, genţi de transport universale, genţi 
pentru îmbrăcăminte sportivă, genţi pentru 
cumpărături, genţi pentru cărţi, rucsacuri, 
genţi de călătorie, genţi de pânză, raniţe, 
genţi de plajă, borsete, portofele de purtat 
sub braţ, genţi pentru cosmetică (fără 
conţinut), genţi pentru gimnastică; piele şi 
imitaţie de piele; piei de animale; cufăr de 
călătorie; umbrele de soare; bastoane; servi-
ete; poşete; portmonee; suporturi pentru cărţi 
de credit; săculeţe cu cordon; mape pentru 
documente; umbrele; genţi pentru documen-
te; sacoşe; 

 

20   - cadre (rame); 
 

21   - recipiente termoizolante pentru alimente şi 
băuturi; dispozitive portabile din plastic pen-
tru răcirea băuturilor; dispozitive portabile din 
metal pentru răcirea băuturilor; suporturi pen-
tru pahare, cu excepţia celor din hârtie sau 
materiale textile; deschizătoare de sticle; 
ulcioare; găleţi de plastic; ceşti din plastic; 
tăvi pentru servit, cu excepţia celor din meta-
le preţioase; suporturi verticale pentru sticle; 
căni; ceşti; suporturi pentru băuturi spumoa-
se; borcane pentru depozitare; vaze de sticlă 
şi de porţelan; sculpturi din sticlă, porţelan, 
ceramică, figurine din teracotă, sculpturi or-
namentale realizate din porţelan; articole din 
sticlă pentru băuturi; sticle pentru apă; 

 

25   - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, 
şi anume cămăşi, tricouri, jachete, topuri 
(articole vestimentare), bluze sport, curele 
(cu excepţia celor din piele), sacouri, veste, 
bluze, jerseuri, pantaloni scurţi, şorturi, izme-
ne, chiloţi, chiloţi boxer, rochii lungi de seară, 
fuste, cravate, eşarfe, bandane, pijamale, 
haine de casă, şosete, pulovere, pantaloni 
de trening, şorţuri, cozorocuri; încălţăminte; 

 

35   - servicii de cercetare a pieţei şi de informare; 
promovarea produselor şi serviciilor unor terţi 
prin Internet şi reţele de comunicare; servicii 
comerciale şi de publicitate pentru terţi, şi 
anume planificare media şi cumpărare de 
media; servicii de afaceri şi publicitate, şi 
anume servicii de publicitate pentru urmări-
rea performanţei publicitare, gestionarea, 
difuzarea şi oferirea publicităţii, analiza date-
lor publicitare, raportarea datelor publicitare 
şi optimizarea performanţei publicitare; servi-

cii de consultanţă în domeniul publicităţii şi 
marketingului; facilitarea schimbului şi vânză-
rilor de servicii şi produse ale unor terţi prin 
Internet şi reţele de comunicare; furnizarea 
pieţelor on-line pentru cumpărătorii şi vânză-
torii de bunuri şi/sau servicii; furnizarea 
facilităţilor on-line pentru conectarea vânză-
torilor cu cumpărătorii; servicii de colaborări 
de afaceri în reţea; servicii de angajare şi 
recrutare; servicii de publicitate şi distribuţie 
de informaţii, şi anume furnizarea spaţiilor 
pentru anunţuri clasificate printr-o reţea 
informatică globală; furnizarea bazelor de 
date on-line şi bazelor de date pentru căutări 
în domeniul anunţurilor clasificate; servicii de 
card-cadouri preplătite, şi anume furnizarea 
certificatelor care pot fi răscumpărate pentru 
bunuri sau servicii; servicii de caritate, şi 
anume informarea publicului cu privire la 
activităţile caritabile, filantropice, de volunta-
riat, publice, comunitare şi umanitare; publi-
citate prin intermediul mediilor electronice; 
managementul relaţiilor cu clienţii; servicii de 
publicitate; difuzarea anunţurilor pentru terţi 
prin Internet şi reţele de comunicare; promo-
varea produselor şi serviciilor pentru terţi pe 
calea distribuirii publicităţii video în Internet şi 
reţele de comunicare; servicii de publicitate, 
şi anume direcţionarea şi optimizarea publici-
tăţii on-line; administrarea afacerilor; asisten-
ţă în materie de management; servicii de 
funcţii administrative; consultanţă în bran-
ding; conceperea materialelor publicitare 
pentru terţi; furnizare de anuare publicitare 
despre afacerile, produsele şi serviciile unor 
terţi; 

 

36   - servicii de prelucrare a tranzacţiilor financia-
re; procesarea şi transmiterea electronică a 
datelor de plată a facturilor pentru utilizatorii 
Internetului şi reţelelor de comunicare; servi-
cii de transfer electronic de fonduri; servicii 
de procesare a cărţilor de credit, de debit şi 
card-cadouri; servicii de comerciant, şi anu-
me servicii de procesare a tranzacţiilor de 
plată; furnizarea serviciilor electronice de 
plată pentru terţi; servicii financiare; servicii 
de procesare a plăţilor; servicii de tranzacţii 
financiare; facilitarea şi organizarea finanţării 
şi distribuţiei de fonduri şi donaţii; servicii 
caritabile on-line de donare a fondurilor şi 
donaţiilor financiare; 

 

38   - servicii de partajare a fotografiilor şi materia-
lelor video, şi anume transmiterea electroni-
că a fişierelor foto digitale, materialelor video 
şi conţinutului audio-vizual în rândul utilizato-
rilor de Internet; telecomunicaţii; furnizarea 
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accesului la bazele de date computerizate, 
electronice şi on-line; servicii de telecomuni-
caţii, şi anume transmiterea electronică de 
media electronică, de date, mesaje, grafice, 
fotografii, imagini, audio, video si informaţii; 
furnizarea forumurilor on-line pentru co-
municarea pe teme de interes general; furni-
zarea legăturilor de comunicaţii on-line care 
transferă dispozitivele mobile şi utilizatorii de 
Internet către alte locaţii on-line locale şi 
globale; facilitarea accesului la site-uri web 
ale unor terţi sau la alte conţinuturi electro-
nice ale unor terţi prin intermediul unei auten-
tificări universale; furnizare de chatroom pe 
Internet, de servicii de mesagerie instan-
tanee şi buletine electronice; servicii de difu-
zare audio, text şi video pe Internet sau în 
alte reţele de comunicaţii; servicii de co-
municare prin protocolul de telefonie prin 
Internet (VOIP); servicii de comunicaţii tele-
fonice; furnizarea accesului la bazele de date 
computerizate în domeniul reţelelor sociale şi 
al introducerii sociale; servicii de partajare a 
fotografiilor şi datelor de la persoană la per-
soană, şi anume transmiterea electronică a 
fişierelor foto digitale, graficelor şi conţinu-
tului audio în rândul utilizatorilor de Internet; 
difuzare şi difuzare live de conţinut video, 
audio-vizual şi audio-vizual interactiv prin 
Internet; servicii de teleconferinţe; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume servicii de trans-
mitere şi recepţie de date prin reţele de tele-
comunicaţii; servicii de comunicaţii prin tele-
fon mobil; servicii de mesagerie web; servicii 
de mesagerie instant; schimb electronic de 
voce, date, audio, video, texte şi grafice ac-
cesibile prin Internet şi reţele de telecomuni-
caţii; 

 

41   - servicii de divertisment; furnizarea accesului 
la bazele de date interactive electronice şi 
on-line cu conţinut definit de utilizatori, cu 
conţinut al unor terţi, cu fotografii, materiale 
video, audio, vizuale şi audio-vizuale de in-
teres general; servicii de partajare a foto-
grafiilor şi materialelor video; servicii electro-
nice de microeditare pentru terţi; publicarea 
materialelor educaţionale, şi anume publi-
carea cărţilor, revistelor, buletinelor de ştiri şi 
publicaţiilor electronice; jurnale on-line, şi 
anume bloguri cu conţinut definit de utilizator; 
organizarea şi desfăşurarea conferinţelor 
educaţionale; organizarea expoziţiilor şi 
evenimentelor în domeniul dezvoltării de 
software în scopuri educaţionale; furnizarea 
bazelor de date de calculator, electronice şi 
on-line în domeniul divertismentului; servicii 
de editare, şi anume servicii de editare a 

publicaţiilor electronice pentru terţi; servicii 
de divertisment, şi anume furnizarea facili-
tăţilor on-line pentru difuzarea conţinutului de 
divertisment şi transmiterea în direct a unor 
evenimente de divertisment; furnizarea prin 
intermediul Internetului şi reţelelor de co-
municare a informaţiilor de divertisment din 
indexuri de căutare şi baze de date, inclusiv 
a textelor, documentelor electronice, bazelor 
de informaţii, graficelor, imaginilor fotografice 
şi materialelor audio şi video; servicii edu-
caţionale; servicii de instruire; servicii de 
organizare a activităţilor sportive şi culturale; 
servicii de divertisment şi educaţie, şi anume 
furnizarea prin Internet a filmelor, show-urilor 
televizate, conferinţelor, materialelor audio-
vizuale şi lucrărilor multimedia (nedescărca-
bile), precum şi a informaţiilor, anunţurilor şi 
recomandărilor referitoare la filme, show-uri 
televizate, conferinţe, materiale audiovizuale 
şi lucrări multimedia; 

 

42   - proiectare şi dezvoltare de hardware şi soft-
ware; servicii de calculator, şi anume crearea 
comunităţilor virtuale pentru utilizatorii înregi-
straţi pentru organizarea grupurilor, întâlniri-
lor şi evenimentelor, participarea la discuţii şi 
angajarea în reţele sociale, de afaceri şi co-
munitare; servicii de calculator, şi anume 
găzduirea facilităţilor web pentru terţi la or-
ganizarea întâlnirilor, evenimentelor şi con-
versaţiilor interactive în Internet şi reţelele de 
comunicare; servicii de calculator în domeni-
ul profilurilor electronice şi paginilor web per-
sonalizate, cu furnizarea informaţiilor definite 
de utilizatori, inclusiv a materialelor audio, 
video, imaginilor, textelor, conţinutului şi 
datelor; servicii de calculator, şi anume furni-
zarea motoarelor de căutare pentru obţine-
rea datelor prin intermediul Internetului şi 
reţelelor de comunicare; furnizarea facili-
tăţilor tehnologice on-line care permit utiliza-
torilor să creeze profiluri personale pentru a 
oferi informaţii sociale şi de afaceri prin 
reţele, a transfera şi partaja asemenea in-
formaţii, a gestiona conturile lor din reţelele 
de comunicare; furnizarea de software 
pentru crearea reţelelor sociale, crearea unei 
comunităţi virtuale şi transmiterea materiale-
lor audio, video, imaginilor, textelor, conţinu-
tului şi datelor; furnizarea unui serviciu de 
reţele on-line care permite utilizatorilor să 
transfere datele personale de identitate şi să 
partajeze datele personale de identitate prin 
intermediul unor multiple facilităţi on-line; 
oferirea prin Internet şi reţele de comunicare 
a unor informaţii preluate din indexuri de 
căutare şi a unor baze de informaţii, inclusiv 
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texte, documente electronice, baze de date, 
grafice, medii electronice, imagini fotografice 
şi materiale audio şi video; furnizarea unui 
software de comerţ electronic care permite 
utilizatorilor să efectueze tranzacţii de afaceri 
printr-o reţea globală de calculator; servicii 
de calculator, şi anume servicii de aplicaţie 
cu software de interfaţă de programare a 
aplicaţiilor (API) care permite utilizatorilor să 
efectueze tranzacţii electronice de afaceri 
printr-o reţea globală de calculator; software 
ca serviciu (SAAS) care conţine software 
pentru trimiterea şi primirea mesajelor elec-
tronice, notificărilor, alertelor şi pentru facili-
tarea tranzacţiilor electronice de transmitere 
a comenzilor, expedierea şi primirea 
mesajelor electronice care să permită utiliza-
torilor să efectueze tranzacţii de afaceri 
printr-o reţea globală de calculator; furni-
zarea de software pentru utilizare în admini-
strarea, măsurarea şi difuzarea de publicitate 
a unor terţi; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
care oferă interfaţă de programare a 
aplicaţiilor (API) pentru gestionarea, urmări-
rea, raportarea şi măsurarea planificării me-
dia, achiziţionării de media şi publicităţii unor 
terţi; furnizarea unei platforme on-line, şi 
anume a unor programe software nedescăr-
cabile care permite cumpărătorilor şi vânză-
torilor de publicitate on-line să procure şi să 
vândă inventar publicitar; furnizarea ser-
viciilor de aplicaţii (ASP) oferind software 
pentru utilizare în cumpărarea, vânzarea, 
crearea, administrarea, urmărirea, evaluarea, 
optimizarea, direcţionarea, analizarea, livra-
rea şi relatarea publicităţii şi marketingului 
on-line; furnizarea de software care permite 
dezvoltarea, evaluarea, testarea şi întreţine-
rea aplicaţiilor software mobile pentru dis-
pozitive de calcul portabile; servicii de auten-
tificare a utilizatorilor prin folosirea tehnolo-
giei autentificării unice şi tehnologiei pentru 
tranzacţii de comerţ electronic; servicii de 
autentificare a utilizatorilor transferurilor elec-
tronice de fonduri, cardurilor de credit şi debit 
şi tranzacţiilor cu cecuri electronice prin folo-
sirea tehnologiei autentificării unice şi 
tehnologiei software; furnizarea unei interfeţe 
de programare a aplicaţiilor (API) care per-
mite utilizatorilor să efectueze tranzacţii 
monetare electronice de afaceri prin inter-
mediul Internetului; furnizarea unui software 
pentru procesarea plăţilor electronice; plat-
forma ca serviciu (PAAS) care oferă software 
care permit utilizatorilor să efectueze tran-
zacţii comerciale şi de comerţ electronic; 
furnizarea de software de interfaţă de pro-

gramare a aplicaţiilor (API) pentru utilizarea 
în mesageria electronică şi transmiterea de 
materiale audio, video, imagini, text, conţinut 
şi date; furnizarea de software pentru mesaje 
electronice; servicii de mapare; furnizare de 
software pentru servicii de mapare; furni-
zarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care includ 
software pentru servicii de mapare; furnizare 
de software pentru partajarea şi afişarea 
locaţiei utilizatorului, planificarea activităţilor 
cu alţi utilizatori şi efectuarea unor recoman-
dări; furnizarea serviciilor de aplicaţii (ASP) 
care includ software care permit sau facili-
tează partajarea şi afişarea locaţiei utiliza-
torului, planificarea activităţilor cu alţi utiliza-
tori şi efectuarea unor recomandări; furni-
zarea de software pentru maparea listelor 
sociale şi fişierelor de destinaţie; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP) care includ soft-
ware care permit sau facilitează maparea 
listelor sociale şi fişierelor de destinaţie; fur-
nizarea de software pentru a efectua comenzi 
şi rezervări; furnizarea serviciilor de apli-caţii 
(ASP) care includ software care permit sau 
facilitează efectuarea comenzilor şi 
rezervărilor; furnizarea de software pentru 
comandarea şi/sau achiziţionarea bunurilor şi 
serviciilor; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care includ software care permit sau 
facilitează comandarea şi/sau achiziţionarea 
bunurilor şi serviciilor; furnizarea de software 
de localizare pentru a căuta, determina şi 
partaja locaţia bunurilor serviciilor şi eveni-
mentelor de interes; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care includ software de lo-
calizare pentru a căuta, determina şi partaja 
locaţia bunurilor, serviciilor şi evenimentelor 
de interes; furnizarea de software pentru 
crearea, gestionarea şi accesarea grupurilor 
private create şi administrate de utilizatori în 
cadrul comunităţilor virtuale; furnizarea de 
software pentru căutarea şi identificarea 
punctelor de interes locale, locaţiilor, opor-
tunităţilor de angajare, evenimentelor de 
divertisment, evenimentelor culturale, cum-
părăturilor şi ofertelor; furnizarea de software 
care permit utilizatorilor identificarea şi con-
tactarea reprezentanţilor guvernului; furni-
zarea de software pentru oferirea unei pieţe 
virtuale; furnizarea de software pentru oferi-
rea informaţiilor meteo bazate pe locaţie; 
furnizarea de software pentru oferirea, di-
recţionarea sau difuzarea ştirilor sau in-
formaţiilor despre evenimentele curente; 
platforma ca serviciu (PAAS) care oferă plat-
forme de software pentru utilizare în achi-
ziţionarea şi difuzarea de publicitate; furni-
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zarea de software pentru modificarea foto-
grafiilor, imaginilor şi conţinutului audio, vi-
deo şi audio-video cu filtre fotografice şi 
efecte ale realităţii augmentate (AR), şi anu-
me grafice, animaţii, texte, desene, geo-
taguri, meta-taguri, hyperlink-uri; furnizarea 
de software pentru vizionarea şi interacţi-
unea fluxulului de medii electronice, şi anu-
me cu imagini, conţinut audio-vizual şi video, 
video în direct, comentarii, reclame, ştiri şi 
linkuri de Internet; furnizarea de software 
pentru căutare de conţinut şi de editori de 
conţinut şi pentru abonarea la conţinut; asi-
gurarea organizării de imagini, conţinut video 
şi audio-vizual care utilizează taguri de 
metadate; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care includ software pentru reţele so-
ciale, gestionarea conţinutului reţelelor so-
ciale, crearea unei comunităţi virtuale şi 
transmiterea imaginilor, conţinutului audio-
vizual şi video, fotografiilor, clipurilor video, 
datelor, textelor, mesajelor, reclamelor, in-
formaţiilor; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care includ software de interfaţă de 
programare a aplicaţiilor (API) care facilitea-
ză servicii on-line pentru reţele sociale, 
pentru dezvoltarea aplicaţiilor software; plat-
formă ca serviciu (PAAS) care oferă plat-
forme de software pentru reţelele de so-
cializare, gestionarea conţinutului reţelelor de 
socializare, crearea unei comunităţi virtuale 
şi transmiterea imaginilor, conţinutului audio-
vizual şi video, fotografiilor, clipurilor video, 
textelor, mesajelor, reclamelor, comunicărilor 
şi informaţiilor media de publicitate; închiri-
erea de software care oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a încărca, redacta şi partaja 
imagini, clipuri video şi conţinut audio-vizual; 
servicii de calculator, şi anume suprave-
gherea conţinutului on-line şi a anunţurilor 
definite de utilizator şi crearea de fluxuri me-
dia sociale; furnizarea de software pentru 
fotografierea şi înregistrarea conţinutului 
audio, audio-vizual şi video; furnizarea de 
software pentru încărcarea, descărcarea, 
arhivarea, activarea, transmiterea şi parta-
jarea imaginilor, conţinutului audio-vizual şi 
video, textelor şi datelor asociate; furnizarea 
de software pentru fluidizarea conţinutului 
multimedia de divertisment; furnizarea de 
software pentru crearea şi menţinerea pre-
zenţei on-line pentru persoane fizice, grupuri, 
companii şi deţinători de branduri; furnizarea 
de software pentru agenţii de publicitate care 
să comunice şi să interacţioneze cu comuni-
tăţile on-line; furnizarea de software pentru 
asistenţă personală; furnizarea de software 

pentru asistenţă socială; furnizarea facilităţi-
lor on-line cu utilizare de software nedes-
cărcabil pentru trimiterea şi primirea de 
mesaje electronice, mesaje instantanee, 
alerte şi remindere electronice, fotografii, 
imagini, grafică, date, audio, video şi conţinut 
audio-vizual prin intermediul Internetului şi 
reţelelor de comunicare; furnizare de soft-
ware pentru facilitarea apelurilor prin proto-
colul de telefonie prin Internet (VOIP), ape-
lurilor telefonice, apelurilor video, mesajelor 
cu text, mesajelor electronice, mesajelor 
instantanee şi pentru facilitarea serviciilor de 
reţele sociale on-line; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care includ software care 
permit sau facilitează apelurile telefonice prin 
voce prin Internet (VOIP), apelurile tele-
fonice, apelurile video, mesajele cu text, 
mesajele electronice, mesajele instantanee 
şi care facilitează serviciile de reţele sociale 
on-line; furnizarea de software pentru utiliza-
re în executarea şi prelucrarea fotografiilor, 
înregistrarea şi prelucrarea clipurilor video; 
dezvoltarea de software; furnizarea de soft-
ware on-line; furnizarea aplicaţiilor (ASP); 
furnizarea facilităţilor on-line care oferă utili-
zatorilor posibilitatea de a încărca, modifica 
şi partaja imagini audio, video, fotografii, 
texte, grafice şi date; furnizarea de software 
şi aplicaţii pentru managementul relaţiilor cu 
clienţii (CRM); servicii ştiinţifice şi tehnologi-
ce, de cercetări şi proiectări; servicii de ana-
liză industrială; furnizarea de software pentru 
facilitarea şi organizarea finanțărilor şi dis-
tribuțiilor de fonduri şi donaţii; furnizarea de 
software pentru servicii caritabile on-line de 
colectare a fondurilor şi serviciilor de donaţii 
financiare; 

 

43   - servicii hoteliere, de restaurante şi baruri; 
 

45   - servicii de organizare a întâlnirilor, servicii de 
reţele sociale şi servicii matrimoniale; furni-
zarea accesului la bazele de date computeri-
zate şi bazele de date on-line în domeniul 
reţelelor sociale, al organizării de întâlniri şi 
al serviciilor matrimoniale; furnizarea infor-
maţiilor în domeniul dezvoltării personale, 
auto-perfecţionării, auto-realizării, carităţii, 
filantropiei, voluntariatului, serviciilor publice 
şi comunitare, activităţilor umanitare; furni-
zarea serviciilor de administrare pentru terţi, 
şi anume efectuarea rezervărilor, facilitarea 
achiziţiilor, organizarea livrărilor, solicitarea 
de aranjamente personale, furnizarea reco-
mandărilor cu privire la produse şi servicii, 
oferirea informaţiilor specifice despre clienţi 
care satisfac necesităţile individuale, oferirea 
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de remindere şi notificări electronice; servicii 
de reţele de socializare on-line; servicii de 
verificare a utilizatorilor; servicii de verificare a 
identităţii; servicii de identificare a afacerilor. 

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.20. 
 

 
 
(210) 043644 
(220) 2019.01.09 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

 
 
(210) 043654 
(220) 2019.01.11 
(730) GOGU Marin, MD 

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 043655 
(220) 2019.01.11 
(730) BALAN Valentin, MD 

Str. I. Nistor nr. 26, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

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

 

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 distri-
buţiei sau utilizării energiei electrice; aparate 
şi instrumente pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sau prelucrarea sunetu-
lui, 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   - 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 



 
MĂRCI  MD - BOPI 4/2019 

 91

şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţă 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   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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) 01.03.15; 01.03.20; 03.07.01; 03.07.19; 
15.07.01; 15.07.20; 27.05.08; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043656 
(220) 2019.01.11 
(730) CIUMAC Nicolae, MD 

Şos. Bucovinei nr. 19, bloc 5, ap. 12,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.01.03; 24.01.25; 26.03.23; 26.04.09; 
26.13.25; 27.05.01; 29.01.04. 

 

 
 
(210) 043662 
(220) 2019.01.15 
(730) LUCA Liliana, MD 

Str. Doina nr. 5, bloc 1, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.20; 01.07.20; 03.07.17; 
21.03.25; 24.11.03; 24.11.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043664 
(220) 2019.01.15 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MD - BOPI 4/2019        TRADEMARKS 

 92

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) 043667 
(220) 2019.01.16 
(730) MATUŞEVSCAIA Zinaida, MD 

Str. Colina Puşkin nr. 18/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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 nemetalice; 

 

27   - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum 
şi alte produse pentru acoperirea podelelor; 
tapete murale, nu din materiale textile; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.09; 26.11.09; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043676 
(220) 2019.01.17 
(730) Intesa Sanpaolo S.p.A., IT 

Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, echipa-
ment de prelucrare a datelor, calculatoare; 
software de calculatoare; dispozitive de 
alarmă; maşini de numărat şi sortat bani; 
benzi magnetice; distribuitoare automate de 
bilete; suporturi pentru înregistrări sonore; 
aparate electrice de reglare; aparate electri-
ce de supraveghere; detectoare de monede 
false; aparate de procesare a datelor; dispo-
zitive de memorie pentru calculatoare; pro-
grame de calculator înregistrate; aparate de 
radio pentru vehicule; aparate didactice; 
emiţătoare; instalaţii electrice antifurt; discuri 
magnetice; cititoare de coduri de bare; peri-
ferice adaptate pentru a fi folosite la calcula-
toare; software; carduri magnetice codate; 
suporturi de date magnetice; dispozitive de 
codificare; microprocesoare; monitoare (pro-
grame de calculator); jurnale personale elec-
tronice; cartele cu cip (carduri cu circuite 
integrate); publicaţii electronice descărcabile; 
programe de calculatoare (software descăr-
cabil); bancomate; fişiere cu muzică descăr-
cabile; fişiere cu imagini descărcabile; me-
morii USB; aparate de sistem de poziţionare 
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globală (GPS); calculatoare portabile; apli-
caţii software de calculatoare; cititoare de 
cărţi electronice; tablete; hardware de calcu-
latoare; jetoane de securitate (dispozitive de 
criptare); terminale interactive cu ecran tactil; 
aparate pentru vărsăminte şi depozite auto-
mate; carduri de numerar (codificate); carduri 
de numerar (magnetice); cărţi de credit; citi-
toare de carduri pentru cărţi de credit; carduri 
de plată cu codificare magnetică; terminale 
pentru procesarea electronică de plăţi efec-
tuate cu card de credit; terminale securizate 
pentru tranzacţii electronice; software de 
calculatoare pentru gestionarea tranzacţiilor 
financiare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 
materiale didactice şi de instruire; albume; 
imagini; bibliorafturi de prezentare; gravuri; 
picturi (tablouri) înrămate sau nu; creioane; 
ziare; jurnale; tichete (bilete); blocuri de 
desen; blocuri (papetărie); pliante; sigilii; cărţi 
de desenat sau de scris; carnete de notiţe; 
folio; cataloage; mape pentru documente; 
cărţi; suporturi pentru creioane; creioane 
mecanice; plicuri (papetărie); peniţe (de 
scris); produse pentru ştergere; fotografii 
imprimate; reproduceri grafice; schiţe; cărţi 
poştale; publicaţii imprimate; manuale; bro-
şuri; reviste (publicaţii periodice); semne de 
carte; felicitări; calendare; cartonaşe pentru 
schimb, cu excepţia jocurilor; fluturaşi publi-
citari; bancnote; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
asistenţă în conducerea afacerilor; întocmire 
de extrase de cont; contabilitate; consultanţă 
privind organizarea şi economia întreprinde-
rii; distribuire de materiale publicitare; asis-
tenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; servicii de exper-
tiză în materie de eficienţa afacerilor; vânza-
re prin licitaţie publică; studii de piaţă; esti-
mare în afaceri comerciale; investigaţii pen-
tru afaceri; consultanţă privind organizarea 
afacerii; servicii de relaţii cu publicul; efectua-
rea studiilor de marketing; gestionarea fişie-
relor informatice; previziuni economice; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale 
sau publicitare; sondaje de opinie; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; informaţii şi 
asistenţă comerciale pentru consumatori; 
servicii de marketing; furnizarea informaţiilor 
de contact comerciale şi de afaceri; servicii 
de intermediere comercială; servicii de in-
termediere a afacerilor cu privire la corelarea  
 

potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii 
care au nevoie de finanţare; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; subscriere de asigurare 
a accidentelor; împrumuturi în rate; interme-
diere pentru închirierea proprietăţilor imobili-
are; curtaj; agenţii de credit; agenţii imobilia-
re; agenţii de încasare a creanţelor; brokeraj 
imobiliar; curtaj în asigurări; servicii financia-
re de curtaj vamal; subscrierea asigurărilor; 
servicii bancare; evaluarea proprietăţilor 
imobiliare; fonduri mutuale; investiţii de capi-
tal; servicii de garanţie; comerţ şi schimb 
valutar; emiterea cecurilor de călătorie; biro-
uri financiare de cliring; servicii de depunere 
în casete valorice; organizarea colectelor; 
împrumuturi (finanţare); estimări financiare 
(asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); ser-
vicii fiduciare; servicii de finanţare; manage-
ment financiar; finanţarea împrumuturilor 
garantate; gestionarea proprietăţilor (imobili-
are); administrarea clădirilor cu locuinţe; 
subscrierea asigurărilor contra incendiului; 
asigurări medicale; subscrierea asigurărilor 
maritime; tranzacţii bancare privind ipotecile; 
servicii bancare de economisire; leasing fi-
nanciar; servicii de închiriere cu opţiune de 
cumpărare; curtaj în bursă; subscrierea asi-
gurărilor de viaţă; analiză financiară; verifica-
rea cecurilor; consultaţii în domeniul financi-
ar; consultanţă în domeniul asigurărilor; pro-
cesarea plăţilor efectuate cu card de credit; 
procesarea plăţilor cu card de debit; transfer 
electronic de fonduri; informaţii financiare; 
informaţii în domeniul asigurărilor; emiterea 
bonurilor valorice; depozit de obiecte valo-
roase; emiterea cărţilor de credit; servicii de 
plată a pensiilor; sponsorizare financiară; 
tranzacţii bancare la domiciliu (home ban-
king); brokeraj cu garanţii reale imobiliare; 
servicii în domeniul fondurilor de pensii facul-
tative; servicii de brokeraj; asigurarea fi-
nanţării pentru proiecte de construcţii; furni-
zarea informaţiilor financiare prin intermediul 
unui site web; investirea fondurilor; servicii 
de brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; servicii 
de conturi curente; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; academii (educaţie); 
servicii de divertisment; organizarea concur-
surilor (educaţie sau divertisment); furnizarea 
instalaţiilor de recreere; publicarea textelor, 
cu excepţia textelor publicitare; servicii de 
predare; publicarea cărţilor; reprezentaţii 
teatrale; producţie de spectacole; organiza-
rea şi conducerea colocviilor; organizarea şi 
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conducerea conferinţelor; organizarea şi 
conducerea congreselor; informaţii în materie 
de educaţie; informaţii în materie de diver-
tisment; organizarea expoziţiilor în scopuri 
culturale sau educative; furnizarea instalaţii-
lor de muzee (prezentare, expoziţii); organi-
zarea şi conducerea seminariilor; organiza-
rea şi conducerea workshopurilor (instruire); 
rezervarea locurilor pentru spectacole şi re-
zervarea biletelor de teatru; publicarea on-
line a cărţilor şi revistelor electronice; micro-
editare; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei sau formării); servicii de 
agenţii de bilete (divertisment); redactarea 
textelor; 

 

42   - crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculatoare; programare pentru calcula-
toare; proiectare de software de calculatoare; 
actualizarea software de calculatoare; închi-
rierea de software de calculatoare; întreţine-
rea programelor de calculator; proiectarea 
sistemelor informaţionale; instalarea progra-
melor de calculator; software ca serviciu 
(SaaS); monitorizarea electronică a activităţii 
cardurilor de credit pentru detectarea fraude-
lor pe Internet; programare de software pen-
tru platforme de Internet; programare de soft-
ware pentru platforme de comerţ electronic. 

 

 

 
 
(210) 043677 
(220) 2019.01.17 
(730) Intesa Sanpaolo S.p.A., IT 

Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-închis, portocaliu, 

cafeniu, verde, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, echipa-
ment de prelucrare a datelor, calculatoare; 
software de calculatoare; dispozitive de 
alarmă; maşini de numărat şi sortat bani; 
benzi magnetice; distribuitoare automate de 
bilete; suporturi pentru înregistrări sonore; 

aparate electrice de reglare; aparate electri-
ce de supraveghere; detectoare de monede 
false; aparate de procesare a datelor; dispo-
zitive de memorie pentru calculatoare; pro-
grame de calculator înregistrate; aparate de 
radio pentru vehicule; aparate didactice; 
emiţătoare; instalaţii electrice antifurt; discuri 
magnetice; cititoare de coduri de bare; peri-
ferice adaptate pentru a fi folosite la calcula-
toare; software; carduri magnetice codate; 
suporturi de date magnetice; dispozitive de 
codificare; microprocesoare; monitoare (pro-
grame de calculator); jurnale personale elec-
tronice; cartele cu cip (carduri cu circuite 
integrate); publicaţii electronice descărcabile; 
programe de calculatoare (software descăr-
cabil); bancomate; fişiere cu muzică descăr-
cabile; fişiere cu imagini descărcabile; me-
morii USB; aparate de sistem de poziţionare 
globală (GPS); calculatoare portabile; apli-
caţii software de calculatoare; cititoare de 
cărţi electronice; tablete; hardware de calcu-
latoare; jetoane de securitate (dispozitive de 
criptare); terminale interactive cu ecran tactil; 
aparate pentru vărsăminte şi depozite auto-
mate; carduri de numerar (codificate); carduri 
de numerar (magnetice); cărţi de credit; citi-
toare de carduri pentru cărţi de credit; carduri 
de plată cu codificare magnetică; terminale 
pentru procesarea electronică de plăţi efec-
tuate cu card de credit; terminale securizate 
pentru tranzacţii electronice; software de 
calculatoare pentru gestionarea tranzacţiilor 
financiare; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; ma-
teriale didactice şi de instruire; albume; ima-
gini; bibliorafturi de prezentare; gravuri; pic-
turi (tablouri) înrămate sau nu; creioane; zia-
re; jurnale; tichete (bilete); blocuri de desen; 
blocuri (papetărie); pliante; sigilii; cărţi de 
desenat sau de scris; carnete de notiţe; folio; 
cataloage; mape pentru documente; cărţi; 
suporturi pentru creioane; creioane mecani-
ce; plicuri (papetărie); peniţe (de scris); pro-
duse pentru ştergere; fotografii imprimate; 
reproduceri grafice; schiţe; cărţi poştale; pu-
blicaţii imprimate; manuale; broşuri; reviste 
(publicaţii periodice); semne de carte; felici-
tări; calendare; cartonaşe pentru schimb, cu 
excepţia jocurilor; fluturaşi publicitari; 
bancnote; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
asistenţă în conducerea afacerilor; întocmire 
de extrase de cont; contabilitate; consultanţă 
privind organizarea şi economia întreprinde-
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rii; distribuire de materiale publicitare; asis-
tenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; servicii de exper-
tiză în materie de eficienţa afacerilor; vânza-
re prin licitaţie publică; studii de piaţă; esti-
mare în afaceri comerciale; investigaţii pen-
tru afaceri; consultanţă privind organizarea 
afacerii; servicii de relaţii cu publicul; efectua-
rea studiilor de marketing; gestionarea fişie-
relor informatice; previziuni economice; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale 
sau publicitare; sondaje de opinie; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; informaţii şi 
asistenţă comerciale pentru consumatori; 
servicii de marketing; furnizarea informaţiilor 
de contact comerciale şi de afaceri; servicii 
de intermediere comercială; servicii de in-
termediere a afacerilor cu privire la corelarea 
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii 
care au nevoie de finanţare; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; subscriere de asigurare 
a accidentelor; împrumuturi în rate; interme-
diere pentru închirierea proprietăţilor imobili-
are; curtaj; agenţii de credit; agenţii imobilia-
re; agenţii de încasare a creanţelor; brokeraj 
imobiliar; curtaj în asigurări; servicii financia-
re de curtaj vamal; subscrierea asigurărilor; 
servicii bancare; evaluarea proprietăţilor 
imobiliare; fonduri mutuale; investiţii de capi-
tal; servicii de garanţie; comerţ şi schimb 
valutar; emiterea cecurilor de călătorie; biro-
uri financiare de cliring; servicii de depunere 
în casete valorice; organizarea colectelor; 
împrumuturi (finanţare); estimări financiare 
(asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); ser-
vicii fiduciare; servicii de finanţare; manage-
ment financiar; finanţarea împrumuturilor 
garantate; gestionarea proprietăţilor (imobili-
are); administrarea clădirilor cu locuinţe; 
subscrierea asigurărilor contra incendiului; 
asigurări medicale; subscrierea asigurărilor 
maritime; tranzacţii bancare privind ipotecile; 
servicii bancare de economisire; leasing fi-
nanciar; servicii de închiriere cu opţiune de 
cumpărare; curtaj în bursă; subscrierea asi-
gurărilor de viaţă; analiză financiară; verifica-
rea cecurilor; consultaţii în domeniul financi-
ar; consultanţă în domeniul asigurărilor; pro-
cesarea plăţilor efectuate cu card de credit; 
procesarea plăţilor cu card de debit; transfer 
electronic de fonduri; informaţii financiare; 
informaţii în domeniul asigurărilor; emiterea 
 
 
 
 

bonurilor valorice; depozit de obiecte valo-
roase; emiterea cărţilor de credit; servicii de 
plată a pensiilor; sponsorizare financiară; 
tranzacţii bancare la domiciliu (home ban-
king); brokeraj cu garanţii reale imobiliare; 
servicii în domeniul fondurilor de pensii facul-
tative; servicii de brokeraj; asigurarea fi-
nanţării pentru proiecte de construcţii; furni-
zarea informaţiilor financiare prin intermediul 
unui site web; investirea fondurilor; servicii 
de brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; servicii 
de conturi curente; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; academii (educaţie); 
servicii de divertisment; organizarea concur-
surilor (educaţie sau divertisment); furnizarea 
instalaţiilor de recreere; publicarea textelor, 
cu excepţia textelor publicitare; servicii de 
predare; publicarea cărţilor; reprezentaţii 
teatrale; producţie de spectacole; organiza-
rea şi conducerea colocviilor; organizarea şi 
conducerea conferinţelor; organizarea şi 
conducerea congreselor; informaţii în materie 
de educaţie; informaţii în materie de diver-
tisment; organizarea expoziţiilor în scopuri 
culturale sau educative; furnizarea instalaţii-
lor de muzee (prezentare, expoziţii); organi-
zarea şi conducerea seminariilor; organiza-
rea şi conducerea workshopurilor (instruire); 
rezervarea locurilor pentru spectacole şi re-
zervarea biletelor de teatru; publicarea on-
line a cărţilor şi revistelor electronice; micro-
editare; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei sau formării); servicii de 
agenţii de bilete (divertisment); redactarea 
textelor; 

 

42   - crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculatoare; programare pentru calcula-
toare; proiectare de software de calculatoare; 
actualizarea software de calculatoare; închi-
rierea de software de calculatoare; întreţine-
rea programelor de calculator; proiectarea 
sistemelor informaţionale; instalarea progra-
melor de calculator; software ca serviciu 
(SaaS); monitorizarea electronică a activităţii 
cardurilor de credit pentru detectarea fraude-
lor pe Internet; programare de software pen-
tru platforme de Internet; programare de soft-
ware pentru platforme de comerţ electronic. 

 

(531) CFE(8) 07.05.10; 07.11.01; 26.04.01; 26.04.05; 
26.04.16; 27.05.17; 29.01.15. 
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(210) 043678 
(220) 2019.01.17 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - erbicide de uz agricol. 
 

 

 
 
(210) 043679 
(220) 2019.01.17 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - erbicide de uz agricol. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043680 
(220) 2019.01.17 
(730) VASILIEV Veaceslav, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 25, ap. 9,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 

(210) 043682 
(220) 2019.01.17 
(730) G. & G. S.r.l., IT 

Via C.A. Pizzardi 50-40138 Bologna, Italia 
(540)  
 
 

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

verde-închis, violet, kaki. 
(511) NCL(11-2019) 
18   - genţi; poşete; genţi de seară; genţi de umăr; 

portofele de purtat sub braţ; genţi de plajă; 
rucsacuri; ghiozdane; serviete pentru şcolari; 
genţi pentru cărţi; genţi pentru gimnastică; 
genţi sportive; genţi de voiaj pentru îmbră-
căminte sport; raniţe; geamantane; cufere şi 
geamantane; bagaje (pentru călătorie); gea-
mantane cu rotile; truse de voiaj; genţi de 
călătorie; suporturi pentru transportat haine; 
portmonee, borsete şi carnete; suporturi pen-
tru bancnote; săculeţe; suporturi pentru cărţi 
de vizită; portchei; portcarduri (marochină-
rie); suporturi pentru cărţi de credit; mape 
pentru transportul documentelor; genţi de 
lucru; serviete şi genţi diplomat; cutii pentru 
documente de valoare; mape pentru docu-
mente; casete pentru accesorii de frumuseţe; 
gentuţe cosmetice; borsete pentru bărbaţi; 
borsete şi genţi de purtat la brâu; cutii de 
transport; umbrele; bastoane; articole de 
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru 
animale; îmbrăcăminte pentru animale; 
zgărzi pentru animale; transportoare pentru 
animale (genţi); piei de animale; blănuri; 
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25   - articole de îmbrăcăminte; haine de stradă; 
jachete (îmbrăcăminte); tricotaje; lenjerie de 
corp; costume de plajă; îmbrăcăminte de 
noapte; articole de încălţăminte; articole pen-
tru acoperirea capului; curele; şaluri şi eşar-
fe; cravate; fulare; broboade (articole de îm-
brăcăminte); mănuşi (articole de îmbrăcă-
minte); articole purtate în jurul gâtului; artico-
le de îmbrăcăminte pentru sport; încălţăminte 
de sport; articole care servesc la acoperirea 
capului utilizate în sport. 

 

(531) CFE(8) 09.01.11; 09.01.18; 25.07.03; 25.07.08; 
25.07.21; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 043704 
(220) 2019.01.22 
(730) GUŞANU Andriana, MD 

Str. Ştefan Vodă nr. 153, MD-3420,  
Cărpineni, Hânceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.03; 27.05.21. 

 

 
 
 
 

(210) 043714 
(220) 2019.02.04 
(730) Partidul Politic "Partidul Regiunilor din 

Moldova", MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 6/2, ap. 41,  
MD-3129, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 043722 
(220) 2019.01.25 
(730) OBŞCESTVO S OGRANICENNOI OTVET-

STVENOSTIU "MISTRAL ALKO", RU 
Ul. Pudovkina, d. 4, et. 1, kom. 32, 119285, 
Moscova, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice 
pentru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043731 
(220) 2019.01.28 
(730) Jim Beam Brands Co., US 

222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 
1600, Chicago, Illinois 60654, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; whisky. 
 

 

 
 
(210) 043733 
(220) 2019.01.29 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 043740 
(220) 2019.01.23 
(730) AGENŢIA DE INVESTIŢII, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 134,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 05.03.20; 05.05.20; 05.13.25; 25.01.13; 
25.01.25; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.04. 

 

 
 
(210) 043741 
(220) 2019.01.23 
(730) Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 22.01.15; 24.17.10; 24.17.14; 26.11.13; 
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 043742 
(220) 2019.01.23 
(730) Asociaţia Naţională pentru Turism 

Receptor, MD 
Str. Grenoble nr. 110, bir. 1, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 05.01.21; 25.05.13; 26.01.18; 26.04.04; 
26.04.10; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043743 
(220) 2019.01.23 
(730) IURCO Nicolae, MD 

MD-4231, Răscăieţii Noi, Ştefan Vodă, 
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.01.01; 25.01.05; 25.01.13; 26.01.14; 
27.01.06; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 043746 
(220) 2019.01.30 
(310) 4020180154079 
(320) 2018.11.07 
(330) KR 
(730) GENERAL MOTORS LLC, (a limited 

liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware), 
US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - vehicule terestre cu motor, şi anume 

automobile. 
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(210) 043749 
(220) 2019.01.30 
(730) LLC “Fomalgaut-Polimin”, UA 

Pshenichnaya Str., 2-A, Kyiv, 03680, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "since 1994", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
19   - amestecuri uscate pentru construcţii. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 26.07.04; 26.11.02; 
26.11.12; 27.05.07; 27.05.11; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 043755 
(220) 2019.01.31 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 07.05.02; 19.07.06; 19.07.23. 
 

 
 

(210) 043756 
(220) 2019.01.31 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.10; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 043757 
(220) 2019.01.31 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.10; 19.07.17; 19.07.20. 
 

 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 4/2019 

 101

(210) 043758 
(220) 2019.02.01 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”1929”, ”FONDAT”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17; 26.01.17; 26.01.18; 
27.07.01. 

 

 
 
(210) 043759 
(220) 2019.02.01 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

(210) 043762 
(220) 2019.02.01 
(730) PIRAMIDA-MARKET S.R.L., MD 

Str. Suveranităţii nr. 3/A,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

 

 
 
(210) 043763 
(220) 2019.02.04 
(730) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  
MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

 
 
(210) 043765 
(220) 2019.02.04 
(730) RACU Dorin, MD 

Str. Independenţei nr. 42/1, ap. 68,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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) 25.07.20; 25.07.21; 26.01.04; 26.01.18; 
27.05.03. 

 

 
 
(210) 043766 
(220) 2019.02.04 
(730) RACU Dorin, MD 

Str. Independenţei nr. 42/1, ap. 68,  
MD-2072, 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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043767 
(220) 2019.02.04 
(730) BODAŞCO Oleg, MD 

Bd. Decebal nr. 76, bloc 3, ap. 8,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, 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. 

 

 
 
(210) 043768 
(220) 2019.02.04 
(730) MORAR Victor, MD 

Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice 
pentru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

 
 
(210) 043769 
(220) 2019.02.05 
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO 

391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section, 
4th district, Bucharest, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
29   - gustări gata preparate care conţin în principal 

cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe, fruc-
te sau alte produse vegetale sau combinaţii 
ale acestora inclusiv chipsuri de cartofi, car-
tofi prăjiţi (potato crisps), chipsuri de taro, 
gustări din carne de porc, gustări din carne 
de vită, gustări pe bază de soia; toate produ-
sele sus-menţionate, cu excepţia bulionurilor 
şi supelor; 
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30   - gustări gata preparate care conţin în principal 
boabe, porumb, cereale, alte produse vege-
tale sau combinaţii ale acestora, inclusiv 
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi 
pita, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi din 
orez, biscuiţi, covrigei, gustări expandate, 
floricele de porumb, floricele de porumb şi 
alune caramelizate, batoane; toate produsele 
sus-menţionate, cu excepţia pizzei. 

 

 

 
 
(210) 043770 
(220) 2019.02.05 
(730) Biocon Limited, IN 

20th KM, Hosur Road, Electronic City, 
Bangalore - 560100, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - caşete pentru uz farmaceutic; capsule pentru 

medicamente; preparate chimice de uz far-
maceutic; preparate chimice de uz medical; 
preparate chimico-farmaceutice; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical; medi-
camente; elixiruri (preparate farmaceutice); 
izotopi de uz medical; infuzii medicinale; 
poţiuni medicinale; preparate farmaceutice; 
produse farmaceutice; steroizi; seringi pre-
umplute de uz medical; hormoni de uz medi-
cal; remedii pentru medicina umană; truse 
medicale portabile; preparate medicale; sub-
stanţe adaptate pentru uz medical; preparate 
de diagnosticare de uz medical; 

 

10   - seringi hipodermice; dispozitive injectoare de 
uz medical; aparate şi instrumente medicale; 
ace de uz medical; aparate şi instrumente 
chirurgicale; seringi pentru injecţii; seringi de 
uz medical; aparate de analiză pentru uz 
medical; aparatură pentru diagnosticare de 
uz medical. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043771 
(220) 2019.02.05 
(730) ZOOTERRA S.R.L., MD 

Str. Vlad Ţepeş nr. 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.09.07; 03.09.22; 03.09.24; 03.11.10; 
26.01.15; 27.03.03; 27.03.15; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 043772 
(220) 2019.02.06 
(730) STAYER S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 15/2, of. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 27.01.05; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.19. 
 

 
 
(210) 043773 
(220) 2019.02.06 
(730) ACORD Plus.Com S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 4, 
ap. 10,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, verde, 

albastru-deschis, violet, galben, portocaliu, 
roşu, roz. 

(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 01.15.24; 25.03.01; 25.03.15; 
27.05.09; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
 

(210) 043774 
(220) 2019.02.06 
(730) IMEXAGRO S.R.L., MD 

MD-3712, Căpriana, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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; 

 

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) 01.05.02; 01.05.09; 05.03.13; 05.03.14; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043775 
(220) 2019.02.06 
(730) IMEXAGRO S.R.L., MD 

MD-3712, Căpriana, Străşeni, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.15; 
26.13.25; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 043776 
(220) 2019.02.06 
(730) CHICU Tatiana, MD 

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 111,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.06; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.10; 
27.05.13; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043777 
(220) 2019.02.07 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 
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02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 043778 
(220) 2019.02.07 
(730) MIRON Pavel, MD 

Str. Bulgară nr. 68, ap. 128,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043779 
(220) 2019.02.07 
(730) The New Balance Athletics, Inc. Company, 

US 
Boston, Massachusetts, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 25.07.15; 26.03.04; 26.11.03; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 043780 
(220) 2019.02.07 
(730) The New Balance Athletics, Inc. Company, 

US 
Boston, Massachusetts, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 043781 
(220) 2019.02.07 
(730) DESSERT-ART S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 136 B,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: “Dessert”, “Art”, cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.13.25; 08.01.17; 
26.02.16; 27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 043782 
(220) 2019.02.07 
(730) AVENTUS FINANCE S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "CREDIT", "365", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu. 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.15.07; 24.15.13; 26.01.17; 27.05.01; 
27.07.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043783 
(220) 2019.02.07 
(730) SPĂTARU Marin, MD 

Str. Pajurii nr. 3/1, ap. 3,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "DENT". 

(511) NCL(11-2019) 
44   - servicii stomatologice. 
 

 

 
 
(210) 043789 
(220) 2019.02.07 
(730) PRIMPROF CONSTRUCT S.R.L., MD 

Str. N. Dimo nr. 21/4, of. 109,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 26.13.01; 27.05.11; 29.01.13. 
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(210) 043790 
(220) 2019.02.08 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazine. 

 

 

 
 
(210) 043791 
(220) 2019.02.11 
(730) ZIPIS GROUP S.R.L., MD 

Str. Calea Bălţului nr. 87A,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.07; 
27.05.11. 

 

 
 
 
 

(210) 043792 
(220) 2019.02.11 
(730) CIBOTARI Elena, MD 

MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 05.05.20; 05.05.23; 27.05.09; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 043793 
(220) 2019.02.11 
(730) DOLOMANJI Zahari, MD 

Str. Polzunov nr. 15,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 
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02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.15; 26.01.06; 26.13.25; 
27.03.15; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 043794 
(220) 2019.02.11 
(730) Adnan ALNEN & Partners \ Al-Durra Food 

Products, SY 
Erbeen Town, P.O. Box: 92 Damascus 
Countryside, Republica Arabă Siriană 

(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 
alimentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,  
 
 
 
 

şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 17.02.01; 17.02.02; 26.01.10; 26.01.18; 
26.03.07; 26.07.03; 27.05.24; 28.01.00. 

 

 
 
(210) 043795 
(220) 2019.02.11 
(730) ROTALIN GAZ TRADING S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 143,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
39   - distribuţie prin conducte şi cabluri; servicii 

publice de furnizare/distribuţie a gazelor na-
turale. 

 

(531) CFE(8) 24.01.23; 24.01.25; 26.04.03; 26.04.04; 
26.04.08; 27.05.01. 
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(210) 043798 
(220) 2019.02.12 
(730) SARANTIS ROMÂNIA S.A., RO 

Platinum Business & Convention Center, 
172-176 Şoseaua, Bucureşti-Ploieşti St., 
Building B, 2nd Floor, Space B2, District 1, 
013686, Bucharest, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; creme de faţă; creme de faţă cu protecţie 
UV (SPF); produse nuanţatoare pentru hidra-
tarea feţei şi creme cu coloranţi (nemedicina-
le); produse nuanţatoare pentru hidratarea 
feţei cu protecţie UV (SPF) (nemedicinale); 
machiaj pentru faţă; creme pentru ochi; se-
ruri pentru ochi (nemedicinale); creme pentru 
buze; seruri pentru buze (nemedicinale); 
seruri de faţă (nemedicinale); creme şi seruri 
de faţă combinate (nemedicinale); creme 
pentru gât şi decolteu; seruri pentru gât şi 
decolteu; lapte demachiant pentru curăţarea 
feţei; loţiune demachiantă pentru curăţarea 
feţei; loţiune tonică pentru faţă; loţiune de-
machiantă pentru faţă şi ochi; şerveţele im-
pregnate demachiante pentru curăţarea feţei; 
geluri pentru curăţarea feţei (nemedicinale); 
spume pentru curăţarea feţei; creme exfoli-
ante pentru faţă; geluri exfoliante pentru faţă; 
apă micelară de faţă; măşti de faţă pentru 
frumuseţe; creme pentru albirea pielii feţei; 
seruri pentru albirea pielii feţei (nemedicina-
le); creme de ochi pentru albirea pielii; seruri 
de ochi pentru albirea pielii (nemedicinale); 
creme cosmetice pentru duş; geluri pentru 
duş; spumă de baie; loţiuni de corp; lapte de 
corp; creme pentru corp; produse hidratante 
pentru corp; produse exfoliante pentru corp; 
ulei pentru corp de uz cosmetic; produse 
demachiante bifazice pentru ochi; creme de 
slăbire de uz cosmetic; geluri de slăbire de 
uz cosmetic; creme-geluri de slăbire de uz 
cosmetic; cremă cosmetică pentru mâini; 
spray antiperspirant; antiperspirant cu bilă; 
spray deodorant; deodorante cu bilă; seruri 
de slăbire pentru scopuri cosmetice (neme-
dicinale); cremă anti-vergeturi în scopuri 
cosmetice. 

 

 

 
 

(210) 043799 
(220) 2019.02.04 
(730) AGHENIE Tudor, MD 

MD-4436, Sadova, Călăraşi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.23; 25.01.13; 26.04.03; 
26.04.09; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043800 
(220) 2019.02.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.25; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 043804 
(220) 2019.02.12 
(730) GSH Trademarks Limited, CY 

Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, 
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - lichior de anason; votcă de anason; băuturi 

aperitive; arac (băutură); baijiu (băutură chi-
nezească din alcool distilat); băuturi alcooli-
ce, cu excepţia berii; băuturi alcoolice care 
conţin fructe; bitter (lichioruri); brandy; cidru; 
cocteiluri; curaçao; digestive (alcooluri şi 
lichioruri); băuturi distilate; esenţe alcoolice; 
extracte alcoolice; extracte din fructe cu al-
cool; gin; hidromel; vişinată; lichioruri; nira 
(băutură alcoolică pe bază de trestie din za-
hăr); alcool de mentă; rachiu de pere; piquet-

te (băutură pe bază de vin); băuturi alcoolice 
pre-amestecate, cu excepţia celor pe bază 
de bere; alcool din orez; rom; sake; băuturi 
spirtoase; votcă; whisky; vin. 

 

 

 
 
(210) 043807 
(220) 2019.02.13 
(730) SMIRNOV Vladimir, MD 

Str. Livezilor nr. 12, MD-3711, 
Bucovăţ, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043808 
(220) 2019.02.13 
(730) SMIRNOV Vladimir, MD 

Str. Livezilor nr. 12, MD-3711, 
Bucovăţ, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043809 
(220) 2019.02.18 
(730) TULEACOV Alexei, MD 

Str. Matei Basarab nr. 10, bloc 3, ap. 63,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 043810 
(220) 2019.02.14 
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware 

Limited Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - erbicide de uz agricol. 
 

 

 
 
(210) 043811 
(220) 2019.02.14 
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware 

Limited Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - erbicide de uz agricol. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043812 
(220) 2019.02.14 
(730) FIGHTING ENTERTAINMENT ASSOCIATION, 

asociaţie obştească, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 159,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 03.07.01; 03.07.17; 03.07.24; 26.05.18; 
27.03.03; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 043813 
(220) 2019.02.14 
(730) PLONSCHII Nicolai, MD 

Str. N. Titulescu nr. 53, bloc 1, ap. 27,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043814 
(220) 2019.02.15 
(730) IAŢCO Ion, MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 2, ap. 19,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

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

 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.07; 24.17.09; 27.01.25; 27.05.12. 
 

 
 
(210) 043816 
(220) 2019.02.15 
(730) EXPERT STUDIO S.R.L., MD 

Str. Ion Nistor nr. 30,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.03; 26.01.18; 26.13.01; 27.05.03. 
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(210) 043818 
(220) 2019.02.18 
(730) AIM AIR S.R.L., companie aeriană, MD 

MD-5028, Lunga, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 17.01.19; 26.01.18; 26.03.23; 26.13.25; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 043820 
(220) 2019.02.18 
(730) TERMICAN-GALAJU Tatiana, MD 

Str. Piaţa Veche nr. 10, ap. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: negru, maro de diferite 
nuanţe, bej. 

(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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 silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.08; 03.07.15; 07.15.08; 
24.17.08; 25.03.03; 27.01.06; 27.05.04; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 043824 
(220) 2019.02.19 
(730) CÎRHANĂ Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 32, bloc 7, ap.120,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 043825 
(220) 2019.02.19 
(730) CÎRHANĂ Vitalie, MD 

Str. Andrei Doga nr. 32, bloc 7, ap.120,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 4/2019 

 115

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.10; 26.04.03; 26.04.09; 27.01.12; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043832 
(220) 2019.02.19 
(730) DICTON-AS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 165/1, ap. 69,  
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu. 
 
 
 
 
 
 
 

(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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.25; 26.03.23; 
27.05.01; 29.01.02. 

 

 
 
(210) 043835 
(220) 2019.02.20 
(730) BOBROVSCHI Maxim, MD 

Bd. Dacia nr. 50, ap. 151,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transporta-
bile nemetalice; monumente nemetalice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 07.03.20; 14.03.03; 24.13.01; 24.13.22; 
27.01.02; 27.03.15; 27.05.11; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043836 
(220) 2019.02.21 
(730) DAVBES S.R.L., MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 21/3, 
ap.(of.) 8, MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

(531) CFE(8) 14.03.01; 14.03.02; 14.03.07; 14.07.15; 
25.03.07; 26.03.23; 27.03.15; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 043837 
(220) 2019.02.22 
(730) TAINET S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Osvobojdenie nr. 27, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, 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 
alimentar; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24; 27.05.01; 
27.05.11. 
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(210) 043839 
(220) 2019.02.20 
(730) PELIN Silvia, MD 

Str. Trandafirilor nr. 9, bloc 1, ap. 9,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043843 
(220) 2019.02.19 
(730) ESEMPLA SYSTEMS S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru  
 
 

conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distri-
buţiei sau utilizării energiei electrice; aparate 
şi instrumente pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sau prelucrarea sunetu-
lui, 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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.05.01; 26.05.08; 26.15.09; 27.01.04; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043844 
(220) 2019.02.18 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock Company, 
BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice pentru tratarea rinitei. 
 

 

 
 
(210) 043848 
(220) 2019.02.26 
(730) ABESVEB S.R.L., MD 

Str. Decebal nr. 8/A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 043849 
(220) 2019.02.20 
(730) VREMEA Eugeniu, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 20, ap. 17,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 07.15.05; 07.15.08; 15.07.09; 15.07.19; 
18.01.21; 26.07.05; 27.01.12; 27.03.15; 27.05.01. 

 

 
 
 

(210) 043850 
(220) 2019.02.22 
(730) CONSUM S.R.L., MD 

Str. Iurie Gagarin nr. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 13.03.05; 16.01.25; 18.01.21; 26.13.25; 
27.05.01; 27.05.14. 

 

 
 
(210) 043851 
(220) 2019.02.25 
(730) PISICA Maxim, MD 

MD-3417, Buţeni, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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 nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.03.02; 26.04.09; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043853 
(220) 2019.02.25 
(730) SAVIVAS PRIM S.R.L., MD 

Str. Calea Orheiului nr. 109/3, ap. 70,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043854 
(220) 2019.02.25 
(310) 88/100,628 
(320) 2018.08.31 
(330) US 
(730) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 

Delaware Corporation, US 
225 2nd Avenue, Waltham, Massachusetts 
02451, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

bolii aglutininelor la rece şi a trombocitopeni-
ei cronice imune. 

 

 

 
 
(210) 043855 
(220) 2019.02.26 
(730) INVINO ENOTECCA S.R.L., MD 

Str-la Teatrului nr. 2, of. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.08.01; 19.08.02; 27.03.15; 
27.05.10; 27.05.15; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043858 
(220) 2019.02.26 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.16; 02.03.22; 02.03.23; 03.13.01; 
03.13.24; 04.01.03; 04.02.20; 26.13.01; 27.05.03; 
28.05.00. 

 

 
 
 
 

(210) 043859 
(220) 2019.02.26 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.04; 02.09.10; 04.05.15; 27.03.02; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043860 
(220) 2019.02.26 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 043861 
(220) 2019.02.26 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 043862 
(220) 2019.02.27 
(730) COLUN Alexandru, MD 

Str. Independenţei nr. 30, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
CIUBUCOV Dmitri, MD 
Str. K. Marksa nr. 129, ap. 4,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 25.01.13; 25.01.25; 25.07.01; 26.13.25; 
27.05.15. 

 

 
 
(210) 043863 
(220) 2019.02.27 
(730) COLUN Alexandru, MD 

Str. Independenţei nr. 30, ap. 66, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
CIUBUCOV Dmitri, MD 
Str. K. Marksa nr. 129, ap. 4,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GASTROPUB", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 05.11.15; 
24.17.02; 27.05.10. 
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(210) 043864 
(220) 2019.02.20 
(730) DOINA-VIN S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 16.01.08; 26.01.18; 26.02.05; 26.13.25; 
27.01.06; 27.01.12; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 043865 
(220) 2019.02.22 
(730) BEST INTENTION S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 115, ap. 20,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 25.01.06; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043866 
(220) 2019.02.22 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 03.09.18; 07.01.01; 26.01.16; 26.07.05; 
27.05.24. 
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(210) 043867 
(220) 2019.02.27 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricultu-

ră, horticultură şi silvicultură, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă. 

 

 

 
 
(210) 043868 
(220) 2019.02.27 
(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricultu-

ră, horticultură şi silvicultură, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 043869 
(220) 2019.02.28 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 
preparate 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 043870 
(220) 2019.02.28 
(730) MATTEL, Inc., US 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245-5012, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 043871 
(220) 2019.02.28 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 

dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 043872 
(220) 2019.02.28 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricultu-

ră, horticultură şi silvicultură, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 043873 
(220) 2019.02.28 
(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Elveţia 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricultu-

ră, horticultură şi silvicultură, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 043874 
(220) 2019.02.28 
(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricultu-

ră, horticultură şi silvicultură, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 
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(210) 043876 
(220) 2019.02.21 
(730) CIBIZOV Denis, MD 

Str-la Haltei nr. 1 B,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - soluţii anti-ploaie pentru parbrize, lichide 

antigel pentru parbrize, lichid de degivrare 
pentru parbrize, sprayuri de degivrare pentru 
parbrize, preparate anti-ploaie pe bază de 
substanţe chimice pentru a fi aplicate pe 
parbrize; 

 

03   - lichide pentru spălarea parbrizelor, produse 
de curăţare pentru parbriz. 

 

 

 
 
(210) 043879 
(220) 2019.02.28 
(730) FORUM SUPPORT S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 5, ap. 216,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; 
 
 
 
 
 

30   - paste făinoase şi tăiţei, făină şi preparate din 
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte 
tipuri de gheaţă comestibilă, gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 02.01.04; 02.01.11; 08.01.15; 08.01.16; 
08.01.17; 24.03.07; 24.03.18; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 043880 
(220) 2019.02.28 
(730) BASF Corporation, US 

100 Park Avenue Florham Park New Jersey, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 

dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 
 
 
(210) 043881 
(220) 2019.02.28 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
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(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.23; 19.07.06; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 043888 
(220) 2019.02.28 
(730) PERSONAL AGENCY S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 77,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 02.01.24; 
02.07.23; 04.05.05; 27.05.19; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 043903 
(220) 2019.02.02 
(730) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

INSTITUŢIE PUBLICĂ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru pictură şi pentru artişti; 
pensule; materiale didactice şi de instruire; 
folii, pelicule şi pungi din plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee 
tipografice; 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 043904 
(220) 2019.02.02 
(730) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

INSTITUŢIE PUBLICĂ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru pictură şi pentru artişti; 
pensule; materiale didactice şi de instruire; 
folii, pelicule şi pungi din plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee 
tipografice; 

 

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 31833 
(151) 2018.12.25 
(181) 2027.08.16 
(210) 041005 
(220) 2017.08.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "ORIGINAL", "FĂRĂ 
FILTRU", "H", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, auriu. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

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

 

(531) CFE(7) 19.03.03; 19.03.24; 24.09.09; 24.09.14; 
25.01.19; 25.05.25; 27.05.21; 29.01.12. 

 

 
 

(111) 31993 
(151) 2019.01.28 
(181) 2028.03.22 
(210) 042199 
(220) 2018.03.22 
(730) BUZHOR Sergey, MD 

Str. Cireşilor nr. 65,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
16   - articole pentru legătorie; adezivi pentru pape-

tărie sau menaj; materiale pentru pictură şi 
pentru artişti; pensule; folii; caractere şi cli-
şee 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; 

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; 

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.16; 03.07.24; 05.05.20; 24.17.02; 
27.05.08; 28.09.00. 

 

 
 
(111) 32001 
(151) 2019.01.31 
(181) 2026.03.02 
(210) 038467 
(220) 2016.03.02 
(730) MOTRICALA Petru, MD 

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Lux". 
(511) NCL(10-2016) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

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

 

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

 

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

 

(111) 32008 
(151) 2019.02.01 
(181) 2028.02.27 
(210) 042061 
(220) 2018.02.27 
(730) ANTON Loredana, MD 

Str. Ion Creangă nr. 20, bloc 4, ap. 34,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(111) 32012 
(151) 2019.02.01 
(181) 2027.09.13 
(210) 041179 
(220) 2017.09.13 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "operatorul numărul 1 în 
soluţii mobile, fixe, internet şi TV integrate". 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 
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(111) 32015 
(151) 2019.02.05 
(181) 2028.02.16 
(210) 042017 
(220) 2018.02.16 
(730) Express, LLC, US 

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(111) 32020 
(151) 2019.02.08 
(181) 2027.12.12 
(210) 041688 
(220) 2017.12.12 
(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: "candy". 
(511) NCL(11-2017) 
05   - bomboane de uz medical; 
 

30   - bomboane; 
 

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

 

 

 
 
(111) 32027 
(151) 2019.02.11 
(181) 2028.04.18 
(210) 042340 
(220) 2018.04.18 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 
nr.10, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 

furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

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

 

 
 
(111) 32028 
(151) 2019.02.11 
(181) 2028.04.19 
(210) 042347 
(220) 2018.04.19 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 
nr.10, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 
semnalizare, de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conduce-
rea, distribuirea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi 
digitale de înregistrare; mecanisme pentru 
aparate cu preplată; maşini înregistratoare 
de încasat, maşini de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor, calculatoare; software 
de calculatoare; extinctoare; toate produsele 
sus-menţionate, cu excepţia aparatelor de 
radiologie de uz industrial, aparatelor şi in-
stalaţiilor de generare a razelor X (cu excep-
ţia celor pentru uz medical), aparatelor de 
raze X (altele decât cele pentru uz medical), 
aparatelor pentru analiza alimentelor. 
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(111) 32030 
(151) 2019.02.11 
(181) 2027.08.04 
(210) 040960 
(220) 2017.08.04 
(730) BURACHEOC S.R.L., MD 

Str. Păcii nr. 2, MD-6238, Sîngereii Noi, 
Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(111) 32034 
(151) 2019.02.14 
(181) 2028.01.31 
(210) 041941 
(220) 2018.01.31 
(730) BODRUG Gheorghe, MD 

Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "energy drink". 
(511) NCL(11-2018) 
32   - băuturi energizante; 
 

33   - băuturi alcoolice energizante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 32035 
(151) 2019.02.14 
(181) 2028.03.15 
(210) 042170 
(220) 2018.03.15 
(730) REAL-PRODUS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievskaia nr. 1, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu ex-
cepţia votcii. 

 

(531) CFE(8) 26.01.01; 26.01.18; 26.01.20. 
 

 
 
(111) 32036 
(151) 2019.02.14 
(181) 2028.03.28 
(210) 042215 
(220) 2018.03.28 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

"TORF LEND UKRAINA", UA 
Prospect Obolonskij nr. 1B, 04205, Kiev, 
Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "eco", "plus", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, verde. 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.08; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 32040 
(151) 2019.02.14 
(181) 2027.06.30 
(210) 040830 
(220) 2017.06.30 
(730) Natur Bravo S.A., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Str. Chişinău nr. 43, MD-4626,  
Cupcini,  Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "delicios", cu excepţia 
executării grafice deosebite, pentru produse-
le solicitate din clasele 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

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(7) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07. 
 

 
 
(111) 32049 
(151) 2019.02.16 
(181) 2027.11.27 
(210) 041617 
(220) 2017.11.27 
(730) INCONARM S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 86,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(7) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 32050 
(151) 2019.02.16 
(181) 2027.12.29 
(210) 041784 
(220) 2017.12.29 
(730) APPLINE S.R.L., MD 

Str. D. Cantemir nr. 15, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "toys", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 
 

(531) CFE(7) 03.06.03; 27.03.03; 27.05.02; 27.05.04; 
27.05.22. 

 

 
 
(111) 32051 
(151) 2019.02.16 
(181) 2027.11.20 
(210) 041555 
(220) 2017.11.20 
(730) BURAGA Alexandrin, MD 

Str. I. Nistor nr. 15,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Moldavian", "Design", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(7) 26.11.13; 26.15.25; 27.01.13; 27.01.25; 
27.05.17. 

 

 
 
(111) 32057 
(151) 2019.02.18 
(181) 2027.10.10 
(210) 041306 
(220) 2017.10.10 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cepţia vinurilor. 
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(111) 32058 
(151) 2019.02.18 
(181) 2028.03.01 
(210) 042076 
(220) 2018.03.01 
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; con-
strucţii transportabile nemetalice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 32059 
(151) 2019.02.18 
(181) 2028.01.30 
(210) 041918 
(220) 2018.01.30 
(730) PONICI SERGHEI, întreprinzător individual, 

MD 
MD-6439, Vărzăreşti, Nisporeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 26.04.09; 27.05.17. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate martie 2019  
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. 

înregistră-
rii 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 041005 2017.08.16 31833 2018.12.25 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

11/2017 4/2019 

2 041568 2017.11.22 31835 2018.12.27 33,35,41,43 STEŢCO Alexandru, MD 1/2018  

3 041919 2018.01.25 31870 2019.01.04 24,29,30, 
33,43 

POSKIENE Inga, MD 5/2018  

4 042460 2018.05.14 31971 2019.01.28 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware corporation, US 

7/2018  

5 042464 2018.05.15 31972 2019.01.28 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018  

6 042498 2018.05.18 31973 2019.01.28 06,19,40 AFTENI Victor, MD 8/2018  

7 042466 2018.05.15 31974 2019.01.28 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2018  

8 042520 2018.05.24 31975 2019.01.28 31 CEDRUS COM S.R.L., MD 8/2018  

9 042522 2018.05.28 31976 2019.01.28 33 SONIC Nelia, MD 8/2018  

10 042530 2018.05.22 31977 2019.01.28 35,37 3F GROUP S.R.L., MD 8/2018  

11 042538 2018.05.23 31978 2019.01.28 35,37 COSMOSTAR S.R.L., MD 8/2018  

12 042550 2018.05.29 31979 2019.01.28 20,24,35 TERMICAN Sergiu, MD 8/2018  

13 042555 2018.05.22 31980 2019.01.28 41,44 DONICI Dorina, MD 8/2018  

14 042571 2018.05.31 31981 2019.01.28 05 Zhebrovska Filya, UA 8/2018  

15 042572 2018.06.04 31982 2019.01.28 35,36 ZORILE S.A., MD 8/2018  

16 042583 2018.06.07 31983 2019.01.28 35,36,37 ALIMCONSTRUCT GRUP S.R.L., 
MD 

8/2018  

17 042616 2018.06.08 31984 2019.01.28 35,44 BOTNARIUC Ionela, MD 8/2018  

18 041868 2018.01.17 31985 2019.01.25 21 IBRIŞIM Alexandr, MD 5/2018  

19 041870 2018.01.15 31986 2019.01.25 35,36,37 COJOCARU Andrian, MD 5/2018  

20 041909 2018.01.25 31987 2019.01.25 43 LINDE SCOTT FREDERICK, US 5/2018  

21 041910 2018.01.25 31988 2019.01.25 35,41 COJOCARU Aliona, MD 5/2018  

22 041921 2018.01.25 31989 2019.01.25 35,42,43 VIERU Călin, MD 5/2018  

23 042204 2018.03.26 31990 2019.01.28 30,35 VIPOM-IMPEX S.R.L., MD 5/2018  

24 042360 2018.04.24 31991 2019.01.29 29,30 PUŢUNTICĂ Andrei, MD 7/2018  

25 042361 2018.04.25 31992 2019.01.29 32,33,35,41, 
42,44 

CARANFIL Victor, MD 7/2018  

26 042199 2018.03.22 31993 2019.01.28 16,18,25,29, 
30,32,33,43 

BUZHOR Sergey, MD 5/2018 4/2019 

27 042331 2018.04.18 31994 2019.01.28 09,16,35, 
38,41 

Moldcell S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2018  

28 042388 2018.04.27 31997 2019.01.29 02,06,19,20, 
22,35,37,39 

KSK-GRUP COMPANY S.R.L., 
MD 

7/2018  

29 040703 2017.06.02 31998 2019.01.30 09,11 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

30 038467 2016.03.02 32001 2019.01.31 06,07,08, 
11,12 

MOTRICALA Petru, MD 4/2016 4/2019 

31 042427 2018.05.08 32002 2019.01.31 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 7/2018  

32 042478 2018.05.21 32004 2019.01.31 07 VELOCORD S.R.L., MD 8/2018  

33 042559 2018.05.29 32005 2019.01.31 03,05,16 Irish Breeze Unlimited Company, 
IE 

8/2018  



MĂRCI                                                                                                        MD -  BOPI 4/2019 

 135

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 042389 2018.04.30 32006 2019.02.01 35,36,41 CHIRIAC Eugeniu, MD 7/2018  

35 042211 2018.03.26 32007 2019.02.04 07,35 VEGA TRADE COMPANY 
LIMITED, CN 

5/2018  

36 042061 2018.02.27 32008 2019.02.01 25 ANTON Loredana, MD 4/2018 4/2019 

37 042174 2018.03.22 32009 2019.01.31 03,35 Deciem Beauty Group Inc., CA 6/2018  

38 042175 2018.03.19 32010 2019.01.31 03,35 Deciem Beauty Group Inc., CA 6/2018  

39 041179 2017.09.13 32012 2019.02.01 35,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 1/2018 4/2019 

40 042247 2018.03.30 32013 2019.02.05 14,18,25,35 COJOCARU Ecaterina, MD 6/2018  

41 041649 2017.12.06 32014 2019.02.04 16,35,38, 
41,45 

OSTACI Slavian, MD 2/2018  

42 042017 2018.02.16 32015 2019.02.05 25 Express, LLC, US 4/2018 4/2019 

43 042156 2018.03.15 32016 2019.02.07 39 MÂTCU Vadim, MD 5/2018  

44 042169 2018.03.15 32017 2019.02.07 32,33 REAL-PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018  

45 042256 2018.04.02 32018 2019.02.07 03,05,35,44 CHEMIX GRUPP S.R.L., MD 5/2018  

46 042185 2018.03.21 32019 2019.02.07 35,36 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ 
S.A., MD 

6/2018  

47 041688 2017.12.12 32020 2019.02.08 05,30,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 2/2018 4/2019 

48 042124 2018.03.07 32021 2019.02.07 03,35 Deciem Beauty Group Inc., CA 6/2018  

49 042575 2018.06.05 32022 2019.02.08 05 FISONS LIMITED, GB 8/2018  

50 042305 2018.04.13 32023 2019.02.11 32,33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018  

51 041631 2017.12.07 32024 2019.02.12 09,11,35,42 SAPFIRUM S.R.L., MD 2/2018  

52 042140 2018.03.07 32025 2019.02.11 32,33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018  

53 042340 2018.04.18 32027 2019.02.11 08,11 TRIFAN Iana, MD 6/2018 4/2019 

54 042347 2018.04.19 32028 2019.02.11 09 TRIFAN Iana, MD 6/2018 4/2019 

55 042459 2018.05.14 32029 2019.02.11 30,32,33 ZUSMAN Marina, DE 8/2018  

56 040960 2017.08.04 32030 2019.02.11 35,37 BURACHEOC S.R.L., MD 9/2017 4/2019 

57 042187 2018.03.21 32031 2019.02.13 19,37,39 GAIDAMAŞCIUC Liubov, MD 6/2018  

58 042191 2018.03.21 32032 2019.02.13 19,37,39 GAIDAMAŞCIUC Liubov, MD 6/2018  

59 041941 2018.01.31 32034 2019.02.14 32,33 BODRUG Gheorghe, MD 5/2018 4/2019 

60 042170 2018.03.15 32035 2019.02.14 32,33 REAL-PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018 4/2019 

61 042215 2018.03.28 32036 2019.02.14 01 Tovarîstvo z obmejenoiu 
vidpovidalinistiu "TORF LEND 
UKRAINA", UA 

6/2018 4/2019 

62 042395 2018.05.04 32037 2019.02.14 29,35 CARDIAX-PLUS S.R.L., MD 7/2018  

63 042415 2018.05.04 32038 2019.02.14 33 SONIC Nelia, MD 7/2018  

64 042542 2018.05.24 32039 2019.02.14 29,35 CARNPRODLUX S.R.L., MD 8/2018  

65 040830 2017.06.30 32040 2019.02.14 29,30,31,32, 
33,34,35, 

39,44 

Natur Bravo S.A., întreprindere cu 
capital străin, MD 

8/2017 4/2019 

66 042529 2018.05.22 32041 2019.02.14 43 COJOCARU Andrei, MD 
TANKULEVICI Andrei, MD 

8/2018  

67 042006 2018.02.15 32042 2019.02.14 01,29,31,32, 
35,44 

CREŢU Ruslan, MD 6/2018  

68 042007 2018.02.15 32043 2019.02.14 07,09,37, 
40,42 

CREŢU Ruslan, MD 6/2018  

69 041992 2018.02.13 32044 2019.02.14 10 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

6/2018  

70 041993 2018.02.13 32045 2019.02.14 21 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

6/2018  

71 042003 2018.02.15 32046 2019.02.14 01 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

6/2018  

72 042004 2018.02.15 32047 2019.02.14 01 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

6/2018  

73 042253 2018.04.04 32048 2019.02.14 35,39 UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD 6/2018  

74 041617 2017.11.27 32049 2019.02.16 36,37 INCONARM S.R.L., MD 2/2018 4/2019 

75 041784 2017.12.29 32050 2019.02.16 28,35 APPLINE S.R.L., MD 2/2018 4/2019 

76 041555 2017.11.20 32051 2019.02.16 41 BURAGA Alexandrin, MD 1/2018 4/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 042143 2018.03.12 32052 2019.02.15 34 Gallaher Limited, GB 6/2018  

78 042206 2018.03.26 32053 2019.02.17 33 CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L., 
MD 

6/2018  

79 041340 2017.10.14 32055 2019.02.18 33 BOLŞACOV Andrei, MD 
BURIANOV Oleg, MD 

1/2018  

80 041341 2017.10.14 32056 2019.02.18 33 BOLŞACOV Andrei, MD 
BURIANOV Oleg, MD 

1/2018  

81 041306 2017.10.10 32057 2019.02.18 33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2017 4/2019 

82 042076 2018.03.01 32058 2019.02.18 19 DAMALIO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018 4/2019 

83 041918 2018.01.30 32059 2019.02.18 17,35 PONICI SERGHEI,  
întreprinzător individual, MD 

3/2018 4/2019 

84 040460 2017.04.10 32089 2019.02.12 33 MORAR Aurel, MD 5/2017  

85 042000 2018.02.14 32090 2019.01.24 09,16,41 THE SUPREME GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT AND 
MYSTICAL ORDER ROSAE 
CRUCIS, US 

6/2018  

86 042001 2018.02.14 32091 2019.01.24 09,16,41 THE SUPREME GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT AND 
MYSTICAL ORDER ROSAE 
CRUCIS, US 

6/2018  

87 040570 2017.04.28 32142 2019.02.28 34 TEJ RAM DHARAM PAUL, IN 6/2017  

88 042390 2018.05.02 32163 2019.03.14 34 Gallaher Limited, GB 8/2018  

89 042437 2018.05.10 32164 2019.03.14 34 Gallaher Limited, GB 8/2018  

 

 

 

Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  
Data  

expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 6997 2029.02.16 16 Advance Magazine Publishers Inc., US 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, Statele Unite ale Americii 

9/1999 2/2000 

2 2R 7162 2029.01.05 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

10/1999 4/2000 

3 2R 7179 2029.03.02 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

10/1999 4/2000 

4 2R 7181 2029.03.02 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

10/1999 1/2001 

5 2R 9035 2029.03.02 05,35,42 EUROFARMACO S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

10/1999 11/2002 

6 R 19244 2028.10.29 06,18 SYNYTSYA Yuriy, UA 
Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV, 
Ucraina 

2/2009 1/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 R 19514 2029.01.21 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

8 R 19839 2029.01.12 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

4/2009 6/2010 

9 R 19840 2029.01.12 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

4/2009 6/2010 

10 R 19966 2029.06.26 05 Astellas Pharma Inc., JP 
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

9/2009 8/2010 

11 R 20503 2028.11.06 31,32,33,34,
40,42,43 

Pryvatne akţionerne tovarystvo "Ciumak", UA 
ul. Kozaţkaia, d. 3, g. Kahovka, Hersonskaia 
obl., 74800, Ucraina 

3/2009 12/2010 

 
 

 



1
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

    egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Lista indicaţiilor geografice sau a denumirilor  

de origine înregistrate 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data de depozit, numărul  
de ordine şi data înregistrării, indicaţia geografică protejată (IGP)/denumirea de origine  

protejată (DOP), clasa/produsul, solicitantul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
de depozit  

Nr. şi data 
înregistrării 

IGP/DOP Clasa/produsul Solicitant, cod ST.3 OMPI Nr. BOPI 

1 DO-0018 
 

2017.09.15 

DO-11 
 

2019.03.18 

DOP  

 

30 - turtă dulce de Tula. 
 

Joint Stock Company "Yasnaya 
Polyana", RU 
83, Odoyevskoye shosse,  
RU-300036 g. Tula, Federaţia 
Rusă 
 

9/2018 

 
 
 
Lista persoanelor fizice sau juridice care au dobândit dreptul 

de utilizare a denumirii de origine protejate / indicaţiei 

geografice protejate  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, deţinătorul dreptului de utilizare a denumirii de origine 
protejate / indicaţiei geografice protejate, categoria de producător, denumirea de origine protejată (DOP) /  

indicaţia geografică protejată (IGP), autoritatea competentă, numărul şi data actului  
de luare la evidenţă, atribuit de autoritatea competentă 

 
Nr. 
crt. 

Deţinătorul 
dreptului de utilizare 

Categoria 
de producător 

Denumirea de 
origine protejată / 

indicaţia geografică 
protejată 

Autoritatea competentă, 
numărul şi data actului 

de luare la evidenţă  

1 2 3 4 5 
1 ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 

Codru 

Act nr. 19C  
din 2018.07.09 

 

2 STRĂŞENI-VIN S.R.L., MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 

Codru 

Act nr. 20C  
din 2018.07.09 

 

3 AGRO PVR S.R.L., MD 
MD-6713, Carabetovca, Basarabeasca, 
Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 

Valul lui Traian 

Act nr. 35V  
din 2018.10.19 

 

4 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, 
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 

Codru 

Act nr. 21C  
din 2018.10.23 

 

5 ROMANCIUC PETRU ANTON,  
gospodărie ţărănească, MD 
MD-3934, Frumuşica, Cahul, Republica 
Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 

Valul lui Traian 

Act nr. 36V  
din 2018.12.27 

 

6 DOMENIILE SERTUS S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 

Ştefan Vodă 

Act nr. 11S  
din 2018.12.27 
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1 2 3 4 5 

7 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 

Codru 

Act nr. 22C  
din 2019.03.05 

 

8 CLASICVINAGRO S.R.L., MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

Producător  
de struguri 

IGP 

Codru 

Act nr. 23C  
din 2019.03.05 

 

9 VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD 
MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

Producător  
de produse 
vitivinicole 

IGP 

Codru 

Act nr. 24C  
din 2019.03.07 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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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 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESIGN                                                                                                    MD - BOPI 4/2019 

 147

 

 
 
 

BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

A
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(51) LOC (12) Cl. 01-01 
(21) f 2019 0003 
(22) 2019.01.14 
(28) 1 

(71)(72) VOICU Roman, MD 
MD-7329, Lingura, Cantemir,  

          Republica Moldova 
(74) ŞTIRBU Natalia 
(54) Produs de brutărie 

 
(55) 
 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 
 
(51) LOC (12) Cl. 06-01 
(21) f 2019 0011 
(22) 2019.02.12 
(28) 17 

(71) PANMOBILI S.R.L., MD 
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, 
Republica Moldova 

(54) Mobilă 
 
(55) 
 
 

1.1 
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(21) f 2019 0011 
 
 

 

1.2  2.1 

 

 

 

 

 

2.2  3.1  3.2 

 
 

4.1  4.2 
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(21) f 2019 0011 
 
 

 

 

5.1  5.2 

 

 

 

6.1  6.2 

 
 

7.1  7.2 
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(21) f 2019 0011 
 

 

 

8.1  8.2 

 

 

 

9.1  9.2 

 
 

10.1  10.2 
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(21) f 2019 0011 
 
 

 

 

 
11.1  11.2 

 

 

 

 
12.1  12.2 
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(21) f 2019 0011 
 
 

 

13.1  13.2 

 

 
14.1 
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(21) f 2019 0011 
 

14.2 

 
 

 
15  16 
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(21) f 2019 0011 
 

17.1 

 

 
17.2 
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(51) LOC (11) Cl. 09-01; 19-08 
(21) f 2018 0062 
(22) 2018.11.19 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: cafeniu de diferite 

nuanţe, bej, verde, roşu de diferite 
nuanţe, galben 

(71) VOLCU Oleg, MD 
Str. Dorobanţi nr. 1, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Butelie cu element decorativ şi 
etichetă

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
 

 

 

 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2019 0008 
(22) 2019.01.31 
(28) 3 

(71) VERIORG S.R.L., MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) PANASENCO Oxana 
(54) Butelii 

 
(55) 
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(21) f 2019 0008 
 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 

 

 

2.1  2.2  2.3 
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(21) f 2019 0008 
 

  

 
3.1  3.2  3.3 

 

 
 
(51) LOC (11) Cl. 11-02 
(21) f 2018 0060 
(22) 2018.10.31 
(28) 24 

(71)(72) BOŢAN Radu, MD 
Str. A. Donici nr. 13, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(74) MARGINE Ion 
(54) Bibelouri din argilă 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21) f 2018 0060 
 

 

  

1.4  2.1  2.2 

 
  

 
2.3  2.4  3.1 
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(21) f 2018 0060 
 

  

 

 

3.2  3.3  3.4  4.1 

 
 

 

 

 
4.2  4.3  5.1 

 
   

5.2  5.3  6.1  6.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 

 

 

 

6.3  7.1  7.2  7.3 

 
 

 

 

8.1  8.2  8.3 
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(21) f 2018 0060 
 

  

9.1  9.2  9.3 

 

 

 

 

 

 
9.4  10.1  10.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 
11.1  11.2 

 

 

 

11.3  11.4 

 

 

 

12.1  12.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 

12.3  13.1 

 
 

13.2  13.3 

 
 

14.1  14.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

14.3  14.4 

 
 

15.1  15.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 4/2019                                                                                            DESIGN 

 166

(21) f 2018 0060 
 

 

15.3  16.1 

 
 

16.2  16.3 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 

 

17.1  17.2  17.3 

 

 

 

18.1  18.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

18.3  18.4 

 
  

19.1  19.2  19.3 

 
 

20.1  20.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 
21.1  21.2 

 
 

 

 

22.1  22.2  22.3 

 
 

 

 

22.4  23.1  23.2 
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(21) f 2018 0060 
 

 

 
24.1  24.2 

 

 
 
(51) LOC (11) Cl. 27-05 
(21) f 2018 0061 
(22) 2018.11.12 
(28) 2 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,  

          MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Brichete de buzunar 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

1.1  1.2  1.4  1.5  1.6  1.7  2.1 
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(21) f 2018 0061 
 

  

 

 

 

  

2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele, titularul și adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale  

 

(73) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0050 2018.08.17 25-02 5 ZDROBĂU Vladislav, MD 
Str. Vînătorilor nr. 16, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2018 

2 f 2018 0052 2018.09.03 12-08 1 VINFAST TRADING AND PRODUCTION 
LIMITED LIABILITY COMPANY, VN 
Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Cat Hai 
Island, Cat Hai Town, Cat Hai District, Hai 
Phong City, Vietnam 

10/2018 

3 f 2018 0053 2018.09.03 12-08 1 VINFAST TRADING AND PRODUCTION 
LIMITED LIABILITY COMPANY, VN 
Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Cat Hai 
Island, Cat Hai Town, Cat Hai District, Hai 
Phong City, Vietnam 

10/2018 

 

 

 

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 1819 06-04 f 2018 0029 2018.04.11 1 CIUNTU Dorin, MD 1/2019 
2 1820 12-08 f 2016 0041 2016.07.29 1 FCA  ITALY S.p.A., IT 12/2018 
3 1821 21-01 f 2016 0042 2016.07.29 1 FCA  ITALY S.p.A., IT 12/2018 
4 1822 19-08 f 2018 0037 2018.06.11 1 GUŢU Serghei, MD 1/2019 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de 
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite  

 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 1257 2024.02.19 f 2009 0008 2009.02.19 32-00 1 MARS, INCORPORATED, 
US 
6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

  5/2009 
10/2010 
  1/2011 

2 1601 2024.04.30 f 2014 0034 2014.04.30 09-01, 
07 

1 TCHIBO GMBH, DE 
Uberseering 18, 22297, 
Hamburg, Germania 

  7/2014 
  1/2015 
  4/2015 

3 1636 2024.03.25 f 2014 0021 2014.03.25 09-03; 
19-08 

1 ORION CORPORATION, 
KR 
13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

12/2014 
  8/2015 
11/2015 

4 1639 2024.03.25 f 2014 0020 2014.03.25 09-05; 
19-08 

1 ORION CORPORATION, 
KR 
13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

12/2014 
  8/2015 
11/2015 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51)  
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/100325 2018.03.19 TISSOT SA 

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cadran pentru ceas / 
Watch dial / Cadran 
de montre 

10-07 1 2023.03.19 42/2018 

2 DM/101418 2018.05.29 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

10-07 1 2023.05.29 31/2018 

3 DM/103683 2018.08.08 PORTABLE 
MULTIMEDIA 
LIMITED, GB 

Suporturi cu ventuze / 
Brackets with suction 
cups / Supports à 
ventouses 

08-08 4 2023.08.08 45/2018 

4 DM/103684 2018.05.17 POLARITYTE, 
INC., US 

Ambalaj pentru 
transportul şi 
manipularea 
materialelor biologice / 
Packaging for 
transport and 
handling of biological 
materials / Emballage 
pour le transport et la 
manutention de 
matières biologiques 

09-03 1 2023.05.17 36/2018 

5 DM/103687 2018.08.29 ALBERT GROB, 
CH 

Logo / Logo / Logo 32-00 1 2023.08.29 42/2018 

6 DM/103690 2018.07.16 

 

2018.01.17, 
004669133, 

EM 

DAIICHI SANKYO 
EUROPE GMBH, 
DE 

Logouri / Logos / 
Logos 

32-00 3 2023.07.16 44/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 DM/103692 2018.05.15 

 

2017.11.22, 
4518082-
0003, EM;  

2017.11.22, 
4518082-
0006, EM;  

2017.11.22, 
4518082-
0010, EM;  

2017.11.22, 
4518082-
0013, EM;  

2017.11.22, 
4518082-
0019, EM;  

2017.11.22, 
4518082-
0022, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0001, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0002, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0003, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0004, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0005, EM;  

2018.04.24, 
5245651-
0007, EM 

WAGNER 
PENSEL AB, SE 

Adaptoare de 
prelungire pentru 
pensule / Paintbrush 
extension pole 
adapters / 
Adaptateurs de 
rallonge pour 
pinceaux 

04-04 12 2023.05.15 45/2018 

 
 
 

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 

04-04 DM/103692 2018.05.15 

 

2017.11.22, 
4518082-0003, 

EM; 2017.11.22, 
4518082-0006, 

EM; 2017.11.22, 

WAGNER 
PENSEL AB, SE 

Adaptoare de 
prelungire pentru 
pensule / Paintbrush 
extension pole 
adapters / 
Adaptateurs de 
rallonge pour 

12 2023.05.15 46/2018 
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4518082-0010, 
EM; 2017.11.22, 
4518082-0013, 

EM; 2017.11.22, 
4518082-0019, 

EM; 2017.11.22, 
4518082-0022, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0001, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0002, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0003, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0004, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0005, 

EM; 2018.04.24, 
5245651-0007, 

EM 

pinceaux 

08-08 DM/103683 2018.08.08 PORTABLE 
MULTIMEDIA 
LIMITED, GB 

Suporturi cu ventuze / 
Brackets with suction 
cups / Supports à 
ventouses 

4 2023.08.08 46/2018 

09-03 DM/103684 2018.05.17 POLARITYTE, 
INC., US 

Ambalaj pentru 
transportul şi 
manipularea 
materialelor biologice / 
Packaging for 
transport and handling 
of biological materials 
/ Emballage pour le 
transport et la 
manutention de 
matières biologiques 

1 2023.05.17 46/2018 

10-07 DM/100325 2018.03.19 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cadran pentru ceas / 
Watch dial / Cadran 
de montre 

1 2023.03.19 46/2018 

10-07 DM/101418 2018.05.29 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

1 2023.05.29 47/2018 

32-00 DM/103687 2018.08.29 ALBERT GROB, 
CH 

Logo / Logo / Logo 1 2023.08.29 46/2018 

32-00 DM/103690 2018.07.16 

 

2018.01.17, 
004669133, EM 

DAIICHI SANKYO 
EUROPE GMBH, 
DE 

Logouri / Logos / 
Logos 

3 2023.07.16 46/2018 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului  

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041769 -   2/2018 
10/2018 

 
 
 

(511)  
29; 
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocui-
tori de cafea; orez, tapioca şi sa-
go, îngheţată; zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condi-
mente); mirodenii; gheaţă; 
31. 

(511) 
29; 
30 - drojdie, praf de copt; sare, 
muştar; oţet, condimente; 
mirodenii; gheaţă; 
 
 
 
31. 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043088 - 11/2018 
 
 

(730) 
CEREAL TRADE S.R.L., MD 
 

(730) 
GOOD FOOD TRADE S.R.L., 
MD 

3 Marcă 004862 2R 4653 11/1996 
  5/1997 
  4/2006 
  5/2006 
  8/2015 

(730)  
Early Times Distillers Company,  
a Delaware corporation, US 
2921 Dixie Highway, Louisville, 
Kentucky 40216, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
Brown-Forman Distillery, Inc.,  
a Delaware corporation, US 
2921 Dixie Highway, Shively, 
Kentucky 40216, Statele Unite 
ale Americii 

4 Marcă 008328 R 6835   7/1999 
12/1999 
11/2007 
  3/2009 

(730)  
One Beach Street, Suite 300, San 
Francisco, CA 94133, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
1255 Battery Street, Suite 500, 
San Francisco, CA 94111, 
Statele Unite ale Americii 

5 Marcă 008309 R 7678   7/1999 
12/2000 
  5/2009 
  7/2009 
  8/2009 
  5/2018 

(730)  
RENAISSANCE-PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
 

(730)  
RENAISSANCE-PERFECT 
S.R.L., MD 
 

6 Marcă 024867 19497   4/2009 
  3/2010 

 
 
 

(730)  
Periferico Sur No. 8500, Tramo 
Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, Mexic 
 

(730)  
Periferico Sur No. 8500, Tramo 
Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45609, Mexic 
 

7 Marcă 024940 20153   4/2009 
  9/2010 
  7/2011 

 
 

(730)  
Î.M „SUDZUCKER MOLDOVA 
S.A., MD 

(730)  
SUDZUCKER MOLDOVA 
S.R.L., MD 
 

8 Marcă 024929 20408   5/2009 
12/2010 
11/2013 

 
 

(730)  
Vertu Corporation Limited, GB 
 
Beacon Hill Road, Church 
Crookham, Hampshire GU52 8DY, 
Regatul Unit 

(730)  
Vertu Corporation Limited  
(in Liquidation), GB 
Griffins, Tavistock House South, 
Tavistock Square, London 
WC1H 9LG, Regatul Unit 

9 Mărci 031343 
 
 

030424 

24090 
 
 

24092 

  9/2012 
  7/2013 

 
  4/2012 
  7/2013 

 
 

(730)  
Şos. Oltenitei nr. 249,  
Popesti-Leordeni, Ilfov, Bucureşti, 
România 
 

(730)  
Platinum Business & Convention 
Center, 172-176 Soseaua 
Bucuresti-Ploiesti St., Building B, 
2nd Floor, Space B2, District 1, 
013686, Bucharest, România 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 
 
 

Marcă 037748 28488   1/2016 
9/2016 

 
 

(730)  
Via Ferruccio Pelli 13, 6900  
Lugano, Elveţia 

(730)  
Via al Mulino 22, 6814  
Cadempino, Elveţia 

11 Marcă 038361 29435   3/2016 
  4/2017 
  5/2017 

 

(730)  
C404, the Classic 500, 90, 
Neungdong-ro, Gwangjin-gu, 
Seoul, Republica Coreea 

(730)  
4F, The Classic 500, 90, 
Neungdong-ro, Gwangjin-gu, 
Seoul, Republica Coreea 

12 Desen/ 
model  
industrial  

0212 3R 178   7/1999 
  3/2000 
11/2008 
12/2013 

 
 

(73)  
WINE INTERNATIONAL PRO-
JECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
CU CAPITAL STRĂIN, MD 
 

(73)  
"WINE INTERNATIONAL  
PROJECT" S.R.L., MD 
 
 
 

13 Desene/ 
modele 
industriale 

f 2003 0101  
 
 
 
 

f 2003 0097 

2R 588 
 
 
 
 

2R 590 

  6/2004 
  3/2005 
11/2008 
3/2014 

 
  6/2004 
  3/2005 
11/2008 
12/2013 

 

(73)  
UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(73)  
"WINE-TRADEMARKS" S.R.L., 
MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, 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 037164 
2015.06.10 
 

27948 
 

  7/2015 
  4/2016 
  2/2019 

(730)   
RIKIPAL S.R.L., MD 
 
Str. Pădurii nr. 13,  
MD-2002, Chișinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
CERNOUŢAN Alexandru, 
MD 
Str. Hristo Botev nr. 6,  
ap. 94, MD-2043, 
Chișinău, Republica 
Moldova  

3091 
2019.03.12 

 

2 Marcă 024632 
2008.11.20 

19143 
 

  2/2009 
  1/2010 
  2/2019 

(730)   
ADAMA Celsius B.V., 
Curaçao Branch, CW 
Pos Cabai Office Park 
Unit 13, P.O. Box 403, 
Curaçao 

(730)   
ADAMA MAKHTESHIM 
LTD., IL 
P.O. Box 60, Industrial 
Zone, 84100 Beer Sheva, 
Israel  

3092 
2019.03.12 

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042917 
2018.08.02 
 

- 10/2018 (730)   
X-STYLE CERAMICA 
S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 3, of. 244,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Cerrad Sp. z o.o., PL 
 
 
Ul. Radomska 49B, 27-
200 Starachowice, NIP 
796-10-12-611, Polonia  

3093 
2019.03.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii  
 
 
 
 
Mărci  

042765 
2018.07.12 

 
 
 
 
 

040967 
2017.08.09 

 
 

040966 
2017.08.09 

- 
 
 
 
 
 
 

31238 
 
 
 

31239 
 

  2/2019 
 
 
 
 
 
 

10/2017 
  9/2018 

(730)   
INNOVATION 
TOBACCO COMPANY 
LTD, GB 
Devonshire House, 60 
Goswell Road, London 
ECIM 7AD, Regatul Unit 
 
 
 
 

(730)   
JSC Donskoy Tabak, RU 
 
 
1-ya Lugovaya 17, 
Rostov-on-Don, 344002, 
Federaţia Rusă 
  

3094 
2019.03.13 

 

5 Marcă  020808 
2007.02.27 
 

R 17054 
 

  5/2008 
10/2008 
  6/2014 
12/2016 
  6/2017 
12/2018 

(730)   
Întreprinzătorul 
individual MANAEV 
VLADISLAV 
IVANOVICH, RU 
kv. 6, ul. Frunze, 15, 
357100,  
g. Nevinnomyssk, 
Stavropolsky Krai, 
Federaţia Rusă 

(730)   
Public Joint-stock 
Company "Arnest 
Company", RU 
 
6, ul. Kombinatskaya,  
g. Nevinnomyssk, 357107, 
Stavropolsky Krai, 
Federaţia Rusă  

3095 
2019.03.14 

 

6 Marcă  009059 
2000.01.04 

 

R 7569 
 

  5/2000 
11/2000 
  3/2010 

(730)   
Dow AgroSciences LLC,  
a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, 
Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Albaugh Europe Sàrl, CH 
 
 
Avenue Gratta-Paille 2, 
1018 Lausanne, Elveţia  

3097 
2019.03.15 

 

7 Marcă 002687 
1994.08.11 

 

2R 2943   7/1995 
  2/1996 
  3/2004 
  3/2005 
12/2014 

(730)   
PZ Cussons Polska 
S.A., PL 
 
ul. Chocimska 17, 00 - 
791  Warsaw, Polonia 
 
 

(730)   
PZ CUSSONS 
(INTERNATIONAL) 
LIMITED, GB 
Manchester Business 
Park, 3500 Aviator Way, 
Manchester, M22 5TG, 
Regatul Unit  

3098 
2019.03.15 

 

8 Marcă 033645 
2013.08.16 
 

25903 
 

12/2013 
  9/2014 

(730)   
HK SINO-US FASHION 
CO., LIMITED, HK 
Room 2008, 20th Floor, 
Fortress Tower, 250 
King’s Road, North 
Point, Hong Kong 

(730)   
Wenger S.A., CH 
 
Route de Bâle 63, 2800 
Delémont, Elveţia 
  

3099 
2019.03.15 
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Lista contractelor de licenţă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul și data 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat, 
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului       

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de 

licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci  
 

004181 
1994.09.05 

 
159025 

1992-05-25 
SU 

 
 
 
 
 

030675 
2012.02.23 

 

2R 4269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24529 
 

  5/1996 
  1/1997 
  2/2006 
  3/2006 
  2/2007 
  6/2007 
  3/2009 
  1/2010 
10/2014 
  1/2019 

 
  4/2012 
11/2013 
  1/2019 

 
 

Efes Holland 
Technical 
Management 
Consultancy B.V., 
NL 
Strawinskylaan 
1229, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Uzinelor  
nr. 167,  
MD-2023, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 
  

1. Sublicenţă 
exclusivă. 
 
2. Termenul de 
acţiune al 
contractului – de 
la 28.02.2017 
până la 
31.12.2021. 
 
3. Teritoriul de 
acţiune al 
contractului - 
Republica 
Moldova. 

3090 
2019.03.01 

2 Brevet 
eurasiatic 
 

 EA 
022785 

 
 

TAIGEN 
BIOTECHNOLOGY 
CO. LTD, TW 
7F, 138 Shin Ming 
Rd., Neihu Dist., 
Taipei, 11470, 
Taiwan, Provincie a 
Chinei 

R-Pharm, Joint 
Stock Company, 
RU  
19 bld. 1, 
Berzarina street, 
Moscow, 
123154, 
Federaţia Rusă 

1. Licență 
exclusivă. 
 
2. Termenul de 
acţiune al 
contractului – din 
data de 
03.09.2018 pe 
perioada de 
valabilitate a 
brevetului. 
 
3. Teritoriul de 
acţiune - 
Republica 
Moldova. 
 

3096 
2019.03.15 

 
 
 

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 2017 0108 2017.12.26 - art. 51(6) 

2 HU a 2016 0090 2014.12.22 12.2016 art. 51(2) 
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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 RO a 2018 0096 2018.11.09 - art. 33(9) 

 
 
 

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 privind protecţia invenţiilor 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 2017 0130 2017.12.20 - art. 91 (1), (2) 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea de brevet de 
invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 privind brevetele de invenţie în baza căruia a fost respinsă 

cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 2 3 4 5 6  
1 MD s 2018 0001 2018.01.03 - art. 12(2) 

2 MD s 2018 0082 2018.08.01 - art. 12(2) 
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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  
(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 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

701 s 2013 0149 2013.08.28 2018.08.28 

2 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

717 s 2013 0162 2013.08.22 2018.08.22 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

740 s 2013 0150 2013.08.28 2018.08.28 

4 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

765 s 2013 0153 2013.09.09 2018.09.09 

5 INSTITUTUL DE INGINERIE 
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII  
"D. Ghiţu" al AŞM, MD; 
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

857 s 2013 0146 2013.08.22 2018.08.22 

6 DIMITRACHI Sergiu, MD;  
DIMITRACHI Nicolae, MD;  
IOV Vasile, MD;  
ILIESCU Grigore, MD;  
CIOLAN Alexandru, MD 

1010 s 2015 0125 2015.09.11 2018.09.11 

7 USOV Dmitri, MD 1022 s 2015 0128 2015.09.18 2018.09.18 
 

 
 
 

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 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

363 s 2010 0175 2010.10.21 2017.10.21 

2 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

411 s 2010 0176 2010.10.21 2017.10.21 

3 CHIŞCA Adrian, MD 783 s 2013 0164 2013.10.08 2017.10.08 

4 PRIDA Ivan, MD 1051 s 2015 0137 2015.10.01 2017.10.01 
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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. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 BÎLBA Rodica, MD; 
GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD 

39 s 2009 0029 2009.03.03 2019.03.03 

2 Advanced Construction Technologies 
International Corporation, US 

361 s 2011 0022 2011.01.28 2017.01.28 

3 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

707 s 2013 0005 2013.01.18 2019.01.18 

 
 
 

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 CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

137 v 2010 0006 2010.01.27 2013.08.31 2018.08.31 
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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, pentru care termenul 

de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

Hotărârii de 
acordare. 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 7 

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

88 v 2006 0002 2005.12.28 2011.07.31 2017.07.31 

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

102 v 2007 0013 2007.12.20 2012.06.30 2017.06.30 

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

101 v 2008 0001 2008.02.19 2012.06.30 2017.06.30 

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

103 v 2009 0006 2009.05.28 2012.07.31 2017.07.31 

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

104 v 2009 0007 2009.05.28 2012.07.31 2017.07.31 

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

105 v 2009 0008 2009.05.28 2012.07.31 2017.07.31 

 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

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 2 3 4 5 6 

1 039896 2016.12.22 2019.03.14 Art. 44 (4) a 3/2017 

2 040690 2017.05.31 2019.03.28 Art. 44 (4) a 7/2017 

3 040810 2017.06.28 2019.03.14 Art. 44 (4) a 10/2017 

4 040832 2017.06.30 2019.03.28 Art. 44 (4) a 9/2017 
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1 2 3 4 5 6 

5 040863 2017.07.07 2019.03.14 Art. 44 (4) a 10/2017 

6 040914 2017.07.19 2019.03.14 Art. 44 (4) a 1/2018 

7 041392 2017.10.27 2019.03.28 Art. 44 (4) a 2/2018 

8 041430 2017.11.03 2019.03.14 Art. 44 (4) a 12/2017 

9 041434 2017.11.02 2019.03.14 Art. 44 (4) a 12/2017 

10 041438 2017.11.03 2019.03.14 Art. 44 (4) a 12/2017 

11 041504 2017.11.13 2019.03.14 Art. 44 (4) a 1/2018 

12 041570 2017.11.23 2019.03.28 Art. 44 (4) a 1/2018 

13 041758 2017.11.22 2019.03.28 Art. 44 (4) a 1/2018 

14 041760 2017.12.15 2019.03.20 Art. 44 (1) 2/2018 

15 041823 2018.01.04 2019.03.20 Art. 44 (1) 3/2018 

16 042493 2018.05.11 2019.03.07 Art. 44 (1) 8/2018 

17 042890 2018.08.01 2019.03.18 Art. 44 (1) 10/2018 

18 043000 2018.09.04 2019.03.18 Art. 44 (1) 11/2018 

 
 
 

Renunţări la mărci 
 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 1321 din 25.02.2019 depuse de către titularul SUPRATEN 
S.A., MD, str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova şi prin decizia AGEPI nr. 3082 din 
15.03.2019, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 21515. 

 
*** 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 1322 din 25.02.2019 depuse de către titularul SUPRATEN 

S.A., MD, str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova şi prin decizia AGEPI nr. 3083 din 
15.03.2019, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 21669. 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii 
deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 034128 2013.11.26 PRIMA LUX INTER-TABAC S.R.L., 
societate comercială, MD 

2019.03.01 3/2014 

2 041115 2017.09.07 DON BOURBON PASCARU Adrian, MD 2019.03.11 11/2017 

3 041402 2017.10.25 IDEAL Plastmetall, Limited Liability 
Company, RU 

2019.03.14 4/2018 

4 041416 2017.10.25 MOFT DOINA VIN S.R.L., MD 2019.03.01 2/2018 

5 041544 2017.11.21 EXPERTAUTO MD PETROV Serghei, MD 2019.03.11 1/2018 
6 041589 2017.11.27 EAUTO PETROV Serghei, MD 2019.03.11 1/2018 

7 041734 2017.12.14 FLAVOUR ART TARTUS Dumitru, MD 2019.03.01 2/2018 

8 041767 2017.12.19 DOMNITOR STEFAN PANUŞ Grigore, MD 2019.03.21 7/2018 
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9 041844 2018.01.12 RAHMA INTERNATIONAL 
FOODSTUFFS CO L.L.C, AE 

2019.03.01 4/2018 

10 041869 2018.01.15 BASARABIA COMAN Olga, MD 2019.03.11 5/2018 

11 041954 2018.02.06 VITA MULTI VITAMINE NGUYEN SI TRUNG KY., 
MD 

2019.03.13 6/2018 

12 041972 2018.02.16 ALEXANDER MERCAT DEVELOPMENTS 
LIMITED, GB 

2019.03.01 6/2018 

13 042021 2018.02.19 WANCHAI BRICO-COM S.R.L.,MD 2019.03.11 6/2018 

14 042024 2018.02.19 FORMEN DNESTREAN Alisa, MD 2019.03.11 6/2018 

15 042049 2018.02.21 CITRON ERIOMENCO Dmitrii, MD 2019.03.29 4/2018 
16 042050 2018.02.22 DOR DE DULCE 

PRODUSE DE 
PATISERIE ŞI 
PANIFICAŢIE 

IAVORSCHI Stela, MD 2019.03.01 7/2018 

17 042086 2018.03.02 MADE MADE VERIORG S.R.L., MD 2019.03.01 5/2018 

18 042087 2018.03.02 CA KA VERIORG S.R.L., MD 2019.03.14 5/2018 

19 042088 2018.03.02 JALOVIINA IALOVIINA VERIORG S.R.L., MD 2019.03.01 5/2018 
20 042093 2018.03.09 LEGENDA MOLDOVEI BULGARI WINERY S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

2019.03.01 5/2018 

21 042094 2018.03.09 DOLCE FRUTTI BULGARI WINERY S.R.L., 
MD 

2019.03.01 5/2018 

22 042096 2018.03.03 FLIRTINI CUZNETOV Iurie, MD 2019.03.11 6/2018 

23 042099 2018.03.03 RICH BITCH COZOVEACHIN Gheorghi, 
MD 
CIBIZOV Denis, MD 
ŞOLARI Gheorghii, MD 
CUZNEŢOV Iurie, MD 

2019.03.19 7/2018 

24 042100 2018.03.03 BURCEAC BURČAK BURCEAC Evgheni, MD 2019.03.01 5/2018 
25 042108 2018.03.06 FLAMBER CUZNETOV Iurie, MD 2019.03.11 6/2018 

26 042109 2018.03.06 LIKE WINE CUZNETOV Iurie, MD 2019.03.11 6/2018 

27 042114 2018.03.06 NOTMILK CUZNETOV Iurie, MD 2019.03.01 6/2018 

28 042136 2018.03.07 STRONG CUZNETOV Iurie, MD 2019.03.21 6/2018 
29 042160 2018.03.16 SPECTRUM ZINCENCO Alexandr, MD 2019.03.01 5/2018 

30 042171 2018.03.22 URSULET PRODUSE DE FAMILIE 
S.R.L., MD 

2019.03.01 5/2018 

31 042193 2018.03.23 THE MOLDOVA WINE 
AND FILM FESTIVAL 

PĂTRU George-Alin, MD 2019.03.21 5/2018 

32 042196 2018.03.21 TIMBRUS 
ASSEMBLAGE 

BRAVO WINE S.R.L., MD 2019.03.19 7/2018 

33 042198 2018.03.21 TIMBRUS SIGNATURE BRAVO WINE S.R.L., MD 2019.03.19 7/2018 

34 042254 2018.04.04 MAYA MATE LEPILOV Natalia, MD 2019.03.14 6/2018 

35 042261 2018.04.03 FISH MARKET DALMORS-GRUP S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2019.03.01 6/2018 

36 042282 2018.04.06 B BUIUCANI CSCT ANGHEL Cristian, MD 2019.03.13 6/2018 

37 042294 2018.04.12 MEŞTERPRO LAFARGE CIMENT 
(MOLDOVA) S.A., MD 

2019.03.14 6/2018 

38 042304 2018.04.17 RESSORAMD BIVOL Alexandru, MD 2019.03.11 6/2018 
39 042338 2018.04.18 SODY TRIFAN Iana, MD 2019.03.19 6/2018 

 
 

 



    MD - BOPI 4/2019  

 188

 
 

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 adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. 

de ordine  
al înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării 
valabilităţii 

(730) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  2R 261 001323 BOSTITCH 2018.09.11 Stanley Black & Decker, Inc., US 
1000 Stanley Drive, New Britain, 
Connecticut 06053, Statele Unite ale 
Americii 

2  R 6742 008157 REVLON 2018.09.15 REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
237 Park Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

3  R 6744 008159 GEODON 2018.09.15 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

4  R 6792 008168 SANA-SOL 2018.09.18 Takeda AS, NO 
Drammensveien 852, 1383 Asker, 
Norvegia 

5  R 6793 008169 САНА-СОЛ 2018.09.18 Takeda AS, NO 
Drammensveien 852, 1383 Asker, 
Norvegia 

6  R 6808 008141 ARIDON 2018.09.04 ARIDON S.R.L., MD 
Str. V. Alecsandri nr. 113,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7  R 6813 008185 FLEISHMAN-HILLARD 2018.09.28 FLEISHMAN-HILLARD INC., US 
200 North Broadway, St. Louis, MO 
63102, Statele Unite ale Americii 

8  R 6817 008191 ISOCLASS 2018.09.30 THE TIMKEN COMPANY, US 
1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, 
Ohio 44706, Statele Unite ale Americii 

9  R 6841 008127 n 2018.09.04 ITT Flygt AB, SE 
Box 1309, SE-171 25 Solna, Suedia 

10  R 6925 008135 TOFFEE TREASURES 2018.09.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, 
AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
P.O. Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe 
Unite 

11  R 7109 008162 TydenBrammall 2018.09.17 BRAMMALL, INC., US 
409 Hoosier Drive, ANGOLA, Indiana 
46703, Statele Unite ale Americii 

12  R 8054 008178 House of donuts 2018.09.24 HOUSE OF DONUTS 
INTERNATIONAL, KY 
P.O. Box 1111 George Town, Grand 
Cayman, Insulele Caimane 

13  18333 024091 SEPTOHLORAL 
СЕПТОХЛОРАЛЬ 

2018.09.01 HIDROCHIM S.R.L., MD 
Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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14  18436 024222 Monte Carlo  
fresh  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

15  18437 024223 Monte Carlo  
intrigue  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

16  18438 024225 Monte Carlo  
silk  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

17  18491 024209 MESOGIOS 2018.09.10 MESOGIOS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Armenească nr. 23, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18  18492 024229 CR CASARREDO 2018.09.12 ERGOLEMN S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 59/2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

19  18501 024286 POEME DU VIN 2018.09.24 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

20  18506 024285 VINE HOUSE 2018.09.24 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

21  18542 024237 Almedi G 2018.09.17 ALMEDI GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 13/1, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

22  18555 024291 BROKER 2018.09.22 MONUL Sergiu, MD 
Str-la I. Krîlov nr. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

23  18556 024292 SMSLIFE 2018.09.22 MONUL Sergiu, MD 
Str-la I. Krîlov nr. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

24  18557 024295 VOLKSDRINK 2018.09.23 ZUSMAN Lev, MD 
Str. Grădinilor nr. 60, ap. 27,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

25  18564 024242 CRINELA 2018.09.16 CRINELA S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 11/4, ap. 83,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

26  18574 024176 NAPOLEON PALACE 2018.09.02 CASINO NATIONAL GROUP S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. A. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

27  18601 024298 DE LUXE 2018.09.24 SHIMON Leonid, UA 
Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, 
Odesa 65011, Ucraina 

28  18605 024180 FASHION CAFE 2018.09.05 ELIT CENTRU S.R.L.,  
agenţie de modele, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

29  18606 024183 Matezzy 2018.09.02 VITASANMAX S.R.L., MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 21, bloc 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

30  18630 024310 Ne vedem la MallDova! 2018.09.26 LEMI INVEST S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

31  18657 024296 PENTHOUSE 2018.09.23 General Media Communications, Inc., 
US 
6800 Broken Sound Pkwy NW, Suite 
100, Boca Raton FL 33487, Statele 
Unite ale Americii 

32  18707 024163 PRODUCT OF  
SBM group 

2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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33  18708 024165 HANDER 2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

34  18758 024203 FASHION AVENUE 2018.09.05 ELIT CENTRU S.R.L.,  
agenţie de modele, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

35  18759 024205 MOBILIER.MD  
Professional furniture 

solutions 

2018.09.12 LAMACCES S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. G. Alexandrescu nr. 17/ 90,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

36  18792 024265 AVONEX QUICKCLICK 2018.09.18 Biogen MA Inc., a Massachusetts 
corporation, US 
250 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, Statele Unite  
ale Americii 

37  18814 024241 Marcă figurativă 2018.09.15 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele 
Unite ale Americii 

38  18845 024213 INTRU 2018.09.08 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele 
Unite ale Americii 

39  18846 024231 POET 2018.09.11 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 

40  18867 024164 De FORT 2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

41  18891 024245 MEŞTERUL Manole pentru 
LEMN 

2018.09.17 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

42  18927 024266 AVONEX CERTIPEN 2018.09.18 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 
250 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, Statele Unite ale 
Americii 

43  18938 024221 GLAMOUR TIME 2018.09.10 KALENYUK Oleksandr, UA 
vul. Komarova 28 A, kv. 151, Chernivtsy, 
UA-58013, Ucraina 

44  18986 024188 KENT  
HD: TASTE RELEASED  

INVENTING  

Taste  

Transmission 

Technologies 

2018.09.01 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

45  18990 024195 apreciatta 2018.09.03 BRF S.A., BR 
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, City 
of Itajai, State of Santa Catarina, Brazilia 

46  18991 024329 WHITE GARDEN 2018.09.30 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

47  19008 024315 A ASCENSUS 2018.09.29 ASCENSUS CAPITAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

48  19009 024316 “Afaceri fara frontiere” 2018.09.29 ASCENSUS CAPITAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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49  19013 024190 SIMSIM 2018.09.09 GSM LIBERTY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Angela Păduraru nr. 26,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

50  19016 024199 O-GO-GO 2018.09.10 COROLIOV Nichita-Service, 
întreprindere individuală, MD 
Str. N. Krîlov nr. 24,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

51  19018 024254 ZED DIGITAL 2018.09.25 TARGET ADVERTISING S.R.L, MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

52  19060 024210 Розмай 2018.09.08 OFUTIN Olexandr, UA 
Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23, 
Odesa, 65014, Ucraina 

53  19176 024201 VALENTA 2018.09.05 CHISELIOV Aliona, MD 
Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

54  19229 024211 BrandAid 2018.09.23 PERTSIIA Valentin, UA 
Ul. F. Puşinoi 8, kv. 233, 03115,  Kiev, 
Ucraina 

55  19269 024162 TRANCE DREAMS 2018.09.08 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

56  19338 024331 AQUA FLOWER 2018.09.30 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

57  19463 024187 DEX 2018.09.01 PIDTYCHENKO Volodymyr, UA 
Str. Svetlickogo, 28-V, fl., 205, Kiev, 
04215, Ucraina 

58  19464 024204 DIGITAS 2018.09.05 Publicis Groupe S.A., FR 
133 avenue des Champs-Elysees, Paris 
75008, Franţa 

59  19465 024218 Розмай 2018.09.10 OFUTIN Olexandr, UA 
Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23, 
Odesa, 65014, Ucraina 

60  19658 024252 ManOpera 2018.09.24 LOPATENCO Iurie, MD 
Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

61  19680 024208 VOGUE PLATINE 2018.09.05 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

62  19738 024267 FLIRT 2018.09.18 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Straβe 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

63  19862 024294 SCHNAPSMAN 2018.09.23 ZUSMAN Lev, MD 
Str. Grădinilor nr. 60, ap. 27,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

64  20003 024318 ASIA CLUB 2018.09.29 IVANOV Andrei, MD 
Str. Alecu Russo nr. 9/1, of. 2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

65  20045 024224 Monte Carlo  
fantasy  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

66  20056 024269 PROFITHERM 2018.09.19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

67  20089 024260 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

CLASSIC SELECTION 

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia 

68  20090 024261 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

FINE SELECTION 

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia 
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69  20091 024262 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

SPECIAL SELECTION  

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia 

70  20637 024157 Excellence  
Medical center 

2018.09.02 EXCELLENCE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

71  20638 024159 Emc 2018.09.02 EXCELLENCE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

72  20734 024287 ARTEX 2018.09.22 SHIMON Leonid, UA 
Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, 
Odesa 65011, Ucraina 

73  20735 024288 АРТЕКС 2018.09.22 SHIMON Leonid, UA 
Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, 
Odesa 65011, Ucraina 

74  21710 024250 REGENCY HILLS 2018.09.25 MAGMA-AVÎNT S.R.L., MD 
Str. Nicolae Anestiade nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în septembrie 2019 

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. de ordine  
al înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 7397 008854 GUARDSMARK 2019.09.08 Guardsmark, LLC, US 

2 R 7429 008858 Marcă figurativă 2019.09.13 UNILEVER BCS EUROPE B.V., 
NL 

3 R 7430 008877 Marcă figurativă 2019.09.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

4 R 7447 008869 FORT 2019.09.21 Strauss Coffee B.V., NL 

5 R 7454 008859 LUPRANATE 2019.09.13 BASF SE, DE 

6 R 7489 008852 LAZRSPEED 2019.09.07 CommScope Inc. of North 
Carolina, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
North Carolina, US 

7 R 7515 008862 СЛАВЯНСКАЯ 2019.09.20 "Slavyanskaya collection" Limited 
Liability Company, RU 

8 R 7516 008863 ЗАДОРИНКА 2019.09.20 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri şi 
coniacuri din Tiraspol, MD 

9 R 7621 008874 COMBINATUL DE 
ŞAMPANIE ŞI VINURI 

DE MARCĂ 
CRICOVA 

2019.09.24 CRICOVA S.A., combinat de 
vinuri, MD 

10 R 7622 008875 CRICOVA 
DIONIS 

2019.09.24 CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

11 R 8594 008864 ROMIR 2019.09.21 Romir Tehno Plus S.R.L., MD 

12 R 8659 008851 OASIS 2019.09.07 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

13 R 10047 008848 SM 2019.09.08 Ministerul Economiei al Republicii 
Moldova, MD 
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14 20036 025728 GEROT 
PHARMAZEUTIK

A GMBH 

2019.09.02 G.L. Pharma GmbH, AT 

15 20069 025729 LANNACHER 
HEILMITTEL 
GES. M.B.H. 

2019.09.02 G.L. Pharma GmbH, AT 

16 20070 025733 THROMBO ASS 2019.09.02 Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
IE 

17 20071 025871 AIRSTREAM 
CHARCOAL  

FILTER 

2019.09.18 Gallaher Limited, GB 

18 20114 025794 MULTI-K 2019.09.02 HAIFA CHEMICALS, LTD, IL 
19 20115 025796 Немирiвська 2019.09.01 Nemiroff Intellectual Property 

Establishment, LI 

20 20116 025797 Nemirovskaya 2019.09.01 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

21 20117 025802 BARBIE 2019.09.02 Mattel, Inc., US 
22 20120 025735 NEUROTOP 2019.09.02 Valeant Sp. Z o.o. sp. J., PL 

23 20127 025779 SOLUTII.MD 2019.09.01 Intelligent Business Solutions 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

24 20129 025866 GALFIM 2019.09.23 GALAGAN Fiodor, MD 
25 20132 025727 G.L. PHARMA 

GMBH 
2019.09.02 G.L. Pharma GmbH, AT 

26 20179 025829 SILVERLINE 2019.09.07 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 

27 20184 025877 G 
ГАЗПРОМНЕФТЬ 

2019.09.17 Otkrytoe aktsionernoe 
obchtchestvo "GAZPROM", RU 

28 20185 025879 G 
GAZPROMNEFT 

2019.09.17 Otkrytoe aktsionernoe 
obchtchestvo "GAZPROM", RU 

29 20186 025880 G  
GAZPROMNEFT 

2019.09.17 Otkrytoe aktsionernoe 
obchtchestvo "GAZPROM", RU 

30 20187 025878 G  
ГАЗПРОМНЕФТЬ 

2019.09.17 Otkrytoe aktsionernoe 
obchtchestvo "GAZPROM", RU 

31 20193 025860 HMG  
HiperMediaGrup 

2019.09.15 HiperMedia Grup S.R.L., MD 

32 20196 025813 LUSEDRA 2019.09.02 Eisai R&D Management Co., Ltd., 
JP 

33 20197 025915 13TH STREET 2019.09.25 Universal City Studios LLC, US 

34 20213 025792 Star Buks  
billiard 

2019.09.01 MUNTEANU Ion, MD 

35 20214 025888 ZILAN 2019.09.22 ZILAN DIS TICARET LTD, TR 

36 20215 025889 FREEDOM 
FESTIVAL 

2019.09.22 Japan Tobacco Inc., JP 

37 20228 025730 FERRETAB 2019.09.02 Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
IE 

38 20229 025904 TEMKA 2019.09.23 BUX Boris, MD 

39 20230 025822 SEMKOFF 2019.09.04 BUX Boris, MD 
40 20249 025819 LaCultura® 2019.09.03 Toomaxx Handelsgesellschaft 

m.b.H, DE 

41 20273 025830 ЭТТО 2019.09.16 Stemunt S.R.L.,  
societate comercială, MD 

42 20274 025910 P.I.T. 
Progressive Innovational 

Technology 

ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

2019.09.24 TODICA Vadim, MD 

43 20282 025833 CITROCAS 2019.09.09 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

44 20283 025849 havaianas 2019.09.11 São Paulo Alpargatas S.A., BR 

45 20286 025824 ZIPFER 2019.09.04 BOBU Constantin, MD 
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46 20287 025907 Marcă figurativă 2019.09.23 General Media Communications, 
Inc., US 

47 20316 025772 NAPOSIM 2019.09.09 VERMODJE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

48 20319 025835 FENOX 2019.09.09 Nauchno-proizvodstvennoe 
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", BY 

49 20320 025836 FENOX 2019.09.09 Nauchno-proizvodstvennoe 
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", BY 

50 20321 025882 VERGOSTINE 2019.09.18 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

51 20323 025808 INSIGHT 2019.09.02 Honda Motor Co., Ltd., JP 

52 20324 025865 OPENOFFICE.OR
G 

2019.09.15 Oracle America, Inc., US 

53 20333 025774 ОСКАР 2019.09.01 Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "AST-
International Environment", RU 

54 20335 025814 VANDI MOTORS 2019.09.03 VANDI MOTORS S.R.L., MD 

55 20336 025816 SM 2019.09.04 STĂPÎNUL MESEI S.R.L., 
societate comercială, MD 

56 20352 025825 MILESTONE 2019.09.04 Motorola Trademark Holdings, 
LLC, US 

57 20353 025826 LASH LOVE 2019.09.04 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

58 20354 025854 DOAR 
IMPREUNA 

2019.09.14 BOSTAN Victor, MD 

59 20355 025863 ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК 

COCOŞUL DE 
AUR  

2019.09.15 CEBAN Gabriel, MD 

60 20356 025883 CISCO 
IRONPORT 

2019.09.18 Cisco Technology, Inc., corporaţie 
din statul California, US 

61 20357 025886 INVITO 2019.09.28 OLŢEPCOM S.R.L,  
societate comercială, MD 

62 20358 025857 Silkline 2019.09.15 S.C. ERBAY IMPEX S.R.L., RO 
63 20360 025846 НОВАЯ ВОДА 2019.09.10 DWT Deutsche 

Wassertechnologien GmbH, DE 
64 20361 025864 ATC 2019.09.15 Airtac Enterprise Co., Ltd., CN 

65 20368 025928 MYSTIK 2019.09.29 NUFARM GmbH & Co KG, AT 

66 20380 025897 MIDONI 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

67 20381 025898 SIMBIOZ 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

68 20388 025916 Blinoff time… 2019.09.28 TULUM Denis, MD 

69 20392 025899 DONIMI 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

70 20393 025901 MIDONIA 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

71 20394 025922 FUNNY BUBBLES 2019.09.29 MAURT S.R.L., MD 

72 20406 025923 HAPPY BUBBLES 2019.09.29 MAURT S.R.L., MD 

73 20449 025912 POLLO  
CAMPERO® 

2019.09.24 CAMPERO INTERNATIONAL 
CORP., VG 

74 20472 025778 ITNET  
Internet  
Solution  
Provider 

2019.09.02 ITNET S.R.L., MD 

75 20495 025838 vitani® 2019.09.09 Toomaxx Handelsgesellschaft 
m.b.H, DE 

76 20496 025847 NEOCOMPUTER 2019.09.11 NeoComputer Grup S.R.L., MD 

77 20523 025850 HAVAIANAS 2019.09.11 São Paulo Alpargatas S.A., BR 
78 20524 025851 havaianas 2019.09.11 São Paulo Alpargatas S.A., BR 
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79 20525 025926 TDK-EPC 2019.09.29 TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION), JP 

80 20564 025820 MEROX 2019.09.03 Toomaxx Handelsgesellschaft 
m.b.H, DE 

81 20580 025927 KLINIK 2019.09.29 NUFARM GmbH & Co KG, AT 

82 20602 025795 Озима українська 
відбірна 

2019.09.01 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

83 20603 025884 Щедрое  
Застолье 

2019.09.21 Joint Stock Company "RETAIL 
GROUP", UA 

84 20645 025734 VASONIT 2019.09.02 Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
IE 

85 20649 025800 WELDER 2019.09.10 PANCENCO Iurie, MD 
86 20650 025909 МОЛДАВСКАЯ 

КРЕПОСТЬ 
2019.09.24 Limited Liability Company  

"TM-Servis", RU 
87 20651 025920 era eva 2019.09.28 MILINA Victoria, MD 

88 20692 025858 gustella 2019.09.14 BODIU Valentin, MD 

89 20740 025839 GreenVital 2019.09.09 Toomaxx Handelsgesellschaft 
m.b.H, DE 

90 20929 025885 ROSES  
BEAUTY SALON 

2019.09.21 GORBULI Oxana, MD 

91 20932 025807 PUNCT 2019.09.23 SERVEST-AGRO S.R.L., MD 

92 20942 025868 Appétit  
MARKET 

2019.09.16 CAŞCAVAL Petru, MD 

93 21004 025896 AKSIOMA 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

94 21005 025902 BONELLA 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

95 21010 025895 ALLLIFE 2019.09.23 CUDREAVŢEV Pavel, MD 

96 21036 025799 FLENOX  
ФЛЕНОКС 

2019.09.02 Metatron S.A., MD 

97 21077 025905 PENTHOUSE 2019.09.23 General Media Communications, 
Inc., US 

98 21078 025906 PENTHOUSE HD 2019.09.23 General Media Communications, 
Inc., US 

99 21151 025914 GT collection 2019.09.25 Artizana S.R.L., MD 

100 21200 025853 СТАРЫЙ 
ОТЕЛЬ 

2019.09.14 BOSTAN Victor, MD 

101 21482 025931 IPTEH 2019.09.30 IPTEH S.A., MD 

102 21869 025887 ICA 2019.09.22 Industria Chimica Adriatica SPA, 
IT 

103 21886 025913 ЭТАЛОН 
ETALON 

2019.09.28 VESELTIS S.R.L., societate 
comercială, MD 

104 21903 029701 MacCoffee®  
3 in 1  

Original Coffee Mix 

2019.09.29 Future Enterprises Pte LTD, SG 

105 22101 025903 BONETTO  
ROYAL 

2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 

106 22340 025900 BONISIMO 2019.09.23 Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

certificatului 

(21)  
Nr. 

de depozit 

(22)  
Data  

de depozit 

(18) Data 
expirării 

termenului  
de valabilitate 

1 "MOLDAGROTEHNICA" S.A., MD 
Str. Industrială nr. 4, MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

164 0203 1998.09.30 2018.09.30 

2 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20, MD-2021, 
Chişinău, Republica Moldova 

1564 f 2013 0095 2013.09.16 2018.09.16 

 
 
 

Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul depozitului,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

041824 - 5/2018 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018)  
07- maşini-unelte; maşini de tăiat; 
aparate electrice de sudură; 
dispozitive de comandă pentru 
maşini sau motoare; scule acţionate 
manual, cu excepţia celor manuale; 
şabloane şi matriţe precum piese de 
maşini şi de maşini-unelte; 
09 - programe de calculatoare 
(software descărcabil); fibre optice; 
cabluri cu fibre optice; aparate de 
sudură a fibrelor optice; presă de 
lipit prin fuziune a fibrelor optice; 
generatoare laser (cu excepţia celor 
de uz medical); electrozi pentru 
sudura fibrelor optice; amplificatoare 
optice; conectori pentru fibră optică; 
dispozitive de curăţat conectori 
pentru fibră optică; elemente optice 
de cuplaj pentru comunicaţii optice; 
fibroscoape (cu excepţia celor de uz 
medical); ştechere electrice de 
cablu; plăci de circuite electronice; 
plăci de circuite imprimate flexibile; 
întrerupătoare şi comutatoare 
electrice; întrerupătoare electrice 
sub forma seriilor de domuri 
metalice pentru telefoane mobile, 
personal auxiliar digital (PDA), 

(511) NCL(11-2018) 
07 - maşini-unelte; maşini de tăiat; 
aparate electrice de sudură; 
dispozitive de comandă pentru 
maşini sau motoare; scule manuale 
acționate în alt mod decât manual; 
şabloane şi matriţe precum piese de 
maşini şi de maşini-unelte; 
09 - programe de calculatoare 
(software descărcabil); fibre optice; 
cabluri cu fibre optice; aparate de 
sudură cu fibră optică; presă de lipit 
prin fuziune pentru fibră optică; 
generatoare laser (cu excepţia celor 
de uz medical); electrozi pentru 
sudură cu fibre optice; amplificatoare 
optice; conectori pentru fibră optică; 
dispozitive de curăţat conectori 
pentru fibră optică; elemente optice 
de cuplaj pentru comunicaţii optice; 
fibroscoape (cu excepţia celor de uz 
medical); ştechere electrice de 
cablu; plăci de circuite electronice; 
plăci de circuite imprimate flexibile; 
întrerupătoare şi comutatoare 
electrice; întrerupătoare electrice 
sub forma seriilor de domuri 
metalice pentru telefoane mobile, 
personal auxiliar digital (PDA), 
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instrumente de automatizare şi 
măsurare a birourilor; comutatoare 
cu membrană; senzori de presiune; 
senzori de oxigen, cu excepţia celor 
de uz medical; conectoare 
electronice; conectoare electrice 
pentru plăci cu circuite imprimate; 
conectori pentru cabluri coaxiale; 
conectoare pentru cabluri plate; 
cabluri plate; cabluri coaxiale; 
cablaje electrice pentru automobile; 
mănunchiuri de cabluri pentru 
automobile; conectori pentru 
echipamente de cablaje electrice 
pentru automobile, antene; antene 
de film, şi anume antene sub forma 
circuitelor electrice care 
funcţionează ca antene formate pe 
substraturi de film; radiatoare cu ţevi 
de încălzire pentru dispozitive, 
aparate de telecomunicaţii, 
dispozitive şi aparate electronice; 
medii absorbante de căldură pentru 
dispozitive, aparate de 
telecomunicaţii, dispozitive şi 
aparate electronice; cabluri electrice 
pentru încălzire cu autoreglare; 
cabluri electrice; cabluri electronice; 
fire electrice;… 

instrumente de automatizare şi 
măsurare a birourilor; comutatoare 
cu membrană; senzori de presiune; 
senzori de oxigen, cu excepţia celor 
de uz medical; conectoare 
electronice; conectoare electrice 
pentru plăci cu circuite imprimate; 
conectori pentru cabluri coaxiale; 
conectoare pentru cabluri plate; 
cabluri plate; cabluri coaxiale; 
cablaje electrice pentru automobile; 
mănunchiuri de cabluri pentru 
automobile; conectori pentru 
echipamente de cablaje electrice 
pentru automobile, antene; antene 
de film, şi anume antene sub forma 
circuitelor electrice care 
funcţionează ca antene formate pe 
substraturi de film; radiatoare cu ţevi 
de încălzire pentru dispozitive şi 
aparate de telecomunicaţii şi 
dispozitive şi aparate electronice; 
medii absorbante de căldură pentru 
dispozitive şi aparate de 
telecomunicaţii şi dispozitive şi 
aparate electronice; cabluri electrice 
pentru încălzire cu autoreglare; 
cabluri electrice; cabluri electronice; 
fire electrice;… 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

043761 - 3/2019 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018)  
32- bere; ape minerale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoolice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia 
berii). 

(511) NCL(11-2019) 
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape 
minerale şi gazoase; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate nealcoolice pentru 
fabricarea băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia 
berii; preparate alcoolice pentru 
fabricarea băuturilor. 

3 Cereri de 
înregistrare  
a mărcii 

043630 
043631 
043635 
043638 

- 3/2019 
 
 
 
 

NCL(11-2018) 
09 - Aparate şi instrumente ştiinţifi-
ce, nautice, geodezice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântări-
re, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu 
preplată; maşini înregistratoare de 
încasat, maşini de calcul, echipa-
ment de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoa-
re; extinctoare. 

NCL(11-2019) 
09 - Aparate şi instrumente ştiinţifi-
ce, de cercetare, de navigare, 
geodezice, fotografice, cinematogra-
fice, audiovizuale, optice, de cântă-
rire, de măsurare, de semnalizare, 
de detectare, de testare, de inspec-
tare, de salvare şi didactice; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau controlul distribu-
ției sau utilizării energiei electrice; 
aparate și instrumente pentru înre-
gistrarea, transmiterea, reproduce-
rea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate și descărcabile, 
software de calculatoare, suporturi 
digitale sau analogice goale de 
înregistrare și de stocare; mecanis-
me pentru aparate cu preplată; 
mașini înregistratoare de încasat, 
dispozitive de calcul; calculatoare și 
dispozitive periferice pentru calcula-
toare; costume de scafandru, măști 
pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme 
nazale pentru scafandri și înotători, 
mănuși de scafandru, aparate de 
respirat sub apă pentru înot 
subacvatic; extinctoare. 

 



1
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b 

VII 

Comisia de Contestaţii a AGEPI / 
Appeals Board of AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  

în luna martie 2019, 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, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI, 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 naţională 

 

 
039263 

2016.07.29 

 

BUX Boris, IL 

BUX Boris, 
IL 

2018.07.13 
împotriva 
deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 

2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.01. 

3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 

 

 
 

039264 

2016.07.29 

 

BUX Boris, IL 

BUX Boris, 
IL 

2018.07.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 

2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.01. 

3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 

 
 

041106 

2017.09.05 

 

STEŢCO Alexandru, 
MD 

STEŢCO 
Alexandru, 

MD 

2019.01.25 
împotriva 
deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 

2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.11.26. 

3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 

 

 
 

041810 

2017.12.27 

 

TEHNO-AS GRUP 
S.R.L., MD 

TEHNO-AS 
GRUP 

S.R.L., MD 

2018.11.15 
împotriva 
deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.03.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.10.25 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele servicii din clasa 35: "Publicitate; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; toate serviciile 
referitoare la produsele din clasele 07 şi 12". 

3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 

5 Marcă naţională 

 

 
 

041070 

2017.08.25 

 

ELMIN GOLD 
AGRO S.R.L., MD 

ELMIN 
GOLD 
AGRO 

S.R.L., MD 

2019.01.25 
împotriva 

deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.03.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2019.01.11. 

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 1997.08.13) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 Euro (art. 
84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie a mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întrunește criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

6 Invenţie internaţională 

 

Compoziție,  
în particular  
o compoziție 
farmaceutică 
preventivă  

și curativă, în bază 
de peroxometalat 

 

PCT/IB2017/ 

051797 

 

OXYMO 
TECHNOLOGIES INC., 

CA 

OXYMO 
TECHNOLOGI
ES INC., CA 

2019.02.28 
privind 

restabilirea în 
drepturi 

2019.03.26 Se restabilește în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. PCT/IB2017/051797 din 
2017.03.29. 

 
 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău  
din 26.09.2018 privind menținerea hotărârii Judecătoriei 

Chișinău (sediul Râșcani) din 24.04.2018 
  
Întru executarea Deciziei Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curţii de Apel 

Chişinău din 26.09.2018 privind respingerea cererilor de apel și menținerea hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 24.04.2018, la cererea de chemare în judecată depusă de „Tutun-CTC” 
S.A. împotriva AGEPI, intervenient accesoriu „MOREN GROUP” S.A. cu privire la anularea hotărârii 
Comisiei de Contestații a AGEPI din 03.11.2016: 

- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 03.11.2016 cu privire la abrogarea 
Deciziei Direcției mărci şi design industrial a AGEPI din 11.05.2016 și acceptarea cererii de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 034703 din 27.02.2014, solicitant MOREN GROUP S.A.;  

- se abrogă Ordinul Directorului General nr. 04 din 10.01.2017 cu privire la suspendarea 
executării hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 03.11.2016. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului BEVERA NORD S.R.L. 
  
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Soroca (sediul Floreşti) din 14.03.2019 (dosarul nr. 2i-

7/19) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.R.L. „Bevera Nord”,  
c/f 1003607000083:  

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 22800 din 05.09.2011, înregistrate pe numele titularului 
BEVERA NORD S.R.L., str. Sînzienilor nr. 4, MD-3004, Soroca, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

 
Cu privire la ridicarea sechestrului  

aplicat asupra OPI, înregistrate pe numele  
titularului ECOVIT S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică de conserve 

 
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Ungheni din 22.02.2019 (dosar nr. 2i-29/18), privind 

anularea măsurilor de asigurare înaintată în cauza de insolvabilitate intentată la cererea introductivă a 
debitorului Î.C.S. ECOVIT S.R.L., c/f 1007609004175: 

- se ridică sechestrul asupra mărcii nr. 20154 din 16.04.2008, titular ECOVIT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, fabrică de conserve, c/f 1007609004175, str. Gh. Crestiuc nr. 1,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova aplicat în baza Încheierii Curţii de Apel Bălți din 27.03.2017 
(nr. dosar 2i-63/17), prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 94 din 17.05.2017; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii sus-menţionate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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Cu privire la ridicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului Boţ Oxana 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Ciuchitu Radu nr. 085s-708r/2019 din 
01.03.2019, privind executarea documentului executoriu nr. 4A-132/2017 din 16.08.2017, emis de 
Inspectoratul Naţional de Patrulare, privind anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrului și 
interdicției aplicate asupra bunurilor debitorului Boţ Oxana Vladimir, IDNP 2005002003923: 

- se ridică sechestrul asupra cotei-părţi a cotitularului Boţ Oxana, deţinute asupra operei literare 
conform certificatului seria OL nr. 3840 din 20.01.2014, înregistrate pe numele cotitularilor Boţ Oxana 
şi OM „ALO CREDIT” S.R.L. aplicat în baza: 

- Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-1183/2017 din 03.11.2017, prin 
ordinul Directorului General al AGEPI nr. 244 din 01.12.2017, și menținut în baza: 

- Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-758r/2018 din 26.01.2018, prin 
ordinul Directorului General al AGEPI nr. 28 din 21.02.2018;  

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al operei literare sus-menţionate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 



1
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 

Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

 
 

Tratatul privind dreptul brevetelor 
 

La 25 martie 2019, Guvernul din Antigua și Barbuda a depus instrumentele de aderare la 
Tratatul privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000. 

Tratatul privind dreptul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Antigua și Barbuda cu 
începere de la 25 iunie 2019. 

 
 

Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului 
microorganismelor în scopul asigurării protecției prin brevete 

 
La 25 martie 2019, Antigua și Barbuda a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la 

Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului microorganismelor în scopul asigurării 
protecției prin brevete, adoptat la Budapesta la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980. 

Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului 
microorganismelor în scopul asigurării protecției prin brevete va intra în vigoare cu privire la Antigua 
și Barbuda la 25 iunie 2019. 

 

 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid  

privind înregistrarea internațională a mărcilor 
 

La 17 martie 2019, Canada a depus instrumentele de aderare la Protocolul referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 
iunie 1989 („Protocolul de la Madrid (1989)”) și modificat la 3 octombrie 2006 și 12 noiembrie 2007. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Canada la 17 iunie 2019. 
 

 
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională  
a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 

 
La 17 martie 2019, Canada a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la Nisa 

privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, adoptat la 
15 iunie 1957, revizuit la Stockholm, la 14 iulie 1967 și la Geneva, la 13 mai 1977, și modificat la 28 
septembrie 1979. 

Aranjamentul de la Nisa va intra în vigoare cu privire la Canada la 17 iunie 2019. 
 

*** 
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La 25 martie 2019, Antigua și Barbuda a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul 
de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor, adoptat la 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm, la 14 iulie 1967 și la Geneva, la 13 mai 
1977, și modificat la 28 septembrie 1979. 

Aranjamentul de la Nisa va intra în vigoare cu privire la Antigua și Barbuda la 25 iunie 2019. 

 
 

Tratatul OMPI privind dreptul de autor 
 

La 19 martie 2019, Guvernul Insulelor Cook a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. 

Tratatul OMPI privind dreptul de autor va intra în vigoare cu privire la Insulele Cook cu 
începere de la 19 iunie 2019. 
 

 
Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele 

 
La 19 martie 2019, Guvernul Insulelor Cook a depus instrumentele de aderare la Tratatul 

OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. 
Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele va intra în vigoare cu privire la 

Insulele Cook cu începere de la 19 iunie 2019. 

 
 

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale 
 

La 19 martie 2019, Guvernul Insulelor Cook a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 

Data intrării în vigoare a respectivului tratat va fi notificată după atingerea numărului necesar 
de ratificări sau aderări în conformitate cu Articolul 26 din tratat. 
 
 

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate  
al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți  

de citire a materialelor imprimate 
 

La 12 martie 2019, Statul Plurinațional al Boliviei a depus instrumentele de aderare la 
Tratatul de la Marrakesh privind  facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, 
adoptat la Marrakesh la 27 iunie 2013. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Statul Plurinațional al Boliviei cu 
începere de la 12 iunie 2019. 

 

*** 

La 19 martie 2019, Guvernul Insulelor Cook a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
de la Marrakesh privind  facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la 
27 iunie 2013. 

Tratatul de la Marrakech va intra în vigoare cu privire la Insulele Cook cu începere de la 19 
iunie 2019.  
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