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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. Descrieri-
le 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 предста-
вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P 

П 



MD - BOPI 5/2019  INVENTIONS 

 16

(21) a 2018 0101 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61B 5/05 (2006.01) 

A61B 5/06 (2006.01) 
A61B 5/103 (2006.01) 
A61B 5/00 (2006.01) 

(22) 2017.06.07 
(31) 16174202.8 
(32) 2016.06.13 
(33) EP 
(85) 2018.11.19 
(86) PCT/EP2017/063804, 2017.06.07 
(87) WO 2017/215995 A1, 2017.12.21 
(71) MEDIELMA S.R.L., IT 
(72) CANONICO Michelangelo, IT; BELLO-

ROFONTE Carlo, IT 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Aparat de detectare a anomaliilor tisulare, 

cuprinzând un dispozitiv de transmitere cu 
sondă 

(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, şi 
anume la aparatele de detectare a anomaliilor 
tisulare la un subiect biologic, şi poate fi folo-
sită pentru detectarea neinvazivă timpurie a 
riscului de dezvoltare a cancerului.  
Aparatul de detectare a anomaliilor tisulare cu-
prinde un dispozitiv de transmitere cu sondă, rea-
lizat cu posibilitatea emiterii unui semnal de radio-
frecvenţă pentru iradierea ţesutului unui pacient în 
condiţii de câmp apropiat. Dispozitivul de transmi-
tere cu sondă menţionat este dotat cu un element 
de antenă radiant (12), configurat pentru emiterea 
semnalului de radiofrecvenţă cu polarizare liniară, 
şi cu un dispozitiv de acţionare (13), cuplat me-
canic la elementul de antenă radiant (12) pentru 
punerea lui în rotaţie, astfel încât să se rotească 
planul polarizării semnalului de radiofrecvenţă. 
Aparatul, de asemenea, cuprinde un modul de 
comandă (17), configurat pentru trimiterea sem-
nalelor de comandă dispozitivului de acţionare 
(13) pentru realizarea rotirii elementului de antenă 
radiant (12) şi planului polarizării liniare în con-
formitate cu unghiul prestabilit. 

 
  Revendicări: 18 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) A tissue anomaly detection apparatus 
comprising a probe transmitter device 

(57) The invention relates to the field of medicine, 
namely to apparatuses for the detection of tis-
sue anomaly in a biological subject, and can 
be used for non-invasive early detection of 
cancer development risk. 
The tissue anomaly detection apparatus com-
prises a probe transmitter device structured to 
radiate a radio-frequency signal to irradiate a 
patient tissue in near-field conditions. Said 
probe transmitter device is provided with an 
 
 
 

antenna radiating element (12) configured to-
radiate the radio-frequency signal with a linear 
polarization and an actuator (13) mechanically 
coupled to the antenna radiating element (12) 
to cause a rotation of the antenna radiating 
element so as to rotate the polarization of the 
radio-frequency signal. The apparatus also 
comprises a control module (17) configured to 
send control signals to the actuator (13) to 
perform a rotation of the antenna radiating el-
ement (12) and of the linear polarization ac-
cording to a pre-established angle.  

 
  Claims: 18 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Прибор обнаружения аномалий тканей, 
включающий зондовый трансмиттер 

(57) Изобретение относится к области медицины, 
а именно к приборам обнаружения аномалий 
тканей у биологического объекта, и может 
быть использовано для неинвазивного ран-
него выявления риска развития рака.  
Прибор обнаружения аномалий тканей вклю-
чает зондовый трансмиттер, выполненный с 
возможностью излучения радиочастотного 
сигнала для облучения ткани пациента в 
условиях ближнего поля. Указанный зондо-
вый трансмиттер снабжен излучающим ан-
тенным элементом (12), сконфигурирован-
ным для излучения радиочастотного сигнала 
с линейной поляризацией, и приводным ме-
ханизмом (13), механически присоединен-
ным к излучающему антенному элементу 
(12) для его приведения во вращение таким 
образом, чтобы вращалась плоскость поля-
ризации радиочастотного сигнала. Прибор 
также включает модуль управления (17), 
сконфигурированный для отправки сигналов 
управления приводному механизму (13) для 
осуществления вращения излучающего ан-
тенного элемента (12) и плоскости линейной 
поляризации в соответствии с заданным уг-
лом. 

 
 П. формулы: 18 
 Фиг.: 4 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

de brevet european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea 
aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50-XVI din 
07.03.2008 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 под-
тверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18-
месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее ранне-

го 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 0363 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A01N 27/00 (2006.01.01) 

           A01P 7/04 (2006.01.01) 
(96) 17727546.8, 2017.05.24 
(87) WO 2017/207408, 2017.12.07 
(31) 201605397 
(32) 2016.05.30 
(33) BE 
(71) GLOBACHEM NV, BE; VIB VZW, BE; 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE 
(72) ZWARTS Liesbeth Marie Renée, BE; SNEL-

LINGS Yannick Maria, BE; CALLAERTS Pat-
rick Frans Karel, BE; DENRUYTER Lieven, BE

(54) Utilizarea 9-tricosenului pentru combaterea 
Drosophila suzukii 
Use of 9-tricosene to control Drosophila 
suzukii 
Применение 9-трикозена для борьбы с 
Drosophila suzukii 

 
 
(21) e 2019 0388 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/04 (2006.01.01) 

           C07D 401/14 (2006.01.01) 
           C07D 213/75 (2006.01.01) 
           C07D 401/12 (2006.01.01) 
           A01N 43/54 (2006.01.01) 

(96) 17724093.4, 2017.05.22 
(87) WO 2017/202768, 2017.11.30 
(31) 16171063 
(32) 2016.05.24 
(33) EP 
(71) BASF SE, DE 
(72) SEISER Tobias, DE; WITSCHEL Matthias, 

DE; JOHANNES Manuel, DE; MASSA Dario, 
DE; PARRA RAPADO Liliana, DE; APONTE 
Raphael, US; MIETZNER Thomas, DE; 
NEWTON Trevor William, DE; SEITZ Thomas, 
DE; EVANS Richard R, US; LANDES 
Andreas, DE 

(54) Uracilpirid erbicid 
Herbicidal uracilpyrid 
Гербицидный урацилпирид 

 
 
(21) e 2019 0389 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F02D 41/00 (2006.01.01) 

           F02D 19/06 (2006.01.01) 
           F02D 19/08 (2006.01.01) 
           G01N 33/22 (2006.01.01) 
           F02M 21/02 (2006.01.01) 
           F02D 41/30 (2006.01.01) 
           F02D 41/06 (2006.01.01) 

(96) 17724386.2, 2017.05.23 
(87) WO 2017/202826, 2017.11.30 
(31) 16171068 

(32) 2016.05.24 
(33) EP 
(71) CLEANTECH SWISS AG, CH 
(72) GIEGER Werner, CH 
(54) Dispozitiv pentru funcţionarea unui motor

Device for operating an engine 
Устройство для работы двигателя 

 
 
(21) e 2019 0390 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 45/06 (2006.01.01) 

           A61K 31/454 (2006.01.01) 
           A61K 31/498 (2006.01.01) 
           A61K 31/675 (2006.01.01) 
           A61K 31/7072 (2006.01.01) 
           A61P 31/14 (2006.01.01) 

(96) 17725086.7, 2017.05.11 
(87) WO 2017/205078, 2017.11.30 
(31) 201662342787P 
(32) 2016.05.27 
(33) US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) GAGGAR Anuj, US; SUBRAMANIAN G. Mani, 

US 
(54) Metode de tratament al infecțiilor cu virusul 

hepatitei B utilizând inhibitori ai NS5A, 
NS5B sau NS3 
Methods for treating hepatitis B virus infec-
tions using NS5A, NS5B or NS3 inhibitors 
Методы лечения вирусных инфекций 
гепатита В с использованием 
ингибиторов NS5A, NS5B или NS3 

 
 
(21) e 2019 0391 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/58 (2006.01.01) 

           A61K 31/4439 (2006.01.01) 
           A61K 9/14 (2006.01.01) 
           A61K 9/16 (2006.01.01) 
           A61K 9/20 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/573 (2006.01.01) 

(96) 17725489.3, 2017.05.16 
(87) WO 2017/209939, 2017.12.07 
(31) 16172968 
(32) 2016.06.03 
(33) EP 
(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) BERTELS Johny, BE; MENSCH Jurgen, BE 
(54) Compoziții anticanceroase 

Anticancer compositions 
Противораковые композиции 
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(21) e 2019 0394 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B65D 33/00 (2006.01.01) 

           B29C 59/02 (2006.01.01) 
           B29C 70/64 (2006.01.01) 

(96) 17726350.6, 2017.04.20 
(87) WO 2017/203305, 2017.11.30 
(31) 1600340 
(32) 2016.05.26 
(33) HU 
(71) FLEXINNOVA KFT, HU; STARLINGER & CO 

GESELLSCHAFT M.B.H., AT 
(72) MANDZSU József, HU; MANDZSU Zoltán, 

HU; MANDZSU József, HU 
(54) Pungă de ambalare flexibilă din plastic ter-

mosudabilă antiderapantă și procedeu și 
dispozitiv pentru producerea acesteia 
Antislip, heat sealable plastic flexible pack-
aging bag and method and apparatus for its 
production 
Противоскользящий, термосвариваемый 
пластиковый гибкий упаковочный пакет 
и способ и устройство для его 
производства 

 
 
(21) e 2019 0395 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B29C 59/02 (2006.01.01) 

           B65D 33/00 (2006.01.01) 
           B29C 70/64 (2006.01.01) 

(96) 17726351.4, 2017.04.20 
(87) WO 2017/203306, 2017.11.30 
(31) 1600341 
(32) 2016.05.26 
(33) HU 
(71) FLEXINNOVA KFT, HU; STARLINGER & CO 

GESELLSCHAFT M.B.H., AT 
(72) MANDZSU József, HU; MANDZSU Zoltán, 

HU; MANDZSU Jozsef, HU 
(54) Materiale flexibile antiderapante și proce-

dee de fabricare și utilizare a acestora 
Antislip flexible materials and methods for 
their making and use 
Противоскользящие гибкие материалы и 
способы их изготовления и 
использования 

 
 
(21) e 2019 0396 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 38/17 (2006.01.01) 

           A61K 39/00 (2006.01.01) 
           C12N 9/12 (2006.01.01) 

(96) 17727147.5, 2017.05.23 
(87) WO 2017/202806, 2017.11.30 
(31) 201609193; 201662341367P 
(32) 2016.05.25; 2016.05.25 
(33) GB; US 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, DE 
(72) MAHR Andrea, DE; WEINSCHENK Toni, DE; 

WIEBE Anita, DE; SCHOOR Oliver, DE; 
FRITSCHE Jens, DE; SINGH Harpreet, DE 

(54) Noi peptide, combinație de peptide în calitate 
de ținte și pentru utilizare în imunoterapie 
împotriva cancerului vezicii biliare și a colan-
giocarcinomului și a altor tipuri de cancer 
Novel peptides, combination of peptides as 
targets and for use in immunotherapy 
against gallbladder cancer and cholangio-
carcinoma and other cancers 
Новые пептиды, комбинация пептидов в 
качестве мишеней и для применения в 
иммунотерапии против рака желчного 
пузыря и холангиокарциномы и других 
видов рака 

 
 
(21) e 2019 0397 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 7/14 (2006.01.01) 
(96) 17727220.0, 2017.06.02 
(87) WO 2017/207760, 2017.12.07 
(31) 201662344831P; 16185403 
(32) 2016.06.02; 2016.08.23 
(33) US; EP 
(71) FERRING B.V., NL 
(72) STALEWSKI Jacek, US; CABLE Edward 

Earl, US 
(54) Antagoniști ai receptorilor angiotensinei 1

Angiotensin-1-receptor antagonists 
Антагонисты рецепторов ангиотензина 1 

 
 
(21) e 2019 0398 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

           A61K 49/00 (2006.01.01) 
           G01N 33/68 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 

(96) 17727829.8, 2017.05.23 
(87) WO 2017/202879, 2017.11.30 
(31) 201662340560P 
(32) 2016.05.24 
(33) US 
(71) MEDIMMUNE LIMITED, GB 
(72) MOATE Rachel Patricia, GB; GODWOOD 

Alex, GB; GRANT Ethan Paul, US; 
SCHWICKART Martin Michael Kari, US; 
CHAVEZ Carlos, US; LIANG Meina, US; 
MUSTELIN Tomas Mikael, US; YAO Zheng-
bin, US; RANADE Koustubh, US 
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(54) Utilizarea unui amestec ambalat care 

conține o multitudine de legume comes-
tibile în bucăți separate, pentru prepararea 
sucurilor prin centrifugare sau extracție, 
pentru prepararea smoothie-urilor sau 
milkshake-urilor și procedee de preparare a 
unor astfel de sucuri, smoothie-uri sau 
milkshake-uri 
Use of a packaged mixture comprising a 
plurality of edible vegetables in discrete 
pieces, for the preparation of juices 
through centrifugation or extraction, for the 
preparation of smoothies or milkshakes 
and methods for preparation of such juices, 
smoothies or milkshakes 
Использование упакованной смеси, 
содержащей множество съедобных 
овощей в виде отдельных кусочков, для 
приготовления соков путем 
центрифугирования или экстракции, для 
приготовления смузи или молочных 
коктейлей и способы приготовления 
таких соков, смузи или молочных 
коктейлей 

 
 
(21) e 2019 0481 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G06K 9/00 (2006.01.01) 
(96) 17746178.7, 2017.06.08 
(87) WO 2017/212430, 2017.12.14 
(31) UA20164265 
(32) 2016.06.10 
(33) IT 
(71) DE Masi Ivano Tommaso Ippazio, IT; SCAL-

PELLO Bruno, IT 
(72) DE Masi Ivano Tommaso Ippazio, IT; SCAL-

PELLO Bruno, IT 
(54) Metodă dinamică și sistem de monitorizare 

a mediului 
Dynamic method and system for monitor-
ing an environment 
Динамический метод и система 
мониторинга окружающей среды 

 
 
(21) e 2019 0482 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/00 (2006.01.01) 

           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           C07K 16/28 (2006.01.01) 
           C07K 16/46 (2006.01.01) 

(96) 17752505.2, 2017.06.14 
(87) WO 2017/218707, 2017.12.21 
(31) 201662350145P; 201662353511P; 

201662420500P 
(32) 2016.06.14; 2016.06.22; 2016.11.10 
(33) US; US; US 

 
 

(71) XENCOR, INC., US 
(72) BERNETT Matthew, US; MOORE Gregory, 

US; DESJARLAIS John, US; HEDVAT Mi-
chael, US; BONZON Christine, US; NISTHAL 
Alex, US 

(54) Anticorpi inhibitori ai punctelor de control 
bispecifici 
Bispecific checkpoint inhibitor antibodies 
Биспецифичные антитела-ингибиторы 
контрольных точек 

 
 
(21) e 2019 0483 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 45/00 (2006.01.01) 

           A61K 38/00 (2006.01.01) 
           C07K 1/00 (2006.01.01) 
           C07H 21/04 (2006.01.01) 
           C12N 15/00 (2006.01.01) 
           C12P 21/06 (2006.01.01) 

(96) 17810920.3, 2017.06.07 
(87) WO 2017/214249, 2017.12.14 
(31) 201662347342P; 201662374068P; 

201662423857P 
(32) 2016.06.08; 2016.08.12; 2016.11.18 
(33) US; US; US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC., US 
(72) RUTKOSKI Thomas, US; TEPLYAKOV Alex-

ey, US; WUNDERLER Nicole, US 
(54) Variante de FSC-GM și procedee de utili-

zare 
GM-CSF variants and methods of use 
Варианты ГМ-КСФ и способы 
использования 

 
 
(21) e 2019 0484 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 491/052 (2006.01.01) 

           C07D 498/18 (2006.01.01) 
           C12P 17/18 (2006.01.01) 

(96) 17811026.8, 2017.06.08 
(87) WO 2017/214423, 2017.12.14 
(31) 201662347448P 
(32) 2016.06.08 
(33) US 
(71) WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY, US 
(72) NICOLAOU Kyriacos C., US; RHOADES 

Derek, US; KUMAR Soundarapandian M., US; 
PATTANAYAK Manas R., US; LAMANI 
Manjunath, US 

(54) Derivați de tailanstatină A, metode de 
tratament și metode de sinteză a acestora 
Derivatives of thailanstatin A, methods of 
treatment and methods of synthesis there-
of 
Производные тайланстатина А, методы 
лечения и методы их синтеза 

 
 



MD - BOPI 5/2019  INVENTIONS 

36 
 

(21) e 2019 0485 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61C 5/30 (2017.01.01) 
(96) 17811071.4, 2017.06.09 
(87) WO 2017/214491, 2017.12.14 
(31) 201662347700P; 201662349274P; 

201762477695P 
(32) 2016.06.09; 2016.06.13; 2017.03.28 
(33) US; US; US 
(71) BLINKBIO INC., US 
(72) WANNER Jutta, US; NGUYEN Hanh Nho, US; 

WERNER Douglas S., US; OFORI Leslie 
Odame, US 

(54) Sarcini utile terapeutice pe bază de silanol
Silanol based therapeutic payloads 
Терапевтические полезные нагрузки на 
основе силанола 

 
 
(21) e 2019 0486 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G03G 21/18 (2006.01.01) 
(96) 17813450.8, 2017.06.14 
(87) WO 2017/217557, 2017.12.21 
(31) 2016118181 
(32) 2016.06.14 
(33) JP 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
(72) MURAKAMI Ryuta, JP; HORIKAWA Tadashi, 

JP; URATANI Shunsuke, JP; INABA Yuichiro, 
JP 

(54) Cartuș tehnologic și dispozitiv de formare a 
imaginii electrofotografice 
Process cartridge and electrophotographic 
image formation device 
Технологический картридж и устройство 
формирования электрофотографическо-
го изображения 

 
 
(21) e 2019 0491 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61M 27/00 (2006.01.01) 

           A61M 1/00 (2006.01.01) 
           A61F 13/20 (2006.01.01) 
           A61M 25/04 (2006.01.01) 
           A61M 25/10 (2013.01.01) 
           A61F 13/15 (2006.01.01) 

(96) 18183523.2, 2016.07.20 
(97) 3470107, 2019.04.17 
(31) 201562194585P; 201562260966P; 

201662278721P; 201662300025P 
(32) 2015.07.20; 2015.11.30; 2016.01.14; 

2016.02.25 
(33) US; US; US; US 
(71) STRATACA SYSTEMS LIMITED, MT 
(72) ERBEY John R. II, US; UPPERCO Jacob L., 

US; FISHER Michael Allen, US; STRANE Pat-
rick William, US; BLACK Lance Michael, US 

(54) Catetere ureteral și vezical 
Ureteral and bladder catheters 
Мочеточниковый и мочепузырный 
катетеры 

 
 
(21) e 2019 0492 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/24 (2006.01.01) 
(96) 16733804.5, 2016.06.15 
(87) WO 2017/217985, 2017.12.21 
(71) AMGEN INC., US; CELIMMUNE LLC, US 
(72) LEON Francisco, US; TSUJI Wayne H., US 
(54) Metode și compoziții pentru tratamentul 

bolii celiace, a sensibilității la gluten non-
celiace și a bolii celiace refractare 
Methods and compositions for the treat-
ment of celiac disease, non-celiac gluten 
sensitivity, and refractory celiac disease 
Методы и композиции для лечения 
целиакии, нецелиакийной 
чувствительности к глютену и 
рефрактерной целиакии 

 
 
(21) e 2019 0493 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A62D 1/00 (2006.01.01) 
(96) 17722891.3, 2017.04.03 
(87) WO 2017/216806, 2017.12.21 
(31) 201621020712 
(32) 2016.06.16 
(33) IN 
(71) SHAH Rahul Abhaykumar, IN 
(72) SHAH Rahul Abhaykumar, IN 
(54) Compoziție pentru agent extinctor 

Composition for fire extinguishant 
Композиция для огнегасящего состава 

 
 
(21) e 2019 0495 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 403/12 (2006.01.01) 

           A61K 31/403 (2006.01.01) 
           A61K 31/429 (2006.01.01) 
           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           C07D 471/04 (2006.01.01) 
           C07D 487/04 (2006.01.01) 
           C07D 513/04 (2006.01.01) 
           A61P 31/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/4985 (2006.01.01) 

(96) 17729495.6, 2017.06.15 
(87) WO 2017/216283, 2017.12.21 
(31) 16174722 
(32) 2016.06.16 
(33) EP 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 

COMPANY, IE 
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(72) GUILLEMONT Jérôme Émile Georges, FR; 
RABOISSON Pierre Jean-Marie Bernard, BE; 
TAHRI Abdellah, BE 

(54) Compuși heterociclici în calitate de agenţi
antibacterieni 
Heterocyclic compounds as antibacterials
Гетероциклические соединения в 
качестве антибактериальных агентов 

 
 
(21) e 2019 0496 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/496 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 17729500.3, 2017.06.15 
(87) WO 2017/216293, 2017.12.21 
(31) 16174712 
(32) 2016.06.16 
(33) EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE 
(72) PILATTE Isabelle Noëlle Constance, FR; 

QUEROLLE Olivier Alexis Georges, FR; 
ANGIBAUD Patrick René, FR; BERTHELOT 
Didier Jean-Claude, FR; COUPA Sophie, FR; 
DEMESTRE Christophe Gabriel Marcel, FR; 
MEERPOEL Lieven, BE; MERCEY Guillaume 
Jean Maurice, FR; MEVELLEC Laurence 
Anne, FR; MEYER Christophe, FR; 
PASQUIER Elisabeth Thérèse Jeanne, FR; 
PONCELET Virginie Sophie, FR 

(54) Derivați de azabenzimidazol în calitate de 
inhibitori ai PI3K beta 
Azabenzimidazole derivatives as PI3K beta 
inhibitors 
Производные азабензимидазола в 
качестве ингибиторов PI3K бета 

 
 
(21) e 2019 0497 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           C07D 487/04 (2006.01.01) 
           C07D 513/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/429 (2006.01.01) 
           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 31/00 (2006.01.01) 

(96) 17729877.5, 2017.06.15 
(87) WO 2017/216281, 2017.12.21 
(31) 16174719 
(32) 2016.06.16 
(33) EP 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 

COMPANY, IE 
(72) GUILLEMONT Jérôme Émile Georges, FR; 

RABOISSON Pierre Jean-Marie Bernard, BE; 
TAHRI Abdellah, BE 

(54) Compuși heterociclici în calitate de agenţi 
antibacterieni 
Heterocyclic compounds as antibacterials

Гетероциклические соединения в 
качестве антибактериальных агентов 

 
 
(21) e 2019 0498 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/5377 (2006.01.01) 

           A61P 17/00 (2006.01.01) 
           A61K 9/107 (2006.01.01) 

(96) 17729880.9, 2017.06.15 
(87) WO 2017/216307, 2017.12.21 
(31) 16382278 
(32) 2016.06.16 
(33) EP 
(71) ALMIRALL S.A., ES 
(72) VIDAL JUAN Bernat, ES; REVILLA SANCHEZ 

Maria Victoria, ES; TARRASON ENCUENTRA 
Gema, ES 

(54) Compoziții care conțin timolol și utilizarea 
acestora în tratamentul rozaceei prin ad-
ministrare topică 
Compositions comprising timolol and their 
use in the treatment of rosacea by topical 
administration 
Композиции, содержащие тимолол и их 
применение в лечении розацеа путем 
местного введения 

 
 
(21) e 2019 0499 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 8/35 (2006.01.01) 

           A61K 8/39 (2006.01.01) 
           A61K 8/49 (2006.01.01) 
           A61Q 17/04 (2006.01.01) 
           A61K 8/86 (2006.01.01) 

(96) 17731448.1, 2017.06.12 
(87) WO 2017/218390, 2017.12.21 
(31) 201662350863P; 201662362251P; 

201662378736P 
(32) 2016.06.16; 2016.07.14; 2016.08.24 
(33) US; US; US 
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC., 

US 
(72) DALY Susan, US; GRUMELARD Julie, DE 
(54) Compoziții de protecție solară care conțin o 

combinație de polieter liniar absorbant de 
radiații ultraviolete și alți compuși de ec-
ranare a radiațiilor ultraviolete 
Sunscreen compositions containing a 
combination of a linear ultraviolet radiation-
absorbing polyether and other ultraviolet-
screening compounds 
Солнцезащитные композиции, 
содержащие комбинацию линейного 
поглощающего ультрафиолетовое 
излучение простого полиэфира и других 
экранирующих ультрафиолетовое 
излучение соединений 
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(21) e 2019 0513 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F24J 2/04 (2006.01.01) 

           E04D 13/18 (2018.01.01) 
(96) 17785517.8, 2017.04.20 
(87) WO 2017/182832, 2017.10.26 
(31) 1600265 
(32) 2016.04.20 
(33) HU 
(71) BELLAY Péter, HU 
(72) BELLAY Péter, HU 
(54) Panouri sandwich de acoperiș pentru uti-

lizare în calitate de colectoare termice 
Sandwich roof panels to serve as thermal 
collectors 
Кровельные сэндвич-панели для 
использования в качестве тепловых 
коллекторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2019 0515 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61F 13/15 (2006.01.01) 
(96) 17812807.0, 2017.06.13 
(87) WO 2017/216407, 2017.12.21 
(31) 201630776U 
(32) 2016.06.15 
(33) ES 
(71) JIMENEZ Sanchez Pilar Ignacia, ES 
(72) JIMENEZ Sanchez Pilar Ignacia, ES 
(54) Compresă reutilizabilă 

Reusable compress 
Многоразовый компресс 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4628 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 9/08 (2006.01) 

A61K 31/137 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
A61P 25/02 (2006.01) 

(21) a 2016 0103 
(22) 2015.02.26 
(31) MI 2014 A 000306 
(32) 2014.02.27 
(33) IT 
(85) 2016.09.26 
(86) PCT/EP2015/054021, 2015.02.26 
(87) WO 2015/128418 A1, 2015.09.03 
(71)(73) SINTETICA S.A., CH 
(72)  MITIDIERI Augusto, CH; DONATI Elisabetta, 

IT; CARONZOLO Nicola, CH 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Procedeu de obţinere a unei soluţii stabile 

injectabile cu concentraţie redusă de 
noradrenalină 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a 
unei soluţii stabile injectabile cu un conţinut 
redus de noradrenalină, care include dizolvarea 
noradrenalinei şi, opţional, a unui excipient în 
apă deoxigenată sau degazată, filtrarea soluţiei 
de noradrenalină obţinute într-un curent de 
azot, distribuirea soluţiei într-un curent de azot 
şi sterilizarea, de preferinţă termică. Invenţia se 
mai referă la o soluţie stabilă   injectabilă cu un 
conţinut redus de noradrenalină, practic lipsită 
de agenţi antioxidanţi şi conservanţi, precum şi 
la utilizările acesteia în domeniul medical şi 
farmaceutic. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Process for producing a stable low con-
centration, injectable solution of nora-
drenaline 

(57) The invention relates to a process for producing 
a stable low concentration, injectable solution of 
noradrenaline, which includes dissolving nora-
drenaline and optionally an excipient in deoxy-
genated or degassed water, filtrating the result-
ing noradrenaline solution in a nitrogen current, 
distributing the solution in a nitrogen current, 
and sterilization, preferably hot. The invention 
further provides a stable, injectable solution 
with low content of noradrenaline, substantially 
free of anti-oxidizing and preservative agents, 
as well as uses thereof in the medical and 
pharmaceutical fields. 

 
  Claims: 16 

* 
*     * 

(54) Способ получения стабильного инъек-
ционного раствора с низкой концен-
трацией норадреналина 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния стабильного инъекционного раствора 
с низким содержанием норадреналина, 
который включает растворение  норадре-
налина и  опционально наполнителя в   
деоксигенированной или дегазированной 
воде, фильтрование полученного  раство-
ра норадреналина в потоке азота, рас-
пределение раствора в потоке азота и 
стерилизацию, предпочтительно термиче-
скую. Изобретение также относится к  
стабильному инъекционному  раствору с 
низким содержанием норадреналина, 
практически не содержащего антиокси-
данты и консерванты, а также к его при-
менениям в медицинской и фармацевти-
ческой областях. 

 
 П. формулы: 16 
 
 
(11) 4629 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/192 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 
A61P 11/00 (2006.01) 
A61P 43/00 (2006.01) 

(21) a 2015 0076 
(22) 2014.01.20 
(31) 13305067.4 
(32) 2013.01.18 
(33) EP 
(85) 2015.08.10 
(86) PCT/EP2014/051060, 2014.01.20 
(87) WO 2014/111584 A1, 2014.07.24 
(71)(73) GENFIT, FR 
(72)  HANF Rémy, FR; HUM Dean, FR; 

WALCZAK Robert, FR; NOEL Benoît, FR 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Metode de tratament al fibrozei şi 

cancerului 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

utilizarea compusului 1-[4-metiltiofenil]-3-
[3,5-dimetil-4-carboxidimetilmetiloxifenil]prop-
2-en-1-onă pentru tratamentul bolilor fibrotice 
şi cancerului. 

 
  Secvenţe: 20 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 5 

* 
*     * 
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(54) Methods of treatment of fibrosis and cancers 
(57) The invention relates to medicine, namely to 

the use of compound 1-[4-methylthiophenyl]-
3-[3,5-dimethyl-4-
carboxydimethylmethyloxyphenyl]prop-2-en-
1-one for treating fibrotic diseases and can-
cers. 

 
  Sequences: 20 
  Claims: 7 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54)  Методы лечения фиброза и рака 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к применению соединения 1-[4-
метилтиофенил]-3-[3,5-диметил-4-
карбоксидиметилметилоксифенил]проп-2-
eн-1-oна для лечения фиброзных заболе-
ваний и рака. 

 
 Последовательности: 20 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 5 
 
 
(11) 4630 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 277/00 (2006.01) 

C07C 279/00 (2006.01) 
A61K 31/00 (2006.01) 
A61K 31/13 (2006.01) 
A61K 31/155 (2006.01) 

(21) a 2018 0006 
(22) 2018.02.14 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, 

MD; DUCA Gheorghe, MD; SECARA Elena, 
MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; 
UNGUR Nicon, MD 

(54) Compusul 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-tetra-
metil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidronaftalen-
1-il)butan-2-il)guanidină cu activitate anti-
proliferativă şi citotoxică 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, în 
special la un compus cu schelet hibrid 
terpenic şi guanidinic şi poate fi utilizat pen-
tru tratamentul cancerului.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se re-
vendică compusul 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-
tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahidronaftalen-1-il)butan-2-il)guanidină 
pentru utilizare în calitate de compus cu acti-
vitate antiproliferativă şi citotoxică. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-Tetramethyl-
3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1-
yl)butan-2-yl)guanidine compound with 
antiproliferative and cytotoxic properties 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, in particular to a compound with hybrid 
terpene-guanidine skeleton and can be used 
for treating cancer. 
Summary of the invention consists in that the 
compound 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-
tetramethyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahydronaphthalene-1-yl)butan-2-
yl)guanidine is claimed for use as a com-
pound with antiproliferative and cytotoxic 
properties. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение 1-(4-((4aS,8aS)-2,5,5,8a-
тетраметил-3,4,4a,5,6,7,8,8a-октагидро-
нафталин-1-ил)бутан-2-ил)гуанидин с 
антипролиферативными и цитотокси-
ческими свойствами 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, в частности к соединению с гибрид-
ным терпеново-гуанидиновым скелетом и 
может быть использовано для лечения 
рака. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
заявляется соединение 1-(4-((4aS,8aS)-
2,5,5,8a-тетраметил-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
октагидронафталин-1-ил)бутан-2-
ил)гуанидин для использования  в каче-
стве соединения с антипролиферативны-
ми и цитотоксическими свойствами. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 4631 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 277/00 (2006.01) 

C07C 279/00 (2006.01) 
A61K 31/00 (2006.01) 
A61K 31/13 (2006.01) 
A61K 31/155 (2006.01) 

(21) a 2018 0007 
(22) 2018.02.14 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, 

MD; DUCA Gheorghe, MD; SECARA Elena, 
MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; 
UNGUR Nicon, MD 

(54) Compusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 
8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activi-
tate antiproliferativă şi citotoxică 
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(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, în 
special la un compus cu schelet hibrid 
terpenic şi guanidinic şi poate fi utilizat pen-
tru tratamentul cancerului.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se re-
vendică compusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-
2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahidronaftalen-1-il)acetamidă pentru utili-
zare în calitate de compus cu activitate 
antiproliferativă şi citotoxică. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54)  N-carbamimidoyl-2-((8aS)-2,5,5,8a-
tetramethyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahydronaphthalene-1-yl)acetamide 
compound with antiproliferative and cyto-
toxic properties 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, in particular to a compound with hybrid 
terpene-guanidine skeleton and can be used 
for treating cancer. 
Summary of the invention consists in that the 
compound N-carbamimidoyl-2-((8aS)-
2,5,5,8a-tetramethyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahydronaphthalene-1-yl)acetamide is 
claimed for use as a compound with antipro-
liferative and cytotoxic properties. 
 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение N-карбамимидоил-2-((8aS)-
2,5,5, 8a-тетраметил-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
октагидронафталин-1-ил)ацетамид  с 
антипролиферативными и цитотокси-
ческими свойствами 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, в частности к соединению с гибрид-
ным терпеново-гуанидиновым скелетом и 
может быть использовано для лечения 
рака. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
заявляется соединение N-
карбамимидоил-2-((8aS)-2,5,5,8a-
тетраметил-3,4,4a,5,6,7,8,8a-
октагидронафталин-1-ил)ацетамид для 
использования  в качестве соединения с 
антипролиферативными и цитотоксиче-
скими свойствами. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 

(11) 4632 (13) B1 
(51) Int. Cl.: H01R 13/62 (2006.01) 

H01R 13/627 (2006.01) 
H01R 13/635 (2006.01) 
H01R 13/44 (2006.01) 

(21) a 2018 0005 
(22) 2018.02.14 
(71)(72)(73) LOZAN Alexandr, MD 
(54) Priză electrică 
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special 

la prize electrice.  
Priza electrică conţine un corp (5), o parte re-
ceptoare (1) pentru fişă, o placă glisantă (9) pe 
care sunt instalate contacte (12), (13) pentru 
pinii fişei, şi care este suspendată prin interme-
diul unor resorturi (11) în canale de ghidare, 
formate în interiorul corpului (5). Priza electrică 
mai conţine mijloace de blocare automată ale 
plăcii glisante (9) în poziţia în care fişa este 
cuplată, ce includ un arc lamelar (27) şi o placă 
suport (21), mijloace de deblocare manuală ale 
plăcii glisante (9), ce includ un element de de-
formare (28) al arcului lamelar (27), o pârghie 
(31) şi un buton (32), şi mijloace de deblocare 
automată ale plăcii glisante (9), care includ pa-
tine din metal (33) şi dintr-un material dielectric 
(34), plăci bimetalice (35) şi elemente de îm-
pingere (36) ale capetelor arcului lamelar (27). 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Electrical socket  
(57) The invention relates to electrical engineer-

ing, in particular to electrical sockets. 
The electrical socket comprises a body (5), a 
receiving part (1) for the plug, a movable 
plate (9), on which are installed contacts 
(12), (13) for the plug pins, and which rests 
by means of springs (11) against guide 
grooves, formed inside the body (5). The 
electrical socket also comprises means for 
automatically locking the movable plate (9) in 
the position when the plug is inserted, includ-
ing a flat spring (27) and a support plate (21), 
means for manually unlocking the movable 
plate (9), including a deforming element (28) 
of the flat spring (27), a lever (31) and a but-
ton (32), and means for automatically unlock-
ing the movable plate (9), including sliders, 
made of metal (33) and of a dielectric mate-
rial (34), bimetallic plates (35) and push ele-
ments (36) of the ends of the flat spring (27). 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 12 

* 
*     * 
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(54) Электрическая розетка 
(57) Изобретение относится к электротехнике, 

в частности, к электрическим розеткам.  
Электрическая розетка содержит корпус 
(5), приемную часть (1) для вилки, по-
движную пластину (9), на которой уста-
новлены контакты (12), (13) для штырей 
вилки и которая упирается посредством 
рессор (11) в направляющие канавки, об-
разованные внутри корпуса (5). Электри-
ческая розетка также содержит средства 
для автоматической блокировки подвиж-
ной пластины (9) в положении когда вилка 
введена, включающие плоскую пружину 
(27) и опорную пластину (21), средства 
для ручной разблокировки подвижной 
пластины (9), включающие деформирую-
щий элемент  (28) плоской пружины (27), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рычаг (31) и кнопку (32), и средства для 
автоматической разблокировки подвижной 
пластины (9), включающие ползуны, вы-
полненные из металла (33) и из диэлек-
трического материала (34), биметалличе-
ские пластины (35) и толкающие элемен-
ты (36) концов плоской пружины (27). 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 12 
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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) 1336 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A45C 11/00 (2017.01) 

A45F 3/16 (2017.01) 
B65D 1/02 (2017.01) 
B65D 1/04 (2017.01) 
B65D 41/04 (2017.01) 
B65D 47/06 (2017.01) 

(21) s 2018 0095 
(22) 2018.09.25 
(71)(72)(73) PARIELI Ian, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Butelie pentru hidratare 
(57) Invenţia se referă la activitatea omului în 

timpul liber sau la activităţile sportive în aer 
liber, în special la butelie pentru hidratare, şi 
poate fi utilizată în calitate de dispozitiv 
portabil pentru hidratarea corpului fie cu apă, 
fie cu lichide energizante.  
Butelia pentru hidratare conţine un corp (1) 
în interiorul căruia sunt montaţi pereţi (2), 
proeminenţi în interior spre axa buteliei, cu 
formarea unor orificii (3) centrale. În corp (1) 
este instalat un subansamblu, format dintr-un 
tub (4) central, pe care sunt fixate rigid 
opritoare (5) corespunzătoare la număr cu 
orificiile (3). Subansamblul este instalat într-
un capac (6) al buteliei prin capătul superior 
al tubului (4) cu posibilitatea deplasării lui 
longitudinale. La capătul superior al tubului 
(4) este executată o proeminenţă în formă de 
inel de blocare (7), care contactează cu un 
astupător (9) cu o suprafaţă de etanşare 
(10), dispusă cu excentricitate faţă de osie, 
iar între inelul (7) şi fundul capacului (6) este 
amplasat un arc (8). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Hydration bottle  
(57) The invention relates to recreational activities 

of a person or to sports events in the open 
air, in particular to a hydration bottle, and can 
be used as a portable device for body hydra-
tion either with water or energy fluids. 
The hydration bottle comprises a body (1), in-
side which are mounted walls (2), convex in-
ward towards the bottle axis, with the formation 
of central holes (3). In the body (1) is installed 
an assembly, formed of a central tube (4), on 
which are rigidly fixed stops (5), corresponding 
in number to the holes (3). The assembly is in-
stalled in the lid (6) of the bottle by means of 
the upper end of the tube (4) with the possibility 
of its lengthwise displacement. At the upper 
end of the tube (4) is made a protrusion in the 
form of a blocking ring (7), which is in contact 
with a plug (9) with a sealing surface (10), 

placed eccentrically relative to the axis, and be-
tween the ring (7) and the bottom of the lid (6) 
is placed a spring (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Бутылка для гидратации 
(57) Изобретение относится к рекреативной 

деятельности человека или к спортивным  
мероприятиям на открытом воздухе, в 
частности к бутылке для гидратации, и 
может быть использовано в качестве пе-
реносного устройства для гидратации те-
ла либо водой, либо энергетическими 
жидкостями. 
Бутылка для гидратации содержит корпус 
(1), внутри которого смонтированы стенки 
(2), выпуклые вовнутрь в направлении оси 
бутылки, с образованием центральных 
отверстий (3). В корпусе (1) установлен 
узел, образованный из центральной труб-
ки (4), на которой жестко закреплены упо-
ры (5), по количеству соответствующие с 
отверстиями (3). Узел установлен в крыш-
ке (6) бутылки посредством верхнего кон-
ца трубки (4) с возможностью ее продоль-
ного перемещения. На верхнем конце 
трубки (4) выполнен выступ в виде блоки-
ровочного кольца (7), которое контактиру-
ет с заглушкой (9) с герметизирующей по-
верхностью (10), размещенной эксцен-
трично относительно оси, а между коль-
цом (7) и дном крышки (6) размещена 
пружина (8). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 1337 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03B 1/00 (2006.01) 

F03B 3/08 (2006.01) 
F03B 13/00 (2006.01) 
F03D 3/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0097 
(22) 2018.10.03 
(71)(72)(73) PANICI Tudor, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Procedeu de transformare a energiei 

curentului de fluid 
(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la 

procedee de utilizare şi transformare a ener-
giei curentului de fluid. 
Procedeul de transformare a energiei curen-
tului de fluid include debitarea unui flux de 
apă printr-o conductă amplasată de-a lungul 
reliefului unui teren cu porţiuni ascendente şi 
descendente, amplasarea unui dispozitiv de 
transformare a energiei fluxului de apă în in-
teriorul conductei pe porţiunea descendentă 
cu posibilitatea mişcării de rotaţie a acestuia 
sub acţiunea fluxului de apă, dotat cu un ar-
bore amplasat perpendicular fluxului de apă, 
de care este fixată cel puţin o paletă, iar înăl-
ţimea H a punctului de amplasare a dispozi-
tivului de transformare a energiei fluxului de 
apă în raport cu cota punctului iniţial al porţi-
unii descendente a conductei este determi-
nată conform formulei: 
H = Z1  Z2  h, unde 
Z1  cota punctului iniţial al porţiunii 
descendente a conductei,  m 
Z2  cota punctului final al conductei,  m  
h   înălţimea stabilită pentru formarea 
energiei necesare pentru depăşirea 
rezistenţei hidraulice în raport cu cota 
punctului final al conductei,  m, 
totodată energia de rotaţie a arborelui 
dispozitivului de transformare a energiei 
fluxului de apă se transmite mijloacelor de 
generare a energiei electrice. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for converting fluid flow energy 
(57) The invention relates to power engineering, 

in particular to processes for using and con-
verting fluid flow energy. 
The process for converting fluid flow energy 
comprises the water flow feed through a 
pipeline, placed along a terrain with ascend-
ing and descending sections, placement of a 
water flow energy conversion device inside 
 

the pipeline on the descending section with 
the possibility of its rotational motion under 
the action of the water flow, provided with a 
shaft placed perpendicularly to the water 
flow, to which is fixed at least one blade, and 
the height H of the point of placement of the 
water flow energy conversion device relative 
to the height of the initial point of the pipeline 
descending section is determined by the 
formula: 
H = Z1  Z2  h, where 
Z1 – the height of the initial point of the pipe-
line descending section, m 
Z2 – the height of the lowest point of the 
pipeline, m 
h – the preset height for the formation of the 
necessary energy to overcome the hydraulic 
resistance relative to the height of the lowest 
point of the pipeline, m, at the same time the 
rotational energy on the shaft of the water 
flow energy conversion device is transferred 
to the electrical energy generating means. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ преобразования энергии пото-
ка среды 

(57) Изобретение относится к энергетике, в 
частности к способам использования и 
преобразования энергии потока среды. 
Способ преобразования энергии потока 
среды включает подачу потока воды че-
рез трубопровод, расположенный вдоль 
рельефа местности, с восходящими и 
нисходящими участками, расположение 
энергопреобразующего устройства потока 
воды внутрь трубопровода на нисходя-
щем участке рельефа с возможностью его 
вращательного движения под действием 
потока воды, снабженного валом перпен-
дикулярно расположенного потоку воды, к 
которому закреплена по меньшей мере 
одна лопасть, а высота H точки располо-
жения энергопреобразующего устройства 
потока воды относительно высоты 
начальной точки  нисходящего участка 
трубопровода определяется по формуле: 
H = Z1  Z2  h, где 
Z1  высота начальной точки нисходящего 
участка трубопровода, м 
Z2  высота нижней точки трубопровода, м 
h   заданная высота для формирования 
необходимой энергии для преодоления 
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гидравлического сопротивления относи-
тельно высоты нижней точки трубопрово-
да, м, при этом энергия вращения на валу 
энергопреобразующего устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потока воды передается средствам, гене-
рирующим электрическую энергию. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  

brevet european validat în Republica Moldova / 
Publication of the translation of the European 

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

Публикация перевода описания изобрете-
ния к европейскому патенту, валидирован-

ному 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 accordance 

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 вы-
даче патента. 
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(11) MD/EP 3237406 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 403/06 (2006.01.01) 

           A61K 31/496 (2006.01.01) 
           A61P 19/02 (2006.01.01) 
           A61P 19/04 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0225 
(96) 15813831.3, 2015.12.18 
(97) 3237406, 2019.02.06 
(87) WO 2016/102347, 2016.06.30 
(31) 14307129 
(32) 2014.12.22 
(33) EP 
(71)(73) GALAPAGOS NV, BE; LES 

LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72) BREBION Franck Laurent, FR; ALVEY 

Luke Jonathan, FR; AMANTINI David, FR; 
DEPREZ Pierre Marc Marie Joseph, FR; 
GOSMINI Romain Luc Marie, FR; JARY 
Helène Marie, FR; PEIXOTO Christophe, 
FR; VARIN Marie Laurence Claire, FR; DE 
CEUNINCK Frédéric André, FR; POP-
BOTEZ Iuliana Ecaterina, FR 

(74) MARGINE Ion 
(54) Derivați ai 5-[(piperazin-1-il)-3-oxo-

propil]-imidazolidin-2,4-dionei în cali-
tate de inhibitori ai ADAMTS pentru 
tratamentul osteoartritei 
5-[(piperazin-1-yl)-3-oxo-propyl]-
imidazolidine-2,4-dione derivatives as 
ADAMTS inhibitors for the treatment of 
osteoarthritis 
Производные 5-[(пиперазин-1-ил)-3-
оксо-пропил]-имидазолидин-2,4-
диона в качестве ингибиторов 
ADAMTS для лечения остеоартрита 

(57)  Prezenta invenţie descrie compuşii con-
form formulei (I), în care R, R2, R3a, R3b și 
Cy sunt definiţi ca în descriere. Prezenta 
invenţie descrie compuşii care inhibă 
ADAMTS, metodele de producere a aces-
tora, compoziţiile farmaceutice în care se 
conţin, metode pentru profilaxia şi/sau 
tratamentul stărilor inflamatorii şi/sau a 
bolilor care implică degradarea cartilajului 
şi/sau întreruperea homeostazei carti-
lajului. 
 
Revendicări: 18 

* 
*     *  

(57)  The present invention discloses com-
pounds according to Formula (I), wherein 
R, R2, R3a, R3b, and Cy are as defined 
herein. The present invention discloses 
compounds inhibiting ADAMTS, methods 
for their production, pharmaceutical com-
positions comprising the same and meth-
ods for the prophylaxis and/or treatment of 
inflammatory conditions and/or diseases 
involving degradation of cartilage and/or 
disruption of cartilage homeostasis. 
 
Claims: 18 

(11) MD/EP 3170887 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C12G 1/032 (2006.01.01) 
(21) e 2017 0273 
(96) 16154548.8, 2016.02.05 
(97) 3170887, 2019.04.03 
(31) UB20155643 
(32) 2015.11.17 
(33) IT 
(71)(73) CASTLE COMMERCIAL ENTERPRISES 

LIMITED, IE 
(72) MARIN Francesco, IT 
(74) MARGINE Ion 
(54) Fermentator îmbunătățit 

Improved fermenter 
Улучшенный ферментер 

(57)  Fermentator pentru fermentarea unei solu-
ții, cuprinzând: un vas (2) predispus pentru 
a conține o soluție (3) care trebuie fermen-
tată și prevăzut cu o deschidere de admisie 
(4, 33) și un orificiu de evacuare (5, 25); o 
conductă de pompare (100) prevăzută cu o 
primă racordare (101), care este plasată în 
comunicație cu o zonă inferioară a vasului 
(2) și un orificiu de distribuire (103), dispus 
într-o zonă superioară a vasului (2) astfel,
încât să fie capabilă să elibereze un lichid 
peste nivelul superior al soluției (3). Con-
ducta de pompare cuprinde o a doua cone-
xiune (102) dispusă într-o poziție intermedi-
ară între prima conexiune (101) și orificiul 
de distribuire (103), care este dispus astfel,
încât să permită gazului pentru a fi introdus 
în conducta de pompare (100). 
 
Revendicări: 21 
Figuri: 13 

* 
*     *  

(57)  A fermenter for fermenting a solution, 
comprising: a vat (2) predisposed for con-
taining a solution (3) to be fermented, and 
provided with an inlet opening (4,33) and 
an outlet opening (5,25); a pumping-over 
conduit (100) provided with a first connec-
tion (101), which is placed in communica-
tion with a lower zone of the vat (2), and a 
dispensing opening (103), disposed in an 
upper zone of the vat (2) so as to be ca-
pable of dispensing a liquid above the 
upper level of the solution (3). The pump-
ing-over conduit (100) comprises a second 
connection (102), disposed in an interme-
diate position between the first connection 
(101) and the dispensing opening (103), 
which dispensing opening (103) is so ar-
ranged as to allow the gas to be intro-
duced into the pumping-over conduit 
(100). 
 
Claims: 21 
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Fig.: 13 

 
 

 
(11) MD/EP 3303331 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 413/14 (2006.01.01) 

           C07D 413/06 (2006.01.01) 
           C07D 417/06 (2006.01.01) 
           C07D 265/36 (2006.01.01) 
           C07D 279/16 (2006.01.01) 
           A61K 31/5383 (2006.01.01) 
           A61K 31/538 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0352 
(96) 16738860.2, 2016.06.08 
(97) 3303331, 2019.02.27 
(87) WO 2016/198937, 2016.12.15 
(31) 2851CH2015 
(32) 2015.06.08 
(33) IN 
(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; MOHAMMED 

Abdul Rasheed, IN; SHINDE Anil Karbhari, 
IN; GAGGINAPALLY Shankar Reddy, IN; 
JASTI Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Modulatori alosterici pozitivi ai receptori-
lor muscarinici M1 
Muscarinic M1 receptor positive allosteric 
modulators 
Положительные аллостерические 
модуляторы мускариновых M1-
рецепторов 

(57)  Prezenta invenție se referă la un compus cu 
formula (I) sau la stereoizomeri și săruri 
acceptabile farmaceutic ca modulatori 
alosterici pozitivi ai receptorului muscarinic 
M1. Această invenție se referă de asemenea 
la metode de preparare a unor astfel de 
compuși și a compozițiilor farmaceutice 
cuprinzând astfel de compuși. Compușii 
acestei invenții sunt utili în tratamentul 
diferitelor tulburări care sunt legate de 
receptorul M1 muscarinic. 
 
 

 
Revendicări: 12 
Figuri: 6 

* 
*     *  

(57)  The present invention relates to compound 
of formula (I), or stereoisomers and pharma-
ceutically acceptable salts as muscarinic M1 
receptor positive allosteric modulators. This 
invention also relates to methods of prepar-
ing such compounds and pharmaceutical 
compositions comprising such compounds. 
The compounds of this invention are useful 
in the treatment of various disorders that are 
related to muscarinic M1 receptor. 
 
Claims: 12 
Fig.: 6 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 
3 OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 US 4596 C1 A61K 31/706 (2006.01) 
A61K 31/16 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 

a 2016 0063 2014.11.06 10/2018 

2 MD 4598 C1 C12N 1/12 (2006.01) 
A01G 33/00 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 
C01G 5/00 (2006.01) 
B82Y 5/00 (2011.01) 

a 2018 0039 2018.05.15 10/2018 

 
 

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 1286 Z A23L 2/02 (2006.01) 
A23L 2/08 (2006.01) 
A23L 27/12 (2016.01) 
A23L 2/68 (2006.01) 
A23L 33/10 (2016.01) 

s 2018 0026 2018.03.27 10/2018 

2 MD 1288 Z A61C 8/00 (2006.01) s 2018 0030 2018.03.30 10/2018 
 
 



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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BZ9E Cereri de brevet pentru  
soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
 

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

de plante.  
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se 
află in biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra cost.  
Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI obiecţii 
referitor la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în Lege. 

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

Varieties.  
Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the AGEPI 
library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee.  
According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with the 
AGEPI objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of 
patentability, under the terms established in the Law. 

 

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

сортов растений.  
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, 
находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут 
быть заказаны их копии.  
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения 
в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям 
патентоспособности, предусмотренным Законом. 

P 

P 

П
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă  
publicate / 

Published plant variety patent applications/ 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 
  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

 
Data publicării 

No. Application 
number/ 
Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Proposed variety 
denomination 
 

Date of publication 

№ 
п/п 

Номер заяв-
ки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический так-
сон)      

Предложенное 
наименование сор-
та 

Дата публикации  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2019 0001 /  

  2019.02.08 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELEC-
ŢIA", MD 
 
b. VOZIAN Valeriu, MD; 
UNGUREANU Victor, MD;  
SLUHINSCHI Aurelia, MD;  
ZADORIN Alexandr, RU;  
TARAN Mihail, MD;  
DULEPA Lidia, MD 

MAZĂRE 
(Pisum sativum L.) 
 
Peas 
(Pisum sativum L.) 
 
Горох 
(Pisum sativum L.) 

GRAŢIANA 2019.05.31 

2 v 2019 0002 /  
  2019.02.08 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELEC-
ŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
PASAT Dorian, MD;  
CEBOTARI Alina, MD 

GRÂU 
(Triticum aestivum L.) 
 
Wheat 
(Triticum aestivum L.) 
 
Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

SIMBOL 2019.05.31 

3 v 2019 0003 /  
  2019.02.08 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELEC-
ŢIA", MD 
 
b. CHIŞCA Maria, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
CRECIUN Igor, MD;  
PASAT Dorian, MD;  
CEBOTARI Alina, MD 

ORZ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Barley 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Ячмень 
(Hordeum vulgare L.) 

STELAR 2019.05.31 
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1 2 3 4 5 6 
4 v 2019 0004 /  

2019.02.08 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. IACOBUŢA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
SLUHINSCHI Aurelia, MD;  
CEBOTARI Alina, MD 

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

ALBIFLORA 2019.05.31 

5 v 2019 0005 /  
2019.02.08 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. IACOBUŢA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
SLUHINSCHI Aurelia, MD 

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

AUGUSTINA 2019.05.31 
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 
 

rice hotărâre de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi contestată de către o 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 
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

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

numărul brevetului, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea  
 soiului 

Numărul de brevet/ 
Data  acordării 

No. Application number/  
Filing date   
 

a.  Holder 
b. Breeder  

Common name   
(Botanical taxon)  
 

Variety 
denomination 
 

Patent 
number /Date of 
grant 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи             

а. Патентообладатель       
b. Селекционер  

Название вида 
(Ботанический таксон)   

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата 
предоставления 
патента 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2016 0007 /  

2016.02.26 
a. INSTITUTUL DE FITO-
TEHNIE "PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD;  
BOROZAN Pantelimon, MD;  
RUSU Ghenadie, MD 

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize 
 (Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

MKP 63 295 / 2019.05.31 

2 v 2016 0002 /  
2016.02.02 

a. S.C. "AMG - Kernel" 
S.R.L., MD 
 
b. S.C. „AMG - Kernel“ 
S.R.L., MD;  
TOFANCIUC Valentin, MD 

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

TAISIA 296 / 2019.05.31 

3 v 2016 0003 /  
2016.02.02 

a. S.C. "AMG - Kernel" 
S.R.L., MD 
 
b. S.C. „AMG - Kernel“ 
S.R.L., MD;  
TOFANCIUC Valentin, MD 

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

TIMOFEI 297 / 2019.05.31 

4 v 2016 0004 /  
2016.02.09 

a. INSTITUTUL DE FITO-
TEHNIE "PORUMBENI", MD 
 
b. MÎRZA Vitalie, MD;  
VANICOVICI Nicolai, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
VEREŞCEAC Andrei, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
PARTAS Eugenia, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD; 
FRUNZE Ion, MD; 
ROTARI Eugen, MD;  
MELECA  Anatol, MD; 

PORUMB  
(Zea mays) 
 
Maize  
(Zea mays) 
 
Кукуруза  
(Zea mays) 
 
 

PORUMBENI 
294MRf 

298 / 2019.05.31 
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BRUMA Serghei, MD; 
CIOBANU Valentin, MD 

5 v 2016 0005 /  
2016.02.09 

a. INSTITUTUL DE FITO-
TEHNIE 
 "PORUMBENI", MD 
 
b. MATICIUC Vasile, MD;  
VANICOVICI Nicolai, MD;  
MÎRZA Vitalie, MD;  
VEREŞCEAC Andrei, MD;  
ROTARI Eugen, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
PARTAS Eugenia, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
BRUMA Serghei, MD; 
LEBEDIUC Gheorghe, MD 

PORUMB  
(Zea mays) 
 
Maize  
(Zea mays) 
 
Кукуруза  
(Zea mays) 
 
 

PORUMBENI 
402MRf 

299 / 2019.05.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
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 do-
cumentului, data depozitului, codul ţării) 

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



MD - BOPI 5/2019                              TRADEMARKS 
 

 64 

 
Cereri de înregistrare / 

Applications for registration 
 

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

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

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a 
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) 043595 
(220) 2018.12.21 
(730) LIFECELL VENTURES COÖPERATIEF 

U.A., NL 
Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, muştar, por-

tocaliu, roşu, roz, albastru-închis, albastru, 
albastru-deschis. 

(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi echipamente de măsurare, inclu-

siv cele pentru scopuri ştiinţifice, nautice, 
topografice, meteorologice, industriale şi de 
laborator, şi anume termometre, altele decât 
cele de uz medical, barometre, ampermetre, 
voltmetre, higrometre, aparate de testare, 
altele decât cele de uz medical, telescoape, 
periscoape, compasuri (instrumente de 
măsură); indicatoare de viteză; instrumente 
de laborator, şi anume microscoape, lupe 
(optică), binocluri; aparate pentru înregistra-
re, transmitere sau reproducere a sunetului 
sau a imaginilor, şi anume aparate de foto-
grafiat, camere video portabile, televizoare, 
magnetoscoape, aparate pentru reprodu-
cerea şi înregistrarea de CD şi DVD, MP3-
playere, computere, calculatoare personale, 
tablete, aparate tehnologice portabile, şi 
anume ceasuri inteligente, brăţări inteligente, 
căşti pentru realitate virtuală, microfoane, 
difuzoare, căşti auriculare; aparate de tele-
comunicaţii şi aparate pentru reproducerea 
sunetului sau imaginilor şi periferice adaptate 
pentru a fi folosite la calculatoare, şi anume 
telefoane mobile şi carcase pentru telefoane 

mobile, aparate telefonice, comutatoare tele-
fonice, imprimante pentru calculator, scanere 
(echipamente pentru procesarea datelor), 
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice, 
termice); suporturi de date magnetice şi op-
tice, software de calculatoare şi programe de 
calculator înregistrate la acestea; publicaţii 
electronice descărcabile; carduri magnetice 
şi optice codate; suporturi de date magnetice 
şi optice, şi anume filme, seriale şi video 
clipuri înregistrate pe acestea; antene, an-
tene satelit, amplificatoare pentru antene; 
distribuitoare de bilete, bancomate (ATM); 
componente electronice utilizate în părţile 
electronice ale maşinilor şi aparatelor, şi 
anume semiconductoare, circuite electronice, 
circuite integrate, cipuri (circuite integrate), 
diode, tranzistoare (electronică), capete 
magnetice pentru aparate electronice, deflec-
toare (dispozitive utilizate pentru a schimba 
direcţia fluxului de particule încărcate prin 
utilizarea unui câmp electric); încuietori elec-
tronice, fotocelule, aparate de control de la 
distanţă de deschidere şi închidere a uşilor, 
senzori optici; contoare şi indicatori cantitativi 
pentru măsurarea cantităţii de consum, co-
mutatoare orare automate; îmbrăcăminte 
pentru protecţia împotriva accidentelor, ira-
diere şi incendiu, veste de salvare, aparate şi 
echipament pentru salvarea vieţilor; ochelari, 
ochelari de soare, lentile optice şi huse, re-
cipiente, părţi şi componente ale acestora; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
transforma-rea, acumularea sau controlul 
energiei electrice, şi anume fişe de conectare 
(electricitate), cutii de joncţiune (electricitate), 
întrerupătoare, disjunctoare, siguranţe, ba-
last pentru dispozitive de iluminat, cabluri de 
demaror pentru motoare, plăci de circuite 
electrice, rezistenţe electrice, prize electrice, 
transformatoare electrice, adaptoare 
electrice, alimentatoare pentru acumulatoare, 
sonerii de uşă, electrice, cabluri electrice şi 
electronice, baterii, baterii galvanice; panouri 
solare pentru producţia energiei electrice; 
alarme şi alarme antifurt, altele decât cele 
pentru vehicule, avertizoare sonore; aparate 
şi instrumente de semnalizare, indicatoare 
rutiere luminoase sau mecanice; extinctoare, 
pompe de incendiu, furtun de stingere a 
incendiilor şi duze pentru furtunuri de 
pompieri; radare, sonare, aparate şi 
instrumente de vedere pe timp de noapte; 
magneţi decorativi; metronoame; 

 

35   - publicitate, marketing şi servicii de relaţii cu 
publicul, organizarea expoziţiilor şi târgurilor 
comerciale în scopuri comerciale sau 
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publicitare; organizarea târgurilor comerciale 
cu utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 
calculatoarelor, servicii de funcţii admini-
strative, şi anume servicii de secretariat, 
servicii de abonamente la ziare, pentru terţi, 
colectarea şi furnizarea informaţiilor statistice 
(compilaţii statistice); închirierea aparaturii de 
birou; sistematizarea informaţiilor în bazele 
de date computerizate; servicii de preluare a 
mesajelor vocale pentru abonaţi telefonici; 
management de afaceri, administrarea 
afacerilor şi consultanţei în afaceri; servicii 
de contabilitate; consultanţă în domeniul 
activităţii comerciale; recrutare de personal, 
servicii de plasare a forţei de muncă, agenţii 
de plasare, promovarea vânzărilor pentru 
terţi; căutarea informaţiilor în fişiere infor-
matice, pentru terţi; prelucrarea admini-
strativă de comenzi de marfă, prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comu-
nicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
furnizarea unei pieţe on-line pentru 
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi 
servicii, furnizarea informaţiilor de afaceri 
prin intermediul unui site; actualizarea şi 
întreţinerea datelor din bazele de date 
informatice; compilarea informaţiilor în 
bazele de date informatice, agenţii de import-
export; servicii de plasare temporară a forţei 
de muncă; vânzare prin licitaţie publică; 
regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse, şi anume aparate şi echipament de 
măsurare, inclusiv pentru scopuri ştiinţifice, 
nautice, topografice, meteorologice, 
industriale şi de laborator, şi anume 
termometre, altele decât cele de uz medical, 
barometre, ampermetre, voltmetre, higro-
metre, aparate de testare, altele decât cele 
de uz medical, telescoape, periscoape, 
compasuri (instrumente de măsură), 
indicatoare de viteză, instrumente de 
laborator, şi anume microscoape, lupe 
(optică), binocluri, aparate pentru înre-
gistrare, transmitere sau reproducere a 
sunetului sau a imaginilor, şi anume aparate 
de fotografiat, camere video portabile, 
televizoare, magnetoscoape, aparate pentru 
reproducerea şi înregistrarea de CD şi DVD, 
MP3-playere, computere, calculatoare per-
sonale, tablete, aparate tehnologice por-
tabile, şi anume ceasuri inteligente, brăţări 
inteligente, căşti pentru realitate virtuală, 
microfoane, difuzoare, căşti auriculare, 
aparate de telecomunicaţii şi aparate pentru 
reproducerea sunetului sau imaginilor, 
periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare, şi anume telefoane mobile şi 

carcase pentru telefoane mobile, aparate 
telefonice, comutatoare telefonice, impriman-
te pentru calculator, scanere (echipamente 
pentru procesarea datelor), fotocopiatoare 
(fotografice, electrostatice, termice), suporturi 
de date magnetice şi optice, software de 
calculatoare şi programe de calculator 
înregistrate la acestea, publicaţii electronice 
descărcabile, carduri magnetice şi optice 
codate, suporturi de date magnetice şi 
optice, şi anume filme, seriale şi video clipuri 
înregistrate pe acestea, antene, antene 
satelit, amplificatoare pentru antene, 
distribuitoare de bilete, bancomate (ATM), 
componente electronice utilizate în părţile 
electronice ale maşinilor şi aparatelor, şi 
anume semiconductoare, circuite electronice, 
circuite integrate, cipuri (circuite integrate), 
diode, tranzistoare (electronică), capete 
magnetice pentru aparate electronice, 
deflectoare (dispozitive utilizate pentru a 
schimba direcţia fluxului de particule 
încărcate prin utilizarea unui câmp electric), 
încuietori electronice, fotocelule, aparate de 
control de la distanţă a deschiderii şi 
închiderii uşilor, senzori optici, contoare şi 
indicatori cantitativi pentru măsurarea 
cantităţii de consum, comutatoare orare 
automate, îmbrăcăminte pentru protecţia 
împotriva accidentelor, iradiere şi incendiu, 
veste de salvare, aparate şi echipament 
pentru salvarea vieţilor, ochelari, ochelari de 
soare, lentile optice şi huse, recipiente, părţi 
şi componente ale acestora, aparate şi 
instrumente pentru conducerea, transforma-
rea, acumularea sau controlul energiei 
electrice, şi anume fişe de conectare 
(electricitate), cutii de joncţiune (electricitate), 
întrerupătoare, disjunctoare, siguranţe, 
balast pentru dispozitive de iluminat, cabluri 
de demaror pentru motoare, plăci de circuite 
electrice, rezistenţe electrice, prize electrice, 
transformatoare electrice, adaptoare elec-
trice, alimentatoare pentru acumulatoare, 
sonerii de uşă, electrice, cabluri electrice şi 
electronice, baterii, baterii galvanice, panouri 
solare pentru producţia energiei electrice, 
alarme şi alarme antifurt, altele decât cele 
pentru vehicule, avertizoare sonore, aparate 
şi instrumente de semnalizare, indicatoare 
rutiere luminoase sau mecanice, extinctoare, 
pompe de incendiu, furtun de stingere a 
incendiilor şi duze pentru furtunuri de 
pompieri, radare, sonare, aparate şi 
instrumente de vedere pe timp de noapte, 
magneţi decorativi, metronoame (cu excepţia 
transportării acestora) şi plasarea bunurilor 
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care permite clienţilor să vizualizeze şi să 
cumpere cu uşurinţă prin intermediul 
magazinelor de vânzare cu amănuntul şi 
angro, prin mijloace electronice sau prin 
cataloage de comandă prin poştă; 

 

38   - servicii de difuzare la radio şi televiziune; 
servicii de telecomunicaţii; servicii de 
furnizare a accesului la Internet; agenţii de 
presă; 

 

41   - educaţie; instruire; organizare şi coordonare 
de conferinţe, congrese şi seminare; 
organizarea activităţilor sportive şi culturale; 
servicii de divertisment; servicii de rezervare 
a biletelor şi locurilor la evenimente de 
divertisment, sportive şi culturale, inclusiv 
servicii de rezervare a biletelor şi locurilor 
pentru teatre, cinematografe, muzee şi 
concerte; publicarea şi editarea materialelor 
tipărite, inclusiv reviste, cărţi, ziare, altele 
decât textele de publicitate; furnizarea 
publicaţiilor electronice, nedescărcabile; pro-
ducţii de film, altele decât filmele publicitare, 
producţie de programe radiofonice şi de 
televiziune; servicii de reporteri de ştiri; 
servicii de raportare fotografică, fotografiere, 
servicii de traducere şi interpretare; 

 

42   - servicii de analiză şi cercetare ştiinţifică şi 
industrială; inginerie; servicii de design 
arhitectural; testarea produselor pentru cer-
tificarea calităţilor şi standardelor; servicii 
informatice, şi anume programare pentru 
calculatoare, servicii de protecţie împotriva 
viruşilor informatici, proiectarea sistemelor 
informatice, crearea, întreţinerea şi moderni-
zarea site-urilor pentru terţi, proiectarea de 
software, închirierea calculatoarelor şi actu-
alizarea de software de calculatoare, furni-
zarea motoarelor de căutare în Internet, 
găzduirea site-urilor de Internet (site-uri 
web), consultanţă în proiectarea şi dezvol-
tarea hardware pentru computer, închirierea 
de hardware de calculatoare; servicii de de-
sign industrial, altele decât cele de inginerie, 
proiectare computerizată şi arhitecturală; 
design grafic; autentificarea operelor de artă. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 25.07.08; 26.05.01; 26.15.09; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 043603 
(220) 2018.12.26 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

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

 
 
 
(210) 043688 
(220) 2019.01.17 
(730) MERCAT DEVELOPMENTS LIMITED, GB 

122-126 TOOLEY STREET LONDON, SE1 
2TU, Company No. 05548490, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 05.13.07; 05.13.25; 25.01.25; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 043705 
(220) 2019.01.22 
(730) HARUZ GRUP S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64, ap. 3,  
MD-2001, 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, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte pre-
parate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043721 
(220) 2019.01.24 
(730) SURUCEANU Taisia, MD 

Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 196,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, violet-închis, vişiniu. 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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; 
 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(8) 05.05.20; 05.05.21; 08.01.09; 08.01.12; 
24.03.07; 27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 043801 
(220) 2019.02.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

violet. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cer-

cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 
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scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; mate-
riale pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, 
pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare 
şi împachetare; caractere şi clişee tipo-
grafice; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 04.01.04; 04.01.25; 04.05.02; 04.05.05; 
24.17.18; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 043802 
(220) 2019.02.12 
(730) Cainiao Smart Logistics Holding Limited, 

KY 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 
847, Grand Cayman, KY1-1103, Insulele 
Caimane 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
09   - echipamente de procesare a datelor; impri-

mante pentru calculator; cartele cu cip 
(carduri cu circuite integrate)/cartele inteli-
gente (cartele cu circuite integrate); publicaţii 
electronice descărcabile; programe de 
calculatoare (software descărcabil); aplicaţii 
software de calculatoare, descărcabile; 
indicatoare de cantitate; aparate pentru 
controlul de francat/aparate pentru controlul 
timbrării de corespondenţă; maşini de 
numărat şi sortat bani; camere video 
portabile; etichete electronice pentru mărfuri; 
sisteme de pontaj (dispozitive de înregistrare 
a timpului); instrumente pentru măsurarea 
greutăţii; inele de calibrare; panouri de 
afişaje electronice; aparate de sistem de 
poziţionare globală (GPS); aparate pentru 
măsurarea vitezei (fotografie); instrumente 
topografice; aparate stereoscopice; fire de 
identificare pentru fire electrice; semicon-
ductoare; circuite integrate; bobine electrice; 
comutatoare orare automate; ecrane fluo-
rescente; aparat de control de la distanţă; 
instalaţii electrice pentru controlul de la 
distanţă al operaţiilor industriale; extinctoare; 
dispozitive de alarmă; baterii galvanice; 
jetoane de securitate (dispozitive de crip-
tare); cutii negre (dispozitive de înregistrare a 
datelor); roboţi umanoizi cu inteligenţă 
artificială; căşti pentru realitate virtuală; 
biocipuri; sisteme electronice de control al 
accesului pentru uşi cu interblocare; staţii de 
alimentare pentru vehicule electrice; aparate 
de comandă pentru vehicule (calculatoare de 
bord); dispozitive de memorie pentru 
calculatoare; calculatoare; programe de 
calculator înregistrate; cartele magnetice de 
identificare; cititoare de coduri de bare; 
programe înregistrate de operare pe 
calculator; periferice adaptate pentru a fi 
folosite la calculatoare; software de calcu-
latoare, înregistrat; cuploare (echipamente 
de procesare a datelor); cititoare (aparatură 
pentru procesarea datelor); software pentru 
jocuri de calculator; suporturi optice de date; 
indicatoare digitale; 

 

16   - hârtie; produse de imprimerie; etichete din 
hârtie sau carton; publicaţii imprimate; hârtie 
de ambalaj/hârtie de împachetat; articole de 
birou (cu excepţia mobilei); furnituri pentru 
desen; cretă de scris; machete arhitecturale; 
furnituri pentru scris; afişe; cărţi; hărţi 
geografice; ziare; periodice; reviste (publicaţii 
periodice); buletine informative; materiale de 
ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie 
sau carton; 
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35   - publicitate/reclamă; publicitate on-line într-o 
reţea informatizată; consultanţă pentru con-
ducerea afacerilor; informaţii pentru afaceri; 
administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi ale serviciilor pentru terţi; servicii 
de intermediere comercială; negocierea şi 
încheierea tranzacţiilor comerciale pentru 
terţi; furnizarea informaţiilor de afaceri prin 
intermediul unui site; promovarea vânzărilor 
pentru terţi; servicii de aprovizionare pentru 
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte 
întreprinderi); consultanţă pentru probleme 
legate de personal; sistematizarea in-
formaţiilor în fişiere electronice; actualizarea 
şi întreţinerea datelor din baze de date in-
formatice; contabilitate; închirierea auto-
matelor de vânzare; agenţii de plasare; 
închirierea standurilor de vânzare; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau angro pentru 
preparate farmaceutice, veterinare, sanitare 
şi produse medicale; furnizarea unei pieţe 
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de 
bunuri şi servicii; actualizarea şi admi-
nistrarea informaţiilor în registre; compilarea 
indexurilor de informaţii în scopuri comerciale 
sau publicitare; asistenţă în conducerea 
afacerilor; date referitoare la afaceri; agenţii 
de informaţii comerciale; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; servicii de exper-
tiză în materie de eficienţă a afacerilor; studii 
de piaţă; estimare în afaceri comerciale; in-
vestigaţii pentru afaceri; consultanţă privind 
organizarea afacerii; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date informatice; căutarea informaţiilor în 
fişiere informatice, pentru terţi; optimizarea 
motoarelor de căutare; cercetări pentru afa-
ceri; servicii de consiliere în managementul 
afacerilor; cercetare de piaţă; consultanţă 
profesională în afaceri; previziuni economice; 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale 
şi publicitare; servicii de comparare a 
preţurilor; informaţii şi asistenţă comerciale 
pentru consumatori; servicii de externalizare 
(asistenţă în afaceri); compilaţii statistice; 
furnizarea informaţiilor de contact comerciale 
şi de afaceri; gestiunea programelor de ram-
bursare pentru alte persoane; optimizarea 
traficului pe site; 

 

36   - servicii de asigurare; servicii de finanţare; 
servicii de închiriere cu opţiune de cumpăra-
re/servicii de leasing cu opţiune de cumpăra-
re; investirea fondurilor; evaluări de obiecte 
de artă; intermediere pentru închirierea pro-

prietăţilor imobiliare; gestionarea proprie-
tăţilor (imobiliare); curtaj; servicii de garanţie; 
colectarea fondurilor de binefacere; servicii 
fiduciare/servicii de tutelă; brokeraj cu ga-
ranţii reale imobiliare; 

 

38   - difuzarea programelor de televiziune; trans-
miterea mesajelor; comunicaţii prin terminale 
de calculator; buletine electronice (teleco-
municaţii); furnizarea conexiunilor de teleco-
municaţii la o reţea informatică mondială; 
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele 
globale de calculatoare; furnizarea de 
chartroom pe Internet; furnizarea accesului la 
baze de date; furnizarea de forumuri on-line; 
difuzarea datelor; furnizarea canalelor de 
telecomunicaţii destinate serviciilor de 
teleshopping; transmisia de fişiere digitale; 

 

39   - transport; livrarea de mărfuri; logistică de 
transport; servicii de expediere; curtaj de 
navlu; curtaj de transport; ambalarea pro-
duselor; curtaj maritim; servicii de manipulare 
şi încărcare a mărfurilor; închirierea vehi-
culelor; depozitarea mărfurilor; închirierea de 
depozite; înmagazinare/stocare de bunuri; 
informaţii în domeniul depozitării; suporturi 
fizice de stocare a datelor sau a documen-
telor electronice; închiriere de clopote de 
scufundare; distribuţia de energie; acţionarea 
porţilor de ecluză; livrarea coletelor; servicii 
de curierat (mesaje sau mărfuri); organizarea 
excursiilor; închirierea fotoliilor rulante; lan-
sarea de sateliţi pentru terţi; servicii de 
îmbuteliere; 

 

41   - servicii de învăţământ/educaţie/servicii de 
instruire; organizarea şi conducerea con-
ferinţelor; servicii de biblioteci itine-
rante/servicii de biblioteci mobile; furnizarea 
publicaţiilor electronice, nedescărcabile; pub-
licare de cărţi; publicare on-line de cărţi şi 
reviste electronice; punerea la dispoziţie de 
muzică digitală (fără posibilitatea de descăr-
care) pe Internet; furnizarea materialelor 
video on-line, nedescărcabile; servicii de 
divertisment; jocuri on-line printr-o reţea de 
calculatoare; servicii ale cluburilor de 
sănătate (sănătate şi fitness); închirierea 
jucăriilor; închirierea echipamentelor de jo-
curi; dresaj de animale; servicii ale agenţiilor 
de modele pentru artişti; organizarea lote-
riilor; 

 

42   - cercetare tehnică; cercetare şi dezvoltare de 
produse noi pentru terţi; controlul calităţii; 
prospecţiuni geologice; servicii în domeniul 
chimiei; teste clinice; prognoză meteoro-
logică; testarea materialelor textile; design 
industrial; servicii de arhitectură; servicii de 
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design vestimentar; programare pentru cal-
culatoare; proiectare de software de calcula-
toare; consultanţă în proiectarea şi dezvol-
tarea hardware de calculatoare; actualizarea 
software de calculatoare; întreţinerea soft-
ware de calculatoare; analiza sistemelor in-
formatice; consultanţă în domeniul software 
de calculatoare; software ca serviciu (SaaS); 
servicii de consultanţă în materie de tehnolo-
gie a informaţiei (IT); furnizare de informaţii 
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi 
programare prin intermediul unui site; sto-
carea electronică a datelor; cloud computing; 
conversia datelor şi a programelor infor-
matice, alta decât conversia fizică; con-
sultanţă cu privire la securitatea datelor; ser-
vicii de criptare a datelor; monitorizare de 
sisteme informatice pentru detectarea ac-
cesului neautorizat sau încălcării securităţii 
datelor. 

 

(531) CFE(8) 03.07.21; 03.07.24; 04.05.03; 04.05.05; 
04.05.15; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 043805 
(220) 2019.02.12 
(730) PANMOBILI S.R.L., MD 

MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica 
Moldova 
PANUŞ Valentina, MD 
MD-6812, Băcioi, Chişinău, Republica Mol-
dova 
PANUŞ Corneliu, MD 
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 12.01.01; 12.01.10; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 043815 
(220) 2019.02.15 
(730) BABIN Diana, MD 

Str. Poştei nr. 94, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; 

construcţii transportabile nemetalice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
import-export de bijuterii, servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de lanţuri 
de magazine. 

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 26.01.06; 26.04.13; 27.05.11. 
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(210) 043819 
(220) 2019.02.18 
(730) GuangDong OPPO Mobile Telecommuni-

cations Corp., Ltd., CN 
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-

culatoare; fişiere cu muzică descărcabile; 
fişiere cu imagini descărcabile; muzică digi-
tală descărcabilă de pe Internet; MP3-
playere; MP4-playere; telefoane inteligente; 
căşti auriculare; cutii pentru difuzoare; difu-
zoare; cabluri USB; căşti adaptate pentru 
telefoanele mobile; căşti fără fir adaptate 
pentru telefoanele inteligente; baterii elec-
trice; încărcătoare pentru bateriile electrice; 
adaptoare de curent; senzori; cipuri (circuite 
integrate); ceasuri inteligente (pentru prelu-
crarea informaţiilor). 

 

 
 
 
(210) 043821 
(220) 2019.02.18 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, 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) 043822 
(220) 2019.02.18 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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) 043823 
(220) 2019.02.18 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 11.01.10; 11.01.14; 14.07.12; 27.03.15; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 043826 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043827 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043828 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043829 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 
 
 
(210) 043830 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 
 
 
(210) 043831 
(220) 2019.02.20 
(730) PANUŞ Daniela, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/3, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 
 
 
(210) 043833 
(220) 2019.02.19 
(730) McDonald's Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, US 
110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 
60607, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
41   - servicii de divertisment, şi anume apariţii 

personale, activităţi educative şi promo-
ţionale, distribuirea materialelor educative; 
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43   - servicii de restaurant. 
 

 
 
 
(210) 043856 
(220) 2019.02.26 
(730) REAL PRODUS S.R.L., societate comer-

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 043857 
(220) 2019.02.26 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 25.07.02; 27.05.02. 
 
 
 
 

(210) 043875 
(220) 2019.03.01 
(730) EXPO PROGRES S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
MD-3512, Slobozia-Hodorogea, Orhei, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.02; 06.19.15; 07.01.03; 07.01.13; 
08.01.01; 08.01.02; 09.01.09; 09.01.16; 25.01.06; 
25.01.13; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 043878 
(220) 2019.02.22 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

Str. Petru Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

furilor; organizarea de călătorii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 
 
 
(210) 043882 
(220) 2019.03.01 
(730) BOGDAN GLOBAL S.R.L., MD 

Str. Hristo Botev nr. 13/1, ap. 48,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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) 24.17.25; 27.05.24. 
 
 
 
 

(210) 043883 
(220) 2019.03.01 
(730) ODAGIU Ştefan, MD 

Str. Eugen Doga nr. 4, ap. 16,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

gin, rom şi votcă); 
 

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

 

 
 
 
(210) 043884 
(220) 2019.03.01 
(730) ART-SUCCES S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 6/2, ap.(of.) 39,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, galben-auriu, 

bej. 
(511) NCL(11-2019) 
27   - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum 

şi alte produse pentru acoperirea podelelor; 
tapete murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 09.01.18; 09.01.21; 26.11.13; 26.13.25; 
27.05.24; 29.01.13. 
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(210) 043885 
(220) 2019.03.01 
(730) VIVIMED PLUS S.R.L., MD 

Str. Gohberg nr. 2, ap.(of.) 119,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: mov. 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de 
asistenţă, adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, 
dispozitive şi articole pentru alăptarea 
bebeluşilor; aparate, 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) 02.09.10; 27.05.01; 29.01.11. 
 
 
 
(210) 043886 
(220) 2019.03.01 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 
10, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

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

 

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; mate-
riale pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, 
pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare 
şi împachetare; caractere şi clişee tipo-
grafice; 

 

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; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea de călătorii. 

 

 
 
 
(210) 043889 
(220) 2019.03.02 
(730) PEREPELIŢA Tatiana, MD 

Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 26,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
08   - tacâmuri biodegradabile, tacâmuri (cuţite, 

furculiţe şi linguri), cutii pentru tacâmuri, 
tacâmuri pentru copii, seturi de tacâmuri, 
tacâmuri şi veselă de unică folosinţă, din 
plastic; 

 

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

 

 
 
 
(210) 043890 
(220) 2019.03.04 
(730) CUŢEBOV Valeriu, MD 

Str. Budăi nr. 23, ap. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, galben, verde. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerce-

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme 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 scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 04.05.03; 04.05.05; 05.03.13; 
14.01.13; 26.01.16; 26.11.09; 26.11.13; 26.13.25; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 043891 
(220) 2019.03.04 
(730) CREDIT SIGUR S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Alecu Russo nr. 15, of. 38,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru de 

diferite nuanţe, bej. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.16; 24.17.18; 27.03.15; 
27.05.02; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 043892 
(220) 2019.03.05 
(730) POMUL REGAL S.R.L., MD 

MD-5822, Ineşti, Teleneşti, Republica Mol-
dova 

(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, com-
poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
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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. 

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 03.07.04; 05.01.03; 05.01.05; 
05.01.16; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 043893 
(220) 2019.03.05 
(730) GOGU Lidia, MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni  
nr. 19/1, ap. 7,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive 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) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.07; 26.11.12; 
27.01.25; 27.05.22; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 043894 
(220) 2019.03.05 
(730) SEBO CREDIT S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63/23, et. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 043897 
(220) 2019.03.06 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie. 
 

 
 
 
(210) 043898 
(220) 2019.03.06 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie. 
 

 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 5/2019 

 79

(210) 043899 
(220) 2019.03.06 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie. 
 

 
 
 
(210) 043900 
(220) 2019.03.06 
(730) SPÎNACHE VICTOR, întreprindere indivi-

duală, MD 
MD-6234, Pepeni, Sîngerei, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală. 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 27.03.15; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 043901 
(220) 2019.03.06 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Str. Independenţei nr. 1a, ap. 58,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 
 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 043905 
(220) 2019.03.04 
(730) MERCAT DEVELOPMENTS LIMITED, GB 

122-126 TOOLEY STREET LONDON, SE1 
2TU, Company No. 05548490, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 26.01.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 043906 
(220) 2019.03.04 
(730) MERCAT DEVELOPMENTS LIMITED, GB 

122-126 TOOLEY STREET LONDON, SE1 
2TU, Company No. 05548490, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
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pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11; 28.03.00. 
 
 
 
(210) 043908 
(220) 2019.03.07 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, sur, roşu. 

(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(8) 03.01.14; 06.01.02; 06.03.11; 06.19.01; 
06.19.05; 25.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 043909 
(220) 2019.03.07 
(730) VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 

Str. Basarabia nr. 8,  
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043910 
(220) 2019.03.07 
(730) CITY DEVELOPMENT S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 8/1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 043911 
(220) 2019.03.07 
(730) CITY DEVELOPMENT S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 8/1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 043912 
(220) 2019.03.07 
(730) Mylan Institutional Inc., US 

1718 Northrock Court, Rockford, Illinois 
61103, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

artritei reumatoide, artritei reumatoide juve-
nile şi al artritei psoriazice, psoriazisului în 
plăci şi spondilitei anchilozante. 

 

 
 
 
(210) 043913 
(220) 2019.03.07 
(730) PĂNUŢĂ Vitalie, MD 

Str. Romană nr. 19, bloc. 2, ap. 55,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(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. 

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 05.03.07; 05.03.11; 05.05.02; 
05.05.19; 06.06.25; 25.07.25; 27.05.08; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 043914 
(220) 2019.03.07 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 043915 
(220) 2019.03.07 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 043917 
(220) 2019.03.12 
(730) VASILE Cătălin, RO 

Str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C, ap. 
32, mun. Bucureşti, Sector 1, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 02.07.01; 02.07.23; 05.05.02; 26.13.25; 
27.05.10; 29.01.13. 
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(210) 043918 
(220) 2019.03.05 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

Str. Dacia nr. 1, MD-6512, 
Bulboaca, Anenii Noi, 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, îngră-
şăminte, 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; 

 

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; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară den-
tară; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; 
materiale metalice pentru edificare şi 
construcţii; construcţii transportabile meta-
lice; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de feronerie metalică; containere 
metalice pentru depozitare sau transport; 
seifuri; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehi-

culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerce-
tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme 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 scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de 
asistenţă, adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, 
dispozitive şi articole pentru alăptarea bebe-
luşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru 
activitatea sexuală; 

 

11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri 
şi stative pentru instrumente muzicale; 
baghete de dirijor; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 
articole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
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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; 

 

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; 

 

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 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
transportabile nemetalice; monumente 
nemetalice; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 
bucătărie; vase de bucătărie şi articole de 
masă, cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi 
lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia 
pensulelor; materiale pentru perii; articole 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; arti-
cole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

26   - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de 
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace 
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru 
păr; păr fals; 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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; 

 

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

 

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. 
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(210) 043919 
(220) 2019.03.06 
(730) FSS INVEST S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.05.06; 26.05.18; 26.05.24; 26.11.09; 
27.05.24; 29.01.13. 

 
 

(210) 043921 
(220) 2019.03.11 
(730) STIHII Alexandr, MD 

Str. Melestiu nr. 26,  bloc 9, ap. 81,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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. 

 

 
 
 
(210) 043922 
(220) 2019.03.11 
(730) BASF Corporation, US 

100 Park Avenue, Florham Park New Jersey, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - preparate biologice pentru utilizare în agricul-

tură, horticultură şi silvicultură, în special 
inoculanţi agricoli şi horticoli, bacterii bene-
fice şi suplimente de sol pentru îmbunătăţi-
rea creşterii şi sănătăţii plantelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
animalelor dăunătoare; insecticide, fungicide, 
erbicide, pesticide; 

 

31   - produse agricole, horticole şi forestiere, şi 
anume seminţe, grăunţe, boabe şi părţi 
vegetative ale plantelor tratate cu produse 
biologice, neincluse în alte clase. 
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(210) 043923 
(220) 2019.03.11 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricul-

tură, horticultură şi silvicultură, în special 
preparate pentru fortificarea plantelor, 
preparate chimice sau biologice pentru man-
agementul stresului la plante, preparate 
pentru reglarea creşterii plantelor, preparate 
chimice pentru tratarea seminţelor, gene de 
seminţe pentru producţia agricolă. 

 

 
 
 
(210) 043928 
(220) 2019.03.13 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 

animalelor dăunătoare; insecticide, fungicide, 
erbicide, pesticide. 

 

 
 
 
(210) 043929 
(220) 2019.03.13 
(310) 2018-123031 
(320) 2018.09.28 
(330) JP 
(730) Dynabook Inc., JP 

6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-
8505, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
09   - adaptoare de curent alternativ; echipamente 

şi aparate de distribuţie sau control al 
energiei; baterii reîncărcabile; baterii şi pile; 
ansambluri de baterii pentru calculatoare; 
dispozitive de înregistrare a evenimentelor; 
aparate de fotografiat digitale; dispozitive de 
transmisie radio fără fir; maşini şi aparate de 
telecomunicaţii; piese şi accesorii pentru 
maşini şi aparate de telecomunicaţii; 
telefoane mobile; telefoane inteligente; încăr-
cătoare de baterii pentru telefon mobil şi 
telefon inteligent; piese şi accesorii pentru 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
huse şi etuiuri pentru telefoane mobile şi 
telefoane inteligente; adaptoare de reţea de 
calculator, comutatoare, rutere şi distri-
buitoare; selectoare de canale TV pentru 
calculator; asistente personale digitale 
(PDA); ochelari inteligenţi; calculatoare cu 
tastatură detaşabilă; calculatoare portabile; 
calculatoare personale; servere informatice; 
alte echipamente electronice; software de 
securitate pentru calculatoare (descărcabil/ 
înregistrat); software pentru gestionarea 
sistemelor informatice (descărcabil/ 
înregistrat); software pentru cloud computing 
(descărcabil/înregistrat); alte software pentru 
calculatoare (descărcabile/înregistrate); 
unităţi de afişare pentru calculatoare; 
tastaturi pentru calculatoare; mouse-uri 
pentru computer; stilouri digitizoare; creion 
optic (stylus) pentru calculatoare; blocuri de 
port replicatoare; plăci de memorie pentru 
calculatoare; dispozitive periferice şi acce-
sorii pentru calculatoare; fişiere de imagine, 
fişiere video, fişiere de filme descărcabile 
prin Internet; publicaţii electronice; 

 

35   - servicii de furnizare a informaţiilor cu privire 
la vânzări comerciale; medierea vânzărilor 
prin poştă, prin Internet; furnizarea in-
formaţiilor cu privire la vânzări comerciale 
prin Internet şi poşta electronică; furnizarea 
informaţiilor şi efectuarea consultărilor privind 
inovarea tehnologiilor informaţionale; servicii 
de vânzare cu amănuntul sau angro a 
maşinilor şi aparatelor electrice; gestionarea 
fişierelor informatice; gestionarea bazelor de 
date computerizate; compilarea şi sistema-
tizarea informaţiilor în baze de date compu-
terizate; 

 

37   - servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii de 
componente hardware de calculatoare; 
reparaţii sau întreţinerea maşinilor şi apa-
ratelor electronice; reparaţii sau întreţinere 
de maşini şi aparate de telecomunicaţii; 
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40   - servicii de colectare, sortare, reciclare şi 
eliminarea deşeurilor industriale şi a 
gunoiului. 

 

 
 
 
(210) 043930 
(220) 2019.03.13 
(310) 2018-123032 
(320) 2018.09.28 
(330) JP 
(730) Dynabook Inc., JP 

6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-
8505, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - adaptoare de curent alternativ; echipamente 

şi aparate de distribuţie sau control al 
energiei; baterii reîncărcabile; baterii şi pile; 
ansambluri de baterii pentru calculatoare; 
dispozitive de înregistrare a evenimentelor; 
aparate de fotografiat digitale; dispozitive de 
transmisie radio fără fir; maşini şi aparate de 
telecomunicaţii; piese şi accesorii pentru 
maşini şi aparate de telecomunicaţii; tele-
foane mobile; telefoane inteligente; încăr-
cătoare de baterii pentru telefon mobil şi 
telefon inteligent; piese şi accesorii pentru 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
huse şi etuiuri pentru telefoane mobile şi 
telefoane inteligente; adaptoare de reţea de 
calculator, comutatoare, rutere şi distribui-
toare; selectoare de canale TV pentru 
calculator; asistente personale digitale 
(PDA); ochelari inteligenţi; calculatoare cu 
tastatură detaşabilă; calculatoare portabile; 
calculatoare personale; servere informatice; 
alte echipamente electronice; software de 
securitate pentru calculatoare (descărcabil/ 
înregistrat); software pentru gestionarea 
sistemelor informatice (descărcabil/înregis-
trat); software pentru cloud computing 
(descărcabil/înregistrat); alte software pentru 
calculatoare (descărcabile/înregistrate); uni-
tăţi de afişare pentru calculatoare; tastaturi 
pentru calculatoare; mouse-uri pentru 
computer; stilouri digitizoare; creion optic 
(stylus) pentru calculatoare; blocuri de port 
replicatoare; plăci de memorie pentru 

calculatoare; dispozitive periferice şi acce-
sorii pentru calculatoare; fişiere de imagine, 
fişiere video, fişiere de filme descărcabile 
prin Internet; publicaţii electronice; 

 

35   - servicii de furnizare a informaţiilor cu privire 
la vânzări comerciale; medierea vânzărilor 
prin poştă, prin Internet; furnizarea in-
formaţiilor cu privire la vânzări comerciale 
prin Internet şi poşta electronică; furnizarea 
informaţiilor şi efectuarea consultărilor privind 
inovarea tehnologiilor informaţionale; servicii 
de vânzare cu amănuntul sau angro a 
maşinilor şi aparatelor electrice; gestionarea 
fişierelor informatice; gestionarea bazelor de 
date computerizate; compilarea şi sistema-
tizarea informaţiilor în baze de date compu-
terizate; 

 

37   - servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii de 
componente hardware de calculatoare; 
reparaţii sau întreţinerea maşinilor şi apa-
ratelor electronice; reparaţii sau întreţinerea 
maşinilor şi aparatelor de telecomunicaţii; 

 

40   - servicii de colectare, sortare, reciclare şi 
eliminarea deşeurilor industriale şi a 
gunoiului. 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.06; 26.04.24; 26.07.07; 
26.07.25; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 043931 
(220) 2019.03.13 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru de diferite 
nuanţe, galben, roşu, alb, verde de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2019) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

spălare; preparate de condiţionare pentru 
ţesături; balsamuri pentru rufe; preparate 
pentru albit; preparate pentru îndepărtarea 
petelor; săpunuri; săpunuri pentru redarea 
strălucirii textilelor; preparate pentru spălarea 
de mână a hainelor şi textilelor; apret; 
preparate pentru curăţare, lustruire, de-
gresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 01.01.25; 01.15.14; 01.15.15; 26.13.01; 
27.05.08; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 043932 
(220) 2019.03.13 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, galben, roşu, gri, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

spălare; preparate de condiţionare pentru 
ţesături; balsamuri pentru rufe; preparate 
pentru albit; preparate pentru îndepărtarea 
petelor; săpunuri; săpunuri pentru redarea 
strălucirii textilelor; preparate pentru spălarea 
de mână a hainelor şi textilelor; apret; 
preparate pentru curăţare, lustruire, de-
gresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 01.01.25; 01.15.09; 01.15.14; 01.15.15; 
26.13.01; 27.05.08; 29.01.15. 

 

(210) 043933 
(220) 2019.03.13 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 043934 
(220) 2019.03.13 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.13.01; 
27.03.03; 27.05.01. 
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(210) 043937 
(220) 2019.03.12 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, 
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice pentru întreruperea 

medicamentoasă a sarcinii. 
 

 
 
 
(210) 043938 
(220) 2019.03.12 
(730) MICIO SERVICE S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 74/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 01.01.10; 05.05.02; 05.05.20; 
26.04.13; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01. 

 

(210) 043939 
(220) 2019.03.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice 
pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 043940 
(220) 2019.03.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

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

 
 
 
(210) 043941 
(220) 2019.03.13 
(730) GEEK TOYS S.R.L., MD 

Str. Alexe Mateevici nr. 111, ap. 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 043943 
(220) 2019.03.14 
(730) PETRACHI Eugeniu, MD 

Str. E. Coca nr. 15, ap. 608,  
MD-2008, Chişinău, 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; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.07.13; 02.07.20; 26.01.14; 
26.01.18; 26.01.20; 27.01.06; 27.05.09. 
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(210) 043944 
(220) 2019.03.15 
(730) BUDACA Alexandru, MD 

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, 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. 

 

 
 
 
(210) 043946 
(220) 2019.03.15 
(730) SINIGUR Andrei, MD 

Str. Grădinilor nr. 58, ap. 16,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 043947 
(220) 2019.03.15 
(730) ALEXEENCO Natalia, MD 

Str. Nicolae Titulescu nr. 49, bloc 1, ap. 52,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 06.01.04; 06.03.05; 26.04.13; 
26.04.18; 27.01.02; 27.03.12. 

 
 
 
(210) 043948 
(220) 2019.03.15 
(730) BRICO-COM S.R.L., MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 8, of. 204,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru de 
diferite nuanţe, sur-argintiu. 

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

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 15.09.01; 15.09.02; 24.17.05; 24.17.07; 
25.05.01; 26.13.25; 27.03.15; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 043951 
(220) 2019.03.18 
(730) VIRISAN AUTO S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Şos. Chişinău-Tighina nr. 5, MD-2091, 
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 27.05.09; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 043952 
(220) 2019.03.18 
(730) LEATHERMAX S.R.L., MD 

Str. Ginta Latină nr. 12/16, ap. 51,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerce-

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme 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 scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; mate-
riale 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. 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20; 27.01.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 043953 
(220) 2019.03.11 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Str. Independenţei nr. 1a, ap. 58,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 
 
 
 

(210) 043962 
(220) 2019.03.14 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

(531) CFE(8) 25.01.13; 26.04.03; 26.04.09; 27.05.08; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 043963 
(220) 2019.03.15 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe, sur de diferite nuanţe, verde 
de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
bej de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2019) 
07   - tocător electric de alimente. 
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(531) CFE(8) 05.07.01; 05.07.02; 06.19.09; 15.01.01; 
15.01.25; 25.01.06; 25.01.13; 25.01.15; 26.04.09; 
26.05.18; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 043964 
(220) 2019.03.18 
(730) GABMAXFILM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Madan nr. 87, bloc 7,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive perife-
rice pentru calculatoare; costume de 
scafandru; măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; 

 

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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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) 26.13.25; 27.01.12; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 043965 
(220) 2019.03.21 
(730) ZGARDAN Artur, MD 

Bd. Dacia nr. 12, bloc 2, ap. 29,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, galben, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.06; 06.19.11; 
15.07.03; 15.07.20; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.21; 
29.01.15. 
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(210) 043966 
(220) 2019.03.21 
(730) ZGARDAN Artur, MD 

Bd. Dacia nr. 12, bloc 2, ap. 29,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, galben, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.03.01; 01.03.06; 06.19.11; 27.03.12; 
27.05.01; 27.05.21; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 043969 
(220) 2019.03.15 
(730) LITRA Corneliu, MD 

Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 106,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau 
plastice. 

 

(531) CFE(8) 01.01.17; 05.05.20; 05.05.21; 24.13.09; 
26.02.05; 27.03.11; 27.05.17. 

 
 

(210) 043970 
(220) 2019.03.15 
(730) GRANDHORECA S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 28/4,  
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.21; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 043971 
(220) 2019.03.18 
(730) FURCULIŢĂ Igor, MD 

Str. Socoleni nr. 21, bloc 3, ap. 24,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 24.01.12; 24.01.15; 
24.01.16; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 043972 
(220) 2019.03.18 
(730) WHEATGRASS S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 9/1, of. 17,  
MD-2014, 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, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 043973 
(220) 2019.03.19 
(730) INTELLIGENT TECH S.R.L., MD 

Str-la N. Gribov nr. 4, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
40   - prelucrarea materialelor; 
 

41   - educaţie; instruire; 
 

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) 17.02.01; 17.02.02; 26.05.10; 26.11.01; 
26.11.07; 26.15.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 043974 
(220) 2019.03.21 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
 
 
 



 
MD - BOPI 5/2019        TRADEMARKS 

 96 

(210) 043975 
(220) 2019.03.21 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 043976 
(220) 2019.03.21 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 043977 
(220) 2019.03.21 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 
 

(210) 043978 
(220) 2019.03.19 
(730) VOLCU Oleg, MD 

Str. Dorobanţi nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043979 
(220) 2019.03.19 
(730) MOLPAN INVEST S.R.L., MD 

Str. A. Bernardazzi nr. 53, bir. (of.) 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; 

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

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

 



 
MĂRCI  MD - BOPI 5/2019 

 97

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

 

 
 
 
(210) 043980 
(220) 2019.03.19 
(730) MOLPAN INVEST S.R.L., MD 

Str. A. Bernardazzi nr. 53, bir. (of.) 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 
 
 
(210) 043981 
(220) 2019.03.19 
(730) MOLPAN INVEST S.R.L., MD 

Str. A. Bernardazzi nr. 53, bir. (of.) 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

(210) 043982 
(220) 2019.03.19 
(730) BOGHEANU Valeriu, MD 

MD-3615, Bumbata, Ungheni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 043984 
(220) 2019.03.21 
(730) TALITA FASHION S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 68/2, ap. 48,  
MD-2014, 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; mate-
riale pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, 
pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare 
şi împachetare; caractere şi clişee tipo-
grafice; 

 

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

 

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

 

26   - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de 
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace 
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru 
păr; păr fals; 

 

28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
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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 spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 09.01.01; 09.05.01; 09.05.02; 27.03.15; 
27.05.08. 

 
 
 
(210) 043985 
(220) 2019.03.21 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - produse nemedicinale pentru îngrijirea 

dinţilor; pastă de dinţi nemedicinale şi apă de 
gură nemedicinale; 

 

05   - pastă de dinţi medicinale şi apă de gură 
medicinale. 

 
 
 
(210) 043986 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
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, şer-
beturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr, 

miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi con-
servate; oţet, sosuri şi alte preparate de condi-
mentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 
 
 
(210) 043987 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
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, şer-
beturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi con-
servate; oţet, sosuri şi alte preparate de condi-
mentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 
 
 
(210) 043988 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043989 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 043990 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 
 
 
(210) 043991 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, com-
poturi; 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; 
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zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043992 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

 
 
 
(210) 043993 
(220) 2019.03.21 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043998 
(220) 2019.02.20 
(730) VASILEVA Victoria, MD 

Str. Alessandro Bernardazzi nr. 54, ap. 6,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 5/2019 

 101

(210) 043999 
(220) 2019.02.20 
(730) VASILEVA Victoria, MD 

Str. Alessandro Bernardazzi nr. 54, ap. 6,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 
 
 
(210) 044000 
(220) 2019.03.22 
(730) DOGOTARI Ilie, MD 

Str. Cireşilor nr. 61, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
PAVLIUC Vasile, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 3/2, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
ILIEV Nicolai, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 25, ap. 14, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BARAN Eugeniu, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 43, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - software de calculatoare pentru contabilitate 

inter-reţea în domeniul telecomunicaţiilor; 
software de contabilitate; aplicaţii software 
de tipul business intelligence; maşini de 
calcul pentru contabilitate; 

 

35   - servicii ale agenţiilor de informaţii comer-
ciale; analiza preţului de cost; analize 
comerciale; servicii ale agenţiilor de plasare; 
gestionare de fişiere informatice; conta-
bilitate; facturare; sondaje de opinie; studii de 
piaţă; informaţii pentru afaceri; investigaţii 
pentru afaceri; cercetări pentru afaceri; 
cercetări de marketing; recrutare de 
personal; consultanţă în managementul şi 
organizarea afacerilor; consultanţă privind 
organizarea afacerii; consultanţă pentru 
conducerea afacerilor; consultanţă pentru 
probleme legate de personal; consultanţă în 
afaceri; servicii de marketing; managementul 
activităţilor de impresariat artistic; manage-
mentul afacerilor sportivilor; prelucrare de 
texte; estimare în afaceri comerciale; 
întocmirea statelor de salarii; căutare de 
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi; 
asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă 
în management pentru întreprinderi comer-
ciale sau industriale; prezentarea produselor 
prin toate mijloacele de comunicare pentru 
vânzarea cu amănuntul; previziuni econo-
mice; promovarea produselor şi serviciilor 
pentru terţi; producţie de clipuri publicitare; 
închirierea maşinilor şi aparatelor de birou; 
publicarea textelor publicitare; publicitate 
directă prin poştă; publicitate; publicitate on-
line într-o reţea informatizată; publicitate prin 
corespondenţă; publicitate televizată; compi-
laţii statistice; compilarea informaţiilor în 
baze de date informatice; date referitoare la 
afaceri; sistematizarea informaţiilor în fişiere 
electronice; servicii de consultanţă pentru 
conducerea afacerilor; întocmirea declara-
ţiilor fiscale; întocmirea extraselor de cont; 
teste psihologice pentru selectarea perso-
nalului; administrarea comercială a licenţelor 
produselor şi a serviciilor pentru terţi; 
prelucrare administrativă de comenzi de 
marfă; servicii de relaţii cu publicul; servicii 
de dactilografiere; servicii de relocare pentru 
afaceri; servicii de comparare a preţurilor; 
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servicii de secretariat; servicii de aprovizio-
nare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii 
pentru alte întreprinderi); servicii de steno-
grafie; servicii de externalizare (asistenţă în 
afaceri); servicii de expertiză în materie de 
eficienţa afacerilor; 

 

36   - analiză financiară; închirierea spaţiilor pentru 
birouri (imobiliare); servicii de închiriere cu 
opţiune de cumpărare; investiţii de capital; 
informaţii în domeniul asigurărilor; informaţii 
financiare; servicii de consiliere privind dato-
riile; consultanţă în domeniul asigurărilor; 
consultaţii în domeniul financiar; servicii 
pentru lichidarea unei întreprinderi (finan-
ciare); management financiar; tranzacţii 
bancare la domiciliu (home banking); eva-
luări de proprietăţi imobiliare; estimări finan-
ciare (asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); 
estimări financiare pentru costuri de reparaţii; 
transfer electronic de fonduri; servicii de ga-
ranţie; curtaj în proprietăţi imobiliare; curtaj în 
asigurări; sponsorizare; asigurări; subscri-
erea asigurărilor de viaţă; subscrierea asi-
gurărilor de sănătate; subscrierea asi-
gurărilor de accidente; subscrierea asi-
gurărilor maritime; subscrierea asigurărilor 
contra incendiului; administrarea clădirilor cu 
locuinţe; gestionarea proprietăţilor (imobili-
are); servicii actuariale; servicii de finanţare; 
estimări fiscale; 

 

42   - instalarea de programe; servicii de con-
sultanţă în materie de tehnologie a in-
formaţiei (IT); consultanţă în domeniul pro-
gramelor de calculator; controlul calităţii; 
consultanţă în materie de design web; actu-
alizarea software-ului; monitorizarea sis-
temelor computerizate prin acces de la dis-
tanţă; software ca serviciu (SaaS); întreţine-
rea programelor de calculator; digitalizarea 
documentelor (scanare); conversia datelor şi 
a documentelor de pe un suport fizic către un 
suport electronic; furnizarea motoarelor de 
căutare în Internet; conversia datelor şi a 
programelor informatice (alta decât conversia 
fizică); proiectarea sistemelor informatice; 
închirierea serverelor web; închirierea de 
calculatoare; închirierea programelor infor-
matice; găzduirea site-urilor de Internet (site-
uri web); găzduire de server; proiectare de 
software; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; programare pentru calcula-
toare. 

 

 
 
 
 

(210) 044001 
(220) 2019.03.22 
(730) DOGOTARI Ilie, MD 

Str. Cireşilor nr. 61, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
PAVLIUC Vasile, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 3/2, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
ILIEV Nicolai, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 25, ap. 14, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BARAN Eugeniu, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 43, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
09   - software de calculatoare pentru contabilitate 

inter-reţea în domeniul telecomunicaţiilor; 
software de contabilitate; aplicaţii software 
de tipul business intelligence; maşini de 
calcul pentru contabilitate; 

 

35   - servicii ale agenţiilor de informaţii comer-
ciale; analiza preţului de cost; analize 
comerciale; servicii ale agenţiilor de plasare; 
gestionare de fişiere informatice; contabi-
litate; facturare; sondaje de opinie; studii de 
piaţă; informaţii pentru afaceri; investigaţii 
pentru afaceri; cercetări pentru afaceri; 
cercetări de marketing; recrutare de perso-
nal; consultanţă în managementul şi 
organizarea afacerilor; consultanţă privind 
organizarea afacerii; consultanţă pentru 
conducerea afacerilor; consultanţă pentru 
probleme legate de personal; consultanţă în 
afaceri; servicii de marketing; managementul 
activităţilor de impresariat artistic; manage-
mentul afacerilor sportivilor; prelucrare de 
texte; estimare în afaceri comerciale; 
întocmirea statelor de salarii; căutare de 
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi; 
asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă 
în management pentru întreprinderi comer-
ciale sau industriale; prezentarea produselor 
prin toate mijloacele de comunicare pentru 
vânzarea cu amănuntul; previziuni econo-
mice; promovarea produselor şi serviciilor 
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pentru terţi; producţie de clipuri publicitare; 
închirierea maşinilor şi aparatelor de birou; 
publicarea textelor publicitare; publicitate 
directă prin poştă; publicitate; publicitate on-
line într-o reţea informatizată; publicitate prin 
corespondenţă; publicitate televizată; compi-
laţii statistice; compilarea informaţiilor în 
baze de date informatice; date referitoare la 
afaceri; sistematizarea informaţiilor în fişiere 
electronice; servicii de consultanţă pentru 
conducerea afacerilor; întocmirea declara-
ţiilor fiscale; întocmirea extraselor de cont; 
teste psihologice pentru selectarea perso-
nalului; administrarea comercială a licenţelor 
produselor şi a serviciilor pentru terţi; 
prelucrare administrativă de comenzi de 
marfă; servicii de relaţii cu publicul; servicii 
de dactilografiere; servicii de relocare pentru 
afaceri; servicii de comparare a preţurilor; 
servicii de secretariat; servicii de aprovi-
zionare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi 
servicii pentru alte întreprinderi); servicii de 
stenografie; servicii de externalizare (asis-
tenţă în afaceri); servicii de expertiză în 
materie de eficienţa afacerilor; 

 

36   - analiză financiară; închirierea spaţiilor pentru 
birouri (imobiliare); servicii de închiriere cu 
opţiune de cumpărare; investiţii de capital; 
informaţii în domeniul asigurărilor; informaţii 
financiare; servicii de consiliere privind dato-
riile; consultanţă în domeniul asigurărilor; 
consultaţii în domeniul financiar; servicii 
pentru lichidarea unei întreprinderi (finan-
ciare); management financiar; tranzacţii 
bancare la domiciliu (home banking); eva-
luări de proprietăţi imobiliare; estimări finan-
ciare (asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); 
estimări financiare pentru costuri de reparaţii; 
transfer electronic de fonduri; servicii de ga-
ranţie; curtaj în proprietăţi imobiliare; curtaj în 
asigurări; sponsorizare; asigurări; subscri-
erea asigurărilor de viaţă; subscrierea asi-
gurărilor de sănătate; subscrierea asi-
gurărilor de accidente; subscrierea asi-
gurărilor maritime; subscrierea asigurărilor 
contra incendiului; administrarea clădirilor cu 
locuinţe; gestionarea proprietăţilor (imobili-
are); servicii actuariale; servicii de finanţare; 
estimări fiscale; 

 

42   - instalarea de programe; servicii de con-
sultanţă în materie de tehnologie a in-
formaţiei (IT); consultanţă în domeniul pro-
gramelor de calculator; controlul calităţii; 
consultanţă în materie de design web; actu-
alizarea software-ului; monitorizarea sis-
temelor computerizate prin acces de la dis-

tanţă; software ca serviciu (SaaS); întreţine-
rea programelor de calculator; digitalizarea 
documentelor (scanare); conversia datelor şi 
a documentelor de pe un suport fizic către un 
suport electronic; furnizarea motoarelor de 
căutare în Internet; conversia datelor şi a 
programelor informatice (alta decât conversia 
fizică); proiectarea sistemelor informatice; 
închirierea serverelor web; închirierea de 
calculatoare; închirierea programelor infor-
matice; găzduirea site-urilor de Internet (site-
uri web); găzduire de server; proiectare de 
software; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; programare pentru calcula-
toare. 

 

 
 
 
(210) 044002 
(220) 2019.03.22 
(730) INTELCONT CONSULTING S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
36   - analiză financiară; închirierea spaţiilor pentru 

birouri (imobiliare); servicii de închiriere cu 
opţiune de cumpărare; investiţii de capital; 
informaţii în domeniul asigurărilor; informaţii 
financiare; servicii de consiliere privind dato-
riile; consultanţă în domeniul asigurărilor; 
consultaţii în domeniul financiar; servicii 
pentru lichidarea unei întreprinderi (finan-
ciare); management financiar; tranzacţii 
bancare la domiciliu (home banking); eva-
luări de proprietăţi imobiliare; estimări finan-
ciare (asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); 
estimări financiare pentru costuri de reparaţii; 
transfer electronic de fonduri; servicii de ga-
ranţie; curtaj în proprietăţi imobiliare; curtaj în 
asigurări; sponsorizare; asigurări; subscri-
erea asigurărilor de viaţă; subscrierea asi-
gurărilor de sănătate; subscrierea asi-
gurărilor de accidente; subscrierea asi-
gurărilor maritime; subscrierea asigurărilor 
contra incendiului; administrarea clădirilor cu 
locuinţe; gestionarea proprietăţilor (imobili-
are); servicii actuariale; servicii de finanţare; 
estimări fiscale; 
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42   - instalarea de programe; servicii de con-
sultanţă în materie de tehnologie a informaţiei 
(IT); consultanţă în domeniul programelor de 
calculator; controlul calităţii; consultanţă în 
materie de design web; actualizarea software-
ului; monitorizarea sistemelor computerizate 
prin acces de la distanţă; software ca serviciu 
(SaaS); întreţinerea programelor de calcula-
tor; digitalizarea documentelor (scanare); con-
versia datelor şi a documentelor de pe un 
suport fizic către un suport electronic; furni-
zarea motoarelor de căutare în Internet; con-
versia datelor şi a programelor informatice 
(alta decât conversia fizică); proiectarea sis-
temelor informatice; închirierea serverelor 
web; închirierea de calculatoare; închirierea 
programelor informatice; găzduirea site-urilor 
de Internet (site-uri web); găzduire de server; 
proiectare de software; crearea şi întreţinerea 
site-urilor web pentru terţi; programare pentru 
calculatoare; 

 

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) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 044005 
(220) 2019.03.25 
(730) LEICOVICI Felix, MD 

Str. Zlatov nr. 1, MD-3805, 
Comrat, UTA Găgăuzia, 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, îngră-
şăminte, 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; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili şi substanţe pentru 
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; 
materiale metalice pentru edificare şi 
construcţii; construcţii transportabile metalice; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de 
feronerie metalică; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 044006 
(220) 2019.03.25 
(730) DURLEŞTEANU Victor, MD 

Str. Decebal nr. 78, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-
furilor; organizarea de călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

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) 27.01.12; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 044008 
(220) 2019.03.27 
(730) UNIPLAST S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 6/2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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. 

 

 
 
 
(210) 044009 
(220) 2019.03.27 
(730) UNIPLAST S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 6/2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 

vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras. 

 

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

 

 
 
 
(210) 044010 
(220) 2019.03.25 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Re-
publica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de 

prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări (cu ex-
cepţia celor din metale preţioase); pipe de 
tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi 
ţigări (cu excepţia celor din metale preţioa-
se); punguţe pentru tutun; brichete pentru 
ţigarete (cu excepţia celor din metale preţi-
oase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe 
de tutun; scrumiere (cu excepţia celor din 
metale preţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 
 
 
(210) 044013 
(220) 2019.03.27 
(730) KYOTOTEH S.R.L., MD 

Str. V. Precup nr. 18, MD-3733, 
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044014 
(220) 2019.03.27 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - managementul relaţiilor cu clienţii; manage-

mentul serviciului clienţi; servicii de fidelizare 
a clienţilor; toate aceste servicii referindu-se 
în mod exclusiv la ţigări electronice, dis-
pozitive pentru încălzirea tutunului, dis-
pozitive electronice de fumat, precum şi ba-
terii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări 
electronice, dispozitive pentru încălzirea tu-
tunului şi dispozitive electronice de fumat; 

 

36   - servicii de asigurare; servicii de asigurare 
referitoare la deservirea şi reparaţia apa-
ratelor; servicii de garanţie; toate aceste ser-
vicii referindu-se în mod exclusiv la ţigări elec-
tronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului, 
dispozitive electronice de fumat, precum şi 
baterii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări 
electronice, dispozitive pentru încălzirea tu-
tunului şi dispozitive electronice de fumat; 

 

37   - întreţinerea şi reparaţia ţigărilor electronice, 
dispozitive pentru încălzirea tutunului şi dis-
pozitive electronice de fumat; întreţinerea şi 
reparaţia bateriilor şi încărcătoarelor de ba-
terii pentru ţigări electronice, dispozitive 
pentru încălzirea tutunului şi dispozitive elec-
tronice de fumat; toate aceste servicii refe-
rindu-se în mod exclusiv la ţigări electronice, 
dispozitive pentru încălzirea tutunului, dis-
pozitive electronice de fumat, precum şi ba-
terii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări 
electronice, dispozitive pentru încălzirea tu-
tunului şi dispozitive electronice de fumat. 

 

 

(210) 044015 
(220) 2019.03.27 
(730) GOOD PROFI S.R.L., MD 

Str. Constructorilor nr. 84, ap. 39,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.23; 02.01.24; 24.17.20; 
26.05.14; 27.01.04; 27.05.07. 

 
 
 
(210) 044016 
(220) 2019.03.27 
(730) GOOD PROFI S.R.L., MD 

Str. Constructorilor nr. 84, ap. 39,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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) 02.01.01; 02.01.10; 02.01.24; 24.17.20; 
26.05.14; 27.01.04; 27.05.07; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044017 
(220) 2019.03.27 
(730) STAMBOLIU Stanislav, MD 

Str. Iazului nr. 7/3, ap. 6, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
NISTOR Andrei, MD 
Str. Alecu Russo nr. 9, bloc 3, ap. 39, 
MD-2044, 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; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz vete-
rinar; produse igienice de uz medical; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical sau 
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice pentru oameni şi animale; plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor, ceară dentară; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehi-
culele 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 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 044018 
(220) 2019.03.27 
(730) SÎRBU Igor, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 16/2, ap. 75,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; 
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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; 

 

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 24.17.12; 26.01.16; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 044020 
(220) 2019.03.28 
(730) GRIGOREŢ Viorel, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 2, ap. 80,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 07.05.05; 07.05.09; 07.05.10; 07.03.11; 
07.05.06; 07.05.08; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 044032 
(220) 2019.03.29 
(730) Sunecho Limited, CY 

Julia House, 3 Themistokli Dervi Street, CY-
1066, Nicosia, Cipru 

(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, com-
poturi; 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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 044033 
(220) 2019.03.29 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chem-

ical Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice pentru tratarea rinitei. 
 

 
 
 
(210) 044034 
(220) 2019.03.29 
(730) VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 

Str. Basarabia nr. 8,  
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ALB", "BASARABIA". 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 044035 
(220) 2019.03.29 
(730) VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 

Str. Basarabia nr. 8,  
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ROŞU", "BASARABIA". 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044040 
(220) 2019.03.28 
(730) ZUBENCO Valentin, MD 

MD-4819, Cruglic, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 

paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi 
preparate din cereale; pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şer-
beturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi con-
servate; oţet, sosuri şi alte preparate de condi-
mentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.23; 26.01.01; 26.11.12; 26.13.25; 
26.15.01; 27.05.11; 28.05.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 044041 
(220) 2019.04.01 
(730) GSS - SECURITATE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 1/3, ap. 125,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "PROTECȚIE GARANTATĂ", "SE-
CURITATE", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
cafeniu, negru, sur de diferite nuanţe, verde. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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) 24.01.03; 24.01.15; 27.05.17; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 044050 
(220) 2019.04.03 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 044056 
(220) 2019.04.05 
(730) MALACHI Vladimir, MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 17, bloc 6, ap. 
185, MD-2025, 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. 

 

(531) CFE(8) 07.01.01; 07.01.24; 07.01.25; 18.03.03; 
18.03.23; 26.13.25; 27.05.10. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 32026 
(151) 2019.02.11 
(181) 2028.01.17 
(210) 041888 
(220) 2018.01.17 
(730) LICON-PRO S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Salon de Frumuseţe", 
"САЛОН КРАСОТЫ", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
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. 

 

(531) CFE(8) 26.11.12; 27.05.09; 27.05.12; 28.05.00. 
 
 
 
(111) 32063 
(151) 2019.02.18 
(181) 2028.02.20 
(210) 042038 
(220) 2018.02.20 
(730) ŢURCANU Iulian, MD 

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 16,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "DANCE & CENTER", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(11-2018) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de furnizare a mobilei şi altor arti-
cole de consum curent, îmbrăcămintei, încăl-
ţămintei, articolelor care servesc la acoperi-
rea capului, produselor alimentare şi băuturi-
lor pentru terţi; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 24.17.25; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.10; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 32070 
(151) 2019.02.20 
(181) 2027.12.11 
(210) 041674 
(220) 2017.12.11 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

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

cătărie; ustensile cosmetice, tăvi, pudriere şi 
casete vândute goale; pudre compacte; tăvi 
decorative; toate produsele sus-menţionate, 
cu excepţia instrumentelor şi containerelor 
pentru aplicarea produselor care colorează 
părul. 
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(111) 32071 
(151) 2019.02.20 
(181) 2027.12.11 
(210) 041677 
(220) 2017.12.11 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

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

cătărie; ustensile cosmetice, tăvi, pudriere şi 
casete vândute goale; pudre compacte; tăvi 
decorative; toate produsele sus-menţionate, 
cu excepţia instrumentelor şi containerelor 
pentru aplicarea produselor care colorează 
părul. 

 

 
 
 
(111) 32076 
(151) 2019.02.21 
(181) 2028.02.26 
(210) 042055 
(220) 2018.02.26 
(730) MACIUCA Mihail, MD 

Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(111) 32077 
(151) 2019.02.20 
(181) 2028.04.10 
(210) 042317 
(220) 2018.04.10 
(730) PRUTEAN Constantin, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2046,  
Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Prime", "Imobil", "Com-
panie Imobiliară", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 01.13.10; 01.15.23; 02.07.23; 02.07.25; 
26.11.21; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 32086 
(151) 2019.02.21 
(181) 2026.07.21 
(210) 039205 
(220) 2016.07.21 
(730) S.C. ORLANDO IMPORT EXPORT 2001 

S.R.L., RO 
Şos. de Centură Nr. 5, Clinceni, Judeţul Ilfov, 
România 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MĂRCI                                                                                                            MD -  BOPI 5/2019 

 113

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb, maro. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

40   - tratament de materiale, şi anume prepararea 
migdalelor, caju, fistic, alune de pădure, ara-
hide, arahide în coajă, seminţe de floarea 
soarelui şi seminţe de dovleac, miez de se-
minţe de floarea soarelui şi miez de seminţe 
de dovleac, boabe de porumb pentru pop-
corn; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 02.09.01; 27.05.01; 29.01.14. 
 
 
 
(111) 32088 
(151) 2019.02.22 
(181) 2027.10.09 
(210) 041301 
(220) 2017.10.09 
(730) Ferring B.V., NL 

Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice, şi anu-

me supozitoare vaginale; 
 

 

10   - pesare, aparate şi instrumente chirurgicale şi 
medicale; părţi şi auxiliare pentru (în măsura 
în care nu sunt incluse în alte clase) toate 
materialele sus-menţionate. 

 

 
 
 
(111) 32092 
(151) 2019.02.24 
(181) 2027.10.06 
(210) 041300 
(220) 2017.10.06 
(730) BODRUG Serghei, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 8, bloc 2, ap. 175, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
BODRUG Dmitri, MD 
Str. 27 August nr. 3, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
19   - uşi; conducte rigide nemetalice pentru con-

strucţie; construcţii nemetalice transportabile; 
monumente nemetalice; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia podelelor nemetali-
ce, parchetului, podelelor de parchet, frizelor 
de parchet, doagelor, plăcilor nemetalice 
pentru podini, podele; podelelor din plăci 
nemetalice; acoperişurilor, făţuirii nemetalice 
de construcţii pentru pereţi. 

 

(531) CFE(7) 07.01.24; 07.01.25; 07.03.01; 07.03.11; 
26.01.16; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 32093 
(151) 2019.02.22 
(181) 2027.08.09 
(210) 041302 
(220) 2017.08.09 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”repair POINT”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, azuriu, albas-
tru, violet, zmeuriu, alb, negru. 

(511) NCL(11-2017) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(7) 15.07.01; 15.07.03; 15.07.19; 27.05.24; 
29.01.15. 

 
 
 
(111) 32096 
(151) 2019.02.26 
(181) 2027.11.29 
(210) 041609 
(220) 2017.11.29 
(730) MAMALIGA Veaceslav, MD 

Str. pictor Mihai Grecu nr. 5, ap. 41,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; uleiuri esenţiale, 
loţiuni nemedicinale pentru păr; produse 
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-
re, cu excepţia dropsurilor de uz medical; 
produse igienice pentru medicină; substanţe 
şi alimente dietetice de uz medical sau vete-
rinar, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - produse de imprimerie; articole pentru legă-
torie; fotografii; papetărie şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); adezivi (materiale de 
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale 
pentru pictură şi artişti; pensule; materiale de 
instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi 
pungi de plastic pentru ambalare şi împache-
tare; caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 01.15.11; 26.01.06; 26.13.25; 27.05.11. 
 
 
 
(111) 32100 
(151) 2019.02.24 
(181) 2028.02.12 
(210) 042025 
(220) 2018.02.12 
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(730) PANUŞ Grigore, MD 
Str. A. Ablov nr. 35, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Gran Riserva Alcolica", 
"Produzione Aziendale". 

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

 
 
 
(111) 32101 
(151) 2019.02.24 
(181) 2028.01.25 
(210) 041904 
(220) 2018.01.25 
(730) MIGDAL-P S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ”Maison fondee”, ”1995”, 
”NOBIL”, cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

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

(531) CFE(8) 07.01.14; 07.01.25; 25.01.13; 25.01.15; 
25.01.25; 26.11.08; 27.05.09; 27.05.11; 27.07.01. 

 
 
 
(111) 32104 
(151) 2019.02.28 
(181) 2028.01.05 
(210) 041833 
(220) 2018.01.05 
(730) BALAN Dan, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte, cu excepţia conservelor 
din mere, merelor uscate şi fierte; jeleuri, cu 
excepţia jeleurilor din mere, dulceţuri, cu 
excepţia gemurilor din mere, compoturi, 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; îngheţată comestibilă; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; gheaţă (apă îngheţată); 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe, cu excepţia băuturilor şi sucurilor din 
mere; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor, cu excepţia produselor pre-
parate din mere; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), toate 
produselor sus-menţionate, cu excepţia disti-
latelor din mere, lichiorurilor din mere; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(111) 32109 
(151) 2019.02.26 
(181) 2027.02.24 
(210) 040242 
(220) 2017.02.24 
(310) M3634732 
(330) ES 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 

proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvolta-
re; cercetare, proiectare şi dezvoltare a pro-
duselor; cercetare tehnică; servicii de comu-
nicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii de co-
municaţii, sisteme de comunicaţii, interfeţe 
de reţea şi furnizarea consultanţei, informaţii-
lor şi consilierii tehnice referitoare la cele 
sus-menţionate; proiectare şi planificare teh-
nică de reţele de telecomunicaţii; testare 
tehnică; testare industrială; elaborare de 
rapoarte şi studii tehnice; stocarea electroni-
că a datelor; servicii de consultanţă şi consi-
liere tehnică în domeniul tehnologiei informa-
ţionale şi telecomunicaţiilor; consultanţă în 
domeniul reţelelor şi serviciilor de cloud 
computing; consultanţă tehnică pentru apli-
carea şi utilizarea software de calculatoare; 
servicii de consultanţă şi informare în dome-
niul integrării sistemelor informatice, tehnolo-
giei informaţionale, arhitecturii şi infrastructu-
rii tehnologiei informaţionale; consultanţă în 
materie de securitate informatică; proiectare 
şi dezvoltare de sisteme informatice şi siste-
me, echipamente de telecomunicaţii; servicii 
de administrare a calculatoarelor; reţele de 
telecomunicaţii şi reţele de transmisie a date-
lor; servicii informatice on-line; întreţinerea 
bazelor de date şi intraneturi; întreţinerea 
paginilor web; întreţinerea şi găzduirea pagi-
nilor web pentru terţi; găzduire de baze de 
date, bloguri web, portaluri web; găzduire de 
platforme pe Internet; găzduire de aplicaţii de 
software de calculatoare pentru terţi; găzdui-
re de spaţiu de memorie pe Internet; găzdui-
re şi închiriere de spaţiu de memorie pentru 
site-uri web; găzduire de platforme de comerţ 
electronic pe Internet; găzduire de aplicaţii 

multimedia şi interactive; găzduire de softwa-
re destinat utilizării la gestionarea biblioteci-
lor; găzduire de facilităţi on-line pentru efec-
tuarea de discuţii interactive; găzduire de 
facilităţi web on-line pentru terţi; găzduire de 
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computeri-
zate; găzduire de servere; exploatare şi fur-
nizare de motoare de căutare; instalare şi 
întreţinere de software de calculatoare; furni-
zare de acces temporar la aplicaţii on-line, 
unelte de software şi software de operare 
nedescărcabil on-line pentru reţele de calcu-
latoare şi servere; închiriere de software de 
operare pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; închiriere de soft-
ware de operare pentru reţele de calculatoa-
re şi servere; închiriere de servere web; în-
chiriere de software de jocuri de calculator; 
furnizare de acces temporar la software de 
operare nedescărcabil on-line pentru accesa-
rea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; furnizare de acces temporar la 
programe de securitate pe Internet; închiriere 
de spaţiu de memorie pe servere pentru 
găzduirea buletinelor informative electronice; 
monitorizarea sistemelor computerizate prin 
acces de la distanţă; servicii de securitate a 
calculatoarelor pentru protecţia contra acce-
sului ilegal în reţele; administrare de proiecte 
IT; configurare de reţele de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 
informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea serverelor; 
consultanţă în domeniul consumului de 
energie, electricitate, gaz şi apă; servicii de 
eficienţă energetică, conservare a energiei şi 
gestionare a energiei; realizarea studiilor de 
cercetare şi evaluare cu privire la conserva-
rea mediului, resurselor naturale şi producţiei 
energiei durabile; servicii tehnice pentru co-
lectarea informaţiilor despre consumul de 
energie de la calculatoare aflate la distanţă; 
consultanţă şi informaţii cu privire la consu-
mul de energie electrică, gaz, energie, agent 
termic şi apă; prognoză meteorologică; ser-
vicii de informaţii meteorologice; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la toate 
serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
 
(111) 32110 
(151) 2019.02.26 
(181) 2027.02.24 
(210) 040243 
(220) 2017.02.24 
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(310) 1346934 
(330) BX 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 

proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; managementul pro-
iectelor de cercetare, proiectare şi dezvolta-
re; cercetare, proiectare şi dezvoltare a pro-
duselor; cercetare tehnică; servicii de comu-
nicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii de co-
municaţii, sisteme de comunicaţii, interfeţe 
de reţea şi furnizarea consultanţei, informaţii-
lor şi consilierii tehnice referitoare la cele 
sus-menţionate; proiectare şi planificare teh-
nică de reţele de telecomunicaţii; testare 
tehnică; testare industrială; elaborare de 
rapoarte şi studii tehnice; stocarea electroni-
că a datelor; servicii de consultanţă şi consi-
liere tehnică în domeniul tehnologiei informa-
ţionale şi telecomunicaţiilor; consultanţă în 
domeniul reţelelor şi serviciilor de cloud 
computing; consultanţă tehnică pentru apli-
carea şi utilizarea software de calculatoare; 
servicii de consultanţă şi informare în dome-
niul integrării sistemelor informatice, tehnolo-
giei informaţionale, arhitecturii şi infrastructu-
rii tehnologiei informaţionale; consultanţă în 
materie de securitate informatică; proiectare 
şi dezvoltare de sisteme informatice şi siste-
me, echipamente de telecomunicaţii; servicii 
de administrare a calculatoarelor; reţele de 
telecomunicaţii şi reţele de transmisie a date-
lor; servicii informatice on-line; întreţinerea 
bazelor de date şi intraneturi; întreţinerea 
paginilor web; întreţinerea şi găzduirea pagi-
nilor web pentru terţi; găzduire de baze de 
date, bloguri web, portaluri web; găzduire de 
platforme pe Internet; găzduire de aplicaţii de 
software de calculatoare pentru terţi; găzdui-
re de spaţiu de memorie pe Internet; găzdui-
re şi închiriere de spaţiu de memorie pentru 
site-uri web; găzduire de platforme de comerţ 
electronic pe Internet; găzduire de aplicaţii 
multimedia şi interactive; găzduire de softwa-

re destinat utilizării la gestionarea biblioteci-
lor; găzduire de facilităţi on-line pentru efec-
tuarea de discuţii interactive; găzduire de 
facilităţi web on-line pentru terţi; găzduire de 
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computeri-
zate; găzduire de servere; exploatare şi fur-
nizare de motoare de căutare; instalare şi 
întreţinere de software de calculatoare; furni-
zare de acces temporar la aplicaţii on-line, 
unelte de software şi software de operare 
nedescărcabil on-line pentru reţele de calcu-
latoare şi servere; închiriere de software de 
operare pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; închiriere de soft-
ware de operare pentru reţele de calculatoa-
re şi servere; închiriere de servere web; în-
chiriere de software de jocuri de calculator; 
furnizare de acces temporar la software de 
operare nedescărcabil on-line pentru accesa-
rea şi utilizarea unei reţele de cloud 
computing; furnizare de acces temporar la 
programe de securitate pe Internet; închiriere 
de spaţiu de memorie pe servere pentru 
găzduirea buletinelor informative electronice; 
monitorizarea sistemelor computerizate prin 
acces de la distanţă; servicii de securitate a 
calculatoarelor pentru protecţia contra acce-
sului ilegal în reţele; administrare de proiecte 
IT; configurare de reţele de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 
informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea serverelor; 
consultanţă în domeniul consumului de 
energie, electricitate, gaz şi apă; servicii de 
eficienţă energetică, conservare a energiei şi 
gestionare a energiei; realizarea studiilor de 
cercetare şi evaluare cu privire la conserva-
rea mediului, resurselor naturale şi producţiei 
energiei durabile; servicii tehnice pentru co-
lectarea informaţiilor despre consumul de 
energie de la calculatoare aflate la distanţă; 
consultanţă şi informaţii cu privire la consu-
mul de energie electrică, gaz, energie, agent 
termic şi apă; prognoză meteorologică; ser-
vicii de informaţii meteorologice; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la toate 
serviciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(7) 27.01.01; 27.01.02; 27.05.08. 
 
 
 
(111) 32111 
(151) 2019.02.26 
(181) 2027.11.27 
(210) 041605 
(220) 2017.11.27 
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(730) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology 
Co., Ltd., CN 
Room 1418, Building 2, No. 700 Jiahao 
Road, Jiading District, Shanghai, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - cipuri ADN; aplicaţii software de calculatoare, 

descărcabile; corpuri refractante; cipuri (cir-
cuite integrate); ochelari; baterii galvanice; 

 

35   - publicitate stradală; publicitate televizată; 
publicitate on-line într-o reţea informatizată; 
administrarea comercială a licenţelor produ-
selor şi a serviciilor pentru terţi; furnizarea 
informaţiilor de afaceri prin intermediul unui 
site; agenţii de import-export; promovarea 
vânzărilor pentru terţi; agenţii de plasare; 
sistematizarea informaţiilor în fişierele elec-
tronice; căutare de sponsorizare. 

 

(531) CFE(7) 18.05.05; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 32112 
(151) 2019.02.26 
(181) 2028.01.09 
(210) 041827 
(220) 2018.01.09 
(730) DEDCOV Andrei, MD 

Str. Crişana nr. 112,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PELLE PANNELLI", 
"PANNELLI DECORATIVI DI PELLE", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 09.01.01; 09.01.08; 09.01.16; 26.04.01; 
26.04.04; 26.04.16; 26.11.14; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 32130 
(151) 2019.02.28 
(181) 2028.05.03 
(210) 042403 
(220) 2018.05.03 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

35   - lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 32132 
(151) 2019.03.01 
(181) 2028.01.09 
(210) 041818 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 
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101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - şampoane; balsamuri pentru păr; uleiuri pen-

tru păr; geluri pentru păr; ser pentru păr; co-
loranţi pentru păr; vopsele pentru păr; loţiuni 
pentru păr; preparate pentru îngrijirea păru-
lui. 

 

 
 
 
(111) 32135 
(151) 2019.03.01 
(181) 2028.02.27 
(210) 042081 
(220) 2018.02.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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, 
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); 
 

34   - tutun. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 32137 
(151) 2019.03.06 
(181) 2027.12.20 
(210) 041773 

(220) 2017.12.20 
(730) BUSINESS MARKET S.R.L., MD 

Str. Grigore Vieru nr. 18,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ALCO", "18+", "MAR-
KET", "ALCO MARKET", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2017) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

(531) CFE(7) 24.17.05; 24.17.07; 26.01.04; 26.01.17; 
27.01.06; 27.05.01; 27.07.17; 29.01.13. 
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(111) 32143 
(151) 2019.03.06 
(181) 2027.12.14 
(210) 041735 
(220) 2017.12.14 
(730) TARTUS Dumitru, MD 

Bd. Decebal nr. 82/2, ap. 27,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(111) 32147 
(151) 2019.03.12 
(181) 2028.03.14 
(210) 042163 
(220) 2018.03.14 
(730) DONICI Dorina, MD 

Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 74, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "EXPERT", "Anti-Age", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; produse cosmetice biologic active 
cu efecte anti-îmbătrânire; 

 

05   - produse farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice şi parafarmaceutice, medica-
mente, medicamente pentru oameni; produ-
se igienice pentru medicină; vitamine, sub-
stanţe dietetice de uz medical, suplimente 
nutritive pentru îngrijirea pielii cu efecte anti-
îmbătrânire, preparate din plante medicinale 
cu efecte preventive şi de tratament; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, materiale de sutură; dispozitive terapeuti-
ce şi de asistenţă, adaptate pentru persoane-
le cu handicap; aparate de masaj; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; organizarea 
de activităţi sportive, culturale şi educative, 
activităţi educaţionale, organizarea congre-
selor, seminarelor, simpozioanelor; 

 

44   - servicii medicale, îngrijirea sănătăţii şi frumu-
seţii pentru oameni, clinici de sănătate şi 
frumuseţe, îngrijire şi asistenţă terapeutică şi 
medicală, consultanţă în domeniul frumuseţii, 
nutriţiei şi sănătăţii; servicii medicale în do-
meniul terapiei anti-îmbătrânire. 

 

(531) CFE(8) 01.15.14; 01.15.15; 01.15.21; 05.07.13; 
05.07.23; 25.05.01. 
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(111) 32148 
(151) 2019.03.12 
(181) 2027.12.27 
(210) 041797 
(220) 2017.12.27 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - administrare de imobile; leasing sau închirie-

re de clădiri; închirieri de clădiri; închirieri de 
spaţii pentru birouri; închirieri de birouri (imo-
biliare); furnizare de informaţii privind închiri-
erea de clădiri; închiriere de spaţiu industrial; 
investiţii imobiliare; servicii de gestiune imo-
biliară pentru centre comerciale; servicii de 
vânzări ale centrelor comerciale; închirieri de 
centre comerciale; închirieri de spaţii comer-
ciale; agenţii sau brokeraj de închiriere de 
clădiri; servicii de gestiune imobiliară pentru 
clădiri comerciale. 

 

(531) CFE(7) 27.05.09. 
 
 
 
(111) 32149 
(151) 2019.03.08 
(181) 2026.10.13 
(210) 039602 
(220) 2016.10.13 
(730) ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "diagnostica", "®", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, sur. 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

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

 
 

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 32153 
(151) 2019.03.11 
(181) 2028.03.12 
(210) 042134 
(220) 2018.03.12 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 32154 
(151) 2019.03.11 
(181) 2028.03.12 
(210) 042141 
(220) 2018.03.12 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 32162 
(151) 2019.03.13 
(181) 2028.03.28 
(210) 042246 
(220) 2018.03.28 
(730) MELNIC Valeri, MD 

Str. Livezilor nr. 17,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.25; 03.01.26; 11.03.02; 
11.03.20; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 32171 
(151) 2019.03.15 
(181) 2028.04.27 
(210) 042393 
(220) 2018.04.27 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

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

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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; 

 

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

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru condu-
cerea, distribuirea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului electric; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea, repro-
ducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri acustice; com-
pact-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; 

 

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, aeriană 
sau navală; inclusiv cărucioare pentru copii; 

 

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

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; inclusiv perne, pături şi cuverturi; 

 

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;
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de organizare a expoziţiilor comer-
ciale şi de promovare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; toate serviciile sus-menţionate, 
cu excepţia serviciilor de organizare a expoziţii-
lor culturale şi de educaţie, a întâlnirilor şi con-
ferinţelor, serviciilor de publicare a produselor 
de imprimerie; 

 

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; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia serviciilor de gestio-
nare a paginilor web. 

 
 
 
(111) 32228 
(151) 2019.03.28 
(181) 2028.01.23 
(210) 041913 
(220) 2018.01.23 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Apă", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
32   - ape minerale şi gazoase. 
 

(531) CFE(8) 05.01.01; 05.01.06; 27.05.17. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate aprilie 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. înre-
gistrării 

(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 042541 2018.05.23 31995 2019.01.29 32,33,35 MORAR Victor, MD 8/2018  
2 042558 2018.05.29 31996 2019.01.29 32,33 MORAR Victor, MD 8/2018  
3 041990 2018.02.13 31999 2019.01.30 33 Limited Liability Company 

"TM-Servis", RU 
6/2018  

4 042430 2018.05.03 32003 2019.01.31 07,08 MOTRICALA Petru, MD 7/2018  
5 041888 2018.01.17 32026 2019.02.11 41,44 LICON-PRO S.R.L., MD 3/2018 5/2019 
6 042592 2018.06.08 32060 2019.02.18 01,05 Joint Stock Company 

"Schelkovo Agrohim", RU 
8/2018  

7 042594 2018.06.08 32061 2019.02.18 01,05 Joint Stock Company 
"Schelkovo Agrohim", RU 

8/2018  

8 042595 2018.06.08 32062 2019.02.18 01,05 Joint Stock Company 
"Schelkovo Agrohim", RU 

8/2018  

9 042038 2018.02.20 32063 2019.02.18 18,25,35,41 ŢURCANU Iulian, MD 4/2018 5/2019 
10 042365 2018.04.27 32064 2019.02.20 33 CHIRMICI Denis, MD 7/2018  
11 042368 2018.04.27 32065 2019.02.20 33 CHIRMICI Denis, MD 7/2018  
12 042366 2018.04.27 32066 2019.02.20 33 CHIRMICI Denis, MD 7/2018  
13 042532 2018.05.22 32067 2019.02.19 05,31, 

35,38,41 
CIBIZOV Denis, MD 8/2018  

14 042615 2018.06.08 32068 2019.02.19 32,35 CIBIZOV Denis, MD 8/2018  
15 042747 2018.05.21 32069 2019.02.19 29 CIBIZOV Denis, MD 8/2018  
16 041674 2017.12.11 32070 2019.02.20 21 Mary Kay Inc., corporaţie din 

statul Delaware, US 
4/2018 5/2019 

17 041677 2017.12.11 32071 2019.02.20 21 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

4/2018 5/2019 

18 042060 2018.02.27 32072 2019.02.20 01,05,31 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

6/2018  

19 042062 2018.02.22 32073 2019.02.20 05 Otsuka Pharmaceutical Co., 
Ltd., JP 

6/2018  

20 042135 2018.03.07 32074 2019.02.20 32,33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018  
21 042079 2018.02.27 32075 2019.02.20 03,29,30, 

31,32,33 
CUZNETOV Iurie, MD 6/2018  

22 042055 2018.02.26 32076 2019.02.21 33 MACIUCA Mihail, MD 5/2018 5/2019 
23 042317 2018.04.10 32077 2019.02.20 35,36,37 PRUTEAN Constantin, MD 6/2018 5/2019 
24 042598 2018.06.07 32078 2019.02.20 25 VOZIAN Victor, MD 8/2018  
25 040664 2017.05.25 32079 2019.02.21 09,11,35 LIVRALUM S.R.L., societate 

comercială, MD 
8/2018  

26 042639 2018.06.19 32080 2019.02.21 03 VIORICA - COSMETIC S.A., 
MD 

8/2018  

27 042644 2018.06.18 32081 2019.02.21 41 CRULICOVSCHI Victoria, MD 8/2018  
28 042645 2018.06.14 32082 2019.02.21 32,35 KELLERS S.R.L., MD 8/2018  
29 042648 2018.06.14 32083 2019.02.21 32 KELLERS S.R.L., MD 8/2018  
30 042649 2018.06.14 32084 2019.02.21 32,35 KELLERS S.R.L., MD 8/2018  
31 042706 2018.07.03 32085 2019.02.21 33 CRICOVA S.A., combinat de 

vinuri, MD 
8/2018  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 039205 2016.07.21 32086 2019.02.21 35,39,40,43 S.C. ORLANDO IMPORT 

EXPORT 2001 S.R.L., RO 
11/2016 5/2019 

33 042265 2018.03.29 32087 2019.02.21 36 ASTERRA GRUP S.A., 
companie de asigurări, MD 

6/2018  

34 041301 2017.10.09 32088 2019.02.22 05,10 Ferring B.V., NL 4/2018 5/2019 
35 041300 2017.10.06 32092 2019.02.24 19 BODRUG Serghei, MD 

BODRUG Dmitri, MD 
11/2017 5/2019 

36 041302 2017.08.09 32093 2019.02.22 37 COJOCARU Andrian, MD 11/2017 5/2019 
37 042066 2018.02.23 32094 2019.02.21 33 CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS 

S.R.L., MD 
6/2018  

38 042068 2018.03.03 32095 2019.02.22 25,35 SOSNA Lidia, MD 6/2018  
39 041609 2017.11.29 32096 2019.02.26 03,05, 

16,35,43 
MAMALIGA Veaceslav, MD 3/2018 5/2019 

40 041663 2017.12.07 32097 2019.02.25 09,16,35,36,
38,39,41,42 

Cainiao Smart Logistics  
Holding Limited, KY 

7/2018  

41 041991 2018.02.13 32098 2019.02.25 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

6/2018  

42 042162 2018.03.19 32099 2019.02.25 03 TIENS GROUP CO., LTD., 
CN 

6/2018  

43 042025 2018.02.12 32100 2019.02.24 33 PANUŞ Grigore, MD 5/2018 5/2019 
44 041904 2018.01.25 32101 2019.02.24 33 MIGDAL-P S.A., MD 5/2018 5/2019 
45 042177 2018.03.20 32102 2019.02.25 12 Goodyear Dunlop Tyres UK 

Limited, GB 
6/2018  

46 042307 2018.04.10 32103 2019.02.24 28,35 MANIACOV Alexei, MD 6/2018  
47 041833 2018.01.05 32104 2019.02.28 29,30,32, 

33,41,43 
BALAN Dan, MD 3/2018 5/2019 

48 042214 2018.03.28 32105 2019.02.26 33 PANUŞ Grigore, MD 6/2018  
49 042252 2018.04.03 32106 2019.02.22 29,31,35 COJOCARU Grigore, MD 7/2018  
50 042115 2018.03.06 32107 2019.02.26 33 MAMIRS S.R.L., MD 7/2018  
51 042116 2018.03.07 32108 2019.02.26 33 MAMIRS S.R.L., MD 7/2018  
52 040242 2017.02.24 32109 2019.02.26 42 Orange Brand Services  

Limited, GB 
6/2017 5/2019 

53 040243 2017.02.24 32110 2019.02.26 42 Orange Brand Services  
Limited, GB 

6/2017 5/2019 

54 041605 2017.11.27 32111 2019.02.26 09,35 Shanghai Yu Fly Milky Way 
Technology Co., Ltd., CN 

3/2018 5/2019 

55 041827 2018.01.09 32112 2019.02.26 18,19,20, 
27,35,37 

DEDCOV Andrei, MD 3/2018 5/2019 

56 042425 2018.05.07 32113 2019.02.23 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

7/2018  

57 042630 2018.06.15 32114 2019.02.23 32,41 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

8/2018  

58 042631 2018.06.15 32115 2019.02.23 32,41 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

8/2018  

59 042646 2018.06.14 32116 2019.02.23 32,35 KELLERS S.R.L., MD 8/2018  
60 042696 2018.06.28 32117 2019.02.23 35 COLOR-MC S.R.L., MD 9/2018  
61 042682 2018.06.21 32118 2019.02.23 35,41 CHELTUIALA Radu, MD 8/2018  
62 042703 2018.06.29 32119 2019.02.23 03 Nattura Laboratorios, S.A. DE 

C.V., MX 
9/2018  

63 042731 2018.07.03 32120 2019.02.23 03,05,35 SC SABIO COSMETICS 
S.R.L., RO 

9/2018  

64 042643 2018.06.19 32121 2019.02.25 05 NOBEL ILAC SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 

9/2018  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
65 042680 2018.06.20 32122 2019.02.25 35,39,41,45 LEGCOVA Galina, MD 8/2018  
66 042729 2018.07.03 32123 2019.02.25 30 T.D.ECONOM S.R.L., MD 9/2018  
67 042766 2018.07.09 32124 2019.02.25 02,06,11, 

19,35,37,40 
CONLUXART S.R.L., MD 9/2018  

68 042768 2018.07.10 32125 2019.02.25 29,30 Moldova Zahăr S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

9/2018  

69 042769 2018.07.10 32126 2019.02.25 29,30 Moldova Zahăr S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

9/2018  

70 041100 2017.09.05 32127 2019.02.22 33 CRICOVA S.A., combinat de 
vinuri, MD 

11/2017  

71 042299 2018.04.12 32128 2019.02.27 35,37 TEOCOM-LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2018  

72 042749 2018.07.04 32129 2019.02.27 29,30 BUELO S.R.L., MD 9/2018  
73 042403 2018.05.03 32130 2019.02.28 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 

S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

7/2018 5/2019 

74 041818 2018.01.09 32132 2019.03.01 03 Chutraram Nemaram Gehlot, 
IN 

4/2018 5/2019 

75 042138 2018.03.07 32133 2019.03.01 03,28, 
29,30,32 

CUZNETOV Iurie, MD 6/2018  

76 042400 2018.04.26 32134 2019.03.01 30,35 CUZNETOV Iurie, MD 7/2018  
77 042081 2018.02.27 32135 2019.03.01 30,32,33,34 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018 5/2019 
78 042678 2018.06.22 32136 2019.03.04 09 BUX Mihail, MD 8/2018  
79 041773 2017.12.20 32137 2019.03.06 32,33,34,35 BUSINESS MARKET S.R.L., 

MD 
2/2018 5/2019 

80 042144 2018.03.12 32138 2019.03.05 30 IMCOMVIL GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2018  

81 042145 2018.03.12 32139 2019.03.05 30 IMCOMVIL GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2018  

82 042291 2018.04.12 32140 2019.03.07 19,37,40 LAFARGE CIMENT 
(MOLDOVA) S.A., MD 

7/2018  

83 041824 2018.01.04 32141 2019.03.07 07,09,35,37,
38,40,41,42 

Fujikura Ltd., JP 5/2018  

84 041735 2017.12.14 32143 2019.03.06 30,32,35 TARTUS Dumitru, MD 2/2018 5/2019 
85 042547 2018.05.25 32144 2019.03.07 34 British American Tobacco 

(Brands) Limited, GB 
8/2018  

86 042548 2018.05.25 32145 2019.03.07 34 British American Tobacco 
(Brands) Limited, GB 

8/2018  

87 042613 2018.06.11 32146 2019.03.06 35 TIGHINA MARKET PLUS 
S.R.L., MD 

8/2018  

88 042163 2018.03.14 32147 2019.03.12 03,05, 
10,41,44 

DONICI Dorina, MD 5/2018 5/2019 

89 041797 2017.12.27 32148 2019.03.12 36 Hankook Tire Co., Ltd., KR 4/2018 5/2019 
90 039602 2016.10.13 32149 2019.03.08 05,44 ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., 

MD 
11/2016 5/2019 

91 041948 2018.02.02 32150 2019.03.08 34 Philip Morris Brands Sàrl, CH 6/2018  
92 042851 2018.07.20 32151 2019.03.08 09,35 FARMACIA FAMILIEI S.R.L., 

MD 
9/2018  

93 042549 2018.05.28 32152 2019.03.11 03,30,35,38,
41,42,43,44 

STIHII Alexandr, MD 8/2018  

94 042134 2018.03.12 32153 2019.03.11 35 JARDAN Vladimir, MD 5/2018 5/2019 
95 042141 2018.03.12 32154 2019.03.11 35 JARDAN Vladimir, MD 5/2018 5/2019 
96 042702 2018.06.29 32155 2019.03.11 03,05,10 ABBEX AB, SE 9/2018  
97 042130 2018.03.07 32156 2019.03.06 35,41,42 TARNOVSCHI Andrei, MD 7/2018  



MĂRCI                                                                                                           MD -  BOPI 5/2019 

 127

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
98 040840 2017.07.04 32157 2019.03.11 05 Celgene Corporation, a  

Delaware corporation, US 
10/2017  

99 040870 2017.07.11 32158 2019.03.11 05 Celgene Corporation, a  
Delaware corporation, US 

10/2017  

100 042159 2018.03.15 32159 2019.03.11 19 TECH SERVICE POLSKA Sp. 
Z o.o., PL 

7/2018  

101 042461 2018.05.14 32160 2019.03.11 20,21,24,35 VITASANMAX S.R.L., MD 7/2018  
102 042699 2018.06.28 32161 2019.03.12 32 GUŢU Serghei, MD 8/2018  
103 042246 2018.03.28 32162 2019.03.13 33 MELNIC Valeri, MD 5/2018 5/2019 
104 042408 2018.05.03 32165 2019.03.15 05,10 PYRAMID TRADE S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
8/2018  

105 042451 2018.05.08 32166 2019.03.14 29,32 ŢURCAN Oleg, MD 7/2018  
106 042545 2018.05.25 32167 2019.03.14 01 STATNII Igor, MD 8/2018  
107 042564 2018.05.31 32168 2019.03.14 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 8/2018  
108 042665 2018.06.21 32169 2019.03.14 25 OLGA CEBAN, întreprindere 

individuală, MD 
8/2018  

109 042695 2018.06.28 32170 2019.03.13 01,05,42,44 BOGANASTIUC Andrei, MD 8/2018  
110 042393 2018.04.27 32171 2019.03.15 01,02,03,04,

06,07,08,09,
11,12,17,19,
20,21,24,28,

35,37,38, 
41,42 

TERMICAN Sergiu, MD 7/2018 5/2019 

111 042585 2018.06.07 32172 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
112 042586 2018.06.07 32173 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
113 042587 2018.06.07 32174 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
114 042588 2018.06.07 32175 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
115 042589 2018.06.07 32176 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
116 042590 2018.06.07 32177 2019.03.15 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2018  
117 041913 2018.01.23 32228 2019.03.28 32 BALABAN INTRAVEST 

S.R.L., societate comercială, 
MD 

4/2018 5/2019 

118 041896 2018.01.22 32244 2019.03.31 25,35,40 TODERCAN Daniela, MD 3/2018  
119 042739 2018.07.04 32290 2019.04.08 32,35 KELLERS S.R.L., MD 9/2018  

 
 

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) Cla-
se 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 7010 2029.01.29 32 Schweppes International Limited, GB 

7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, Anglia, 
Regatul Unit 

9/1999 3/2000 

2 2R 7017 2029.02.15 05 Orion Corporation, companie din Finlanda, FI 
Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 

9/1999 3/2000 
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3 2R 7024 2029.02.03 30 Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret  

Anonim Şirketi, TR 
Cumhuriyet Mah. 2253 sokak, No: 11, 
Gebze/KOCAELI, Turcia 

9/1999 3/2000 

4 2R 7025 2029.02.05 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

9/1999 3/2000 

5 2R 7050 2029.02.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

10/1999 3/2000 

6 2R 7092 2029.03.11 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California  95052-8119, Statele Unite ale  
Americii 

10/1999 3/2000 

7 2R 7103 2029.02.26 30 FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie 
din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

10/1999 3/2000 

8 2R 7120 2029.02.24 41 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318, Statele Unite ale 
Americii 

10/1999 4/2000 

9 2R 7123 2029.02.24 41 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318, Statele Unite ale 
Americii 

10/1999 4/2000 

10 2R 7124 2029.02.24 41 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318, Statele Unite ale 
Americii 

10/1999 4/2000 

11 2R 7201 2029.05.05 35,36,42 ROIT-AUDIT S.R.L., firmă de audit, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 40, of. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/1999 4/2000 

12 2R 7226 2029.05.25 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale  
Americii 

11/1999 5/2000 

13 2R 7317 2029.06.04 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

1/2000 6/2000 

14 2R 7393 2029.02.18 42 INTELS Group S.A., LU 
17, rue Gappenhiehl, L-5335 Moutfort,  
Luxembourg 

2/2000 7/2000 

15 2R 7421 2029.06.24 33 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

12/1999 8/2000 

16 2R 7486 2029.01.21 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2/2000 8/2000 

17 2R 7487 2029.09.27 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

3/2000 8/2000 

18 2R 7678 2028.12.11 33 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

7/1999 12/2000 
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19 2R 7702 2029.02.26 01,30 FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie 

din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

5/2000 1/2001 

20 2R 7898 2029.08.17 01,02,03, 
04,05,06, 
07,08,09, 
10,11,12, 
13,14,15, 
16,17,18, 
19,20,21, 
22,23,24, 
25,26,27, 
28,29,30, 
31,32,33, 
34,35,36, 
37,38,39, 
40,41,42 

Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

2/2000 
11/2000 

4/2001 

21 2R 8095 2029.08.17 01,04,16 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

22 2R 8281 2029.04.28 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2001 11/2001 

23 2R 10111 2029.02.18 42 INTELS Group S.A., LU 
17, rue Gappenhiehl, L-5335 Moutfort,  
Luxembourg 

9/2003 2/2004 

24 2R 10112 2029.02.18 42 INTELS Group S.A., LU 
17, rue Gappenhiehl, L-5335 Moutfort,  
Luxembourg 

9/2003 2/2004 

25 R 19061 2028.09.24 03,35 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

26 R 19384 2029.02.03 31 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Băcioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 2/2010 

27 R 19429 2028.11.10 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,  
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3/2009 3/2010 

28 R 19431 2028.11.10 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,  
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3/2009 3/2010 

29 R 19476 2029.01.27 05 DELTA-MEDICA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Nicolai Gribov nr. 4, ap. (of.) 32, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

30 R 19477 2029.01.27 10 DELTA-MEDICA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Nicolai Gribov nr. 4, ap.(of.) 32, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

31 R 19497 2029.01.16 33 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, Mexic 

4/2009 3/2010 

32 R 19499 2029.03.30 01,05,31 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

6/2009 3/2010 

33 R 19555 2029.02.12 37,39 NICULINA-PRIM S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 44, bloc 1, ap. 37-A, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

34 R 19572 2029.04.10 38 LANITRON S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 40,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

6/2009 3/2010 
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35 R 19622 2029.02.27 30 Perfetti Van Melle SpA, IT 

Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), Italia 
5/2009 4/2010 

36 R 19623 2029.02.18 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delawa-
re, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

5/2009 4/2010 

37 R 19673 2029.03.23 07 KING TONY TOOLS CO., LTD., TW 
No. 11, 150 Alley, 516 Lane, 2 Sec. Hsi Nan 
Road, Wu-Jih Shiang, Taichung Hsien,  
Taiwan, R.O.C., Taiwan 

6/2009 5/2010 

38 R 19674 2029.03.23 08 KING TONY TOOLS CO., LTD., TW 
No. 11, 150 Alley, 516 Lane, 2 Sec. Hsi Nan 
Road, Wu-Jih Shiang, Taichung Hsien,  
Taiwan, R.O.C., Taiwan 

6/2009 5/2010 

39 R 19756 2029.05.08 16,35 Private Joint-Stock Company "Kyiv 
Cardboard and Paper Mill", UA 
Ul. Kievskaia, 130, g. Obuhov, Kievskaia 
obl., 08700, Ucraina 

7/2009 5/2010 

40 R 19790 2029.06.08 05 ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER 
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI 
TURCEŞTI, MD 
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 6/2010 

41 R 19830 2029.04.17 09,38, 
42,45 

TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA, JP 
Shinjuku MAYNDS Tower, 2-1-1 Yoyogi 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, Japonia 

7/2009 6/2010 

42 R 19859 2029.06.04 35,37,39 Senatron S.R.L., MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 37,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 6/2010 

43 R 19864 2029.05.08 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

44 R 19865 2029.05.08 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

45 R 19866 2029.05.08 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

46 R 19869 2029.05.26 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

47 R 19922 2029.05.04 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

7/2009 7/2010 

48 R 19923 2029.05.04 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

7/2009 7/2010 

49 R 19965 2029.06.24 30 IUGHETA S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 4,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 

9/2009 8/2010 
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50 R 20010 2029.04.06 03,04,05, 

30,32,33 
VASTDIAL & CO S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str. Prieteniei nr. 39, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 

51 R 20017 2029.06.17 37 VOITENCO Vladimir, MD 
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 8/2010 

52 R 20020 2029.07.09 29 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. 
Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

9/2009 8/2010 

53 R 20087 2029.05.26 34 ŢURCAN Rodica, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2010 

54 R 20096 2029.06.11 09,16,35, 
38,41 

Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 9/2010 

55 R 20097 2029.06.11 09,16,35, 
38,41 

Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 9/2010 

56 R 20153 2029.02.05 30 SUDZUCKER MOLDOVA S.R.L., MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

4/2009 9/2010 

57 R 20164 2029.02.13 32 BARZA NEAGRĂ GRUP S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 
MD-6429, Iurceni, Nisporeni,  
Republica Moldova 

4/2009 10/2010 

58 R 20223 2028.12.16 16,35,41 EDITURA CARTIER S.R.L., MD 
Str. N. Zelinski nr. 5/2, ap. 58,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 10/2010 

59 R 20238 2029.05.19 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

10/2009 8/2010 

60 R 20242 2029.05.28 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

10/2009 8/2010 

61 R 20260 2029.06.17 34 N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, ID 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonezia 

9/2009 11/2010 

62 R 20299 2029.05.06 39 GRADALOGISTIC GROUP S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Şos. Munceşti nr. 29,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 11/2010 

63 R 20309 2029.06.11 09,16,35, 
38,41 

Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 11/2010 

64 R 20383 2029.02.27 05 BIMEDA  ANIMAL HEALTH LIMITED, IE 
First Floor, The Herbert Building, The Park, 
Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Irlanda 

5/2009 11/2010 

65 R 20384 2029.06.11 09,16,35, 
38,41 

Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 11/2010 

66 R 20408 2029.01.31 09,14,18, 
25,35,38 

Vertu Corporation Limited (in Liquidation), 
GB 
Griffins, Tavistock House South, Tavistock 
Square, London WC1H 9LG, Regatul Unit 

5/2009 12/2010 

67 R 20513 2029.06.11 09,16,35, 
38,41 

Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 12/2010 

68 R 20770 2029.03.06 29 CAROLI BRANDS S.R.L.,  
societate comercială, RO 
B-dul Timişoara nr. 26Z, Cladirea Anchor 
Plaza, corp B, et. 5, birou 5B01, 70000, 
sector 6, Bucureşti, România 

7/2009 2/2011 
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69 R 21021 2029.04.28 01,08,19 STAUF Klebstoffwerk GmbH, DE 

Oberhausener Straße, 1 / 57234 Wilnsdorf, 
Germania 

7/2009 4/2011 

70 R 21161 2029.09.02 05,10,41, 
42,44 

ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

12/2009 5/2011 

71 R 21351 2029.02.19 41 GORGOS Vladimir, MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 105, bloc 3, ap. 32,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 6/2011 

72 R 21473 2029.06.11 09,16,38,41 Burda International Holding GmbH, DE 
Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, 
Germania 

8/2009 7/2011 

73 R 22894 2029.05.28 16,30,31 ALMAIAN S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 9/2012 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

    egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Lista certificatelor privind dreptul de utilizare  
a denumirilor de origine protejate sau a indicaţiilor geografice 

protejate eliberate   
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine şi data înregistrării, numărul şi data 
eliberării certificatului privind dreptul de utilizare, denumirea indicaţiei geografice protejate (IGP)/denumirii 
de origine protejate (DOP), clasa/produsul, deţinătorul dreptului de utilizare, numărul BOPI în care a fost 

publicată cererea de înregistrare 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

Nr. şi data eliberării 
certificatului privind 
dreptul de utilizare 

IGP/DOP Clasa/produsul Deţinător 
al dreptului de utilizare 

Nr. 
BOPI 

1 DO-11 
 

2019.03.18 

DO-11/1 
 

2019.05.14 

DOP  
 

30 - turtă dulce de 
Tula. 
 

Joint Stock Company "Yasnaya 
Polyana", RU 
83, Odoyevskoye shosse, RU-
300036 g. Tula, Federaţia Rusă 

9/2018 

 
 
 



1
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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 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (12) Cl. 08-05 
(21) f 2019 0015 
(22) 2019.03.06 
(28) 3 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - gri, 
portocaliu;  
modelul 2 - gri, portocaliu;  
modelul 3 - gri, portocaliu 

(71) KAEM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa, PL 
Baranowo, ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 
Przeźmierowo, Polonia 

(72) Mariusz Kałek, PL 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Rulouri pentru vopsit 

 
(55) 
 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 

  

1.3  1.4  2.1 
 

  

2.2  2.3  2.4 
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(21) f 2019 0015 
 

  

3.1  3.2  3.3 
 

3.4 
 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2018 0054 
(22) 2018.09.03 
(28) 8 
 

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 
    Str. Nicolae Milescu Spataru nr. 23, 
    ap. 79, MD-2075, Chişinău, 
    Republica Moldova 

(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Butelii 

 
(55) 
 

 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 
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(21) f 2018 0054 
 
 
 

  

2.1  2.2  2.3 
 
 
 
 

   

3.1  3.2  3.3  4.1 
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(21) f 2018 0054 
 
 

  

 
4.2  4.3  5.1 

 
 
 

  

5.2  5.3  5.4 
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(21) f 2018 0054 
 
 

  

5.5  6.1  6.2 
 
 

 

  

7.1  7.2  7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 5/2019 

 147

(21) f 2018 0054 
 

 

  

7.4  7.5  8.1 
 

 

 

8.2  8.3 
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(21) f 2018 0054 

8.4 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-01; 19-08 
(21) f 2019 0017 
(22) 2019.03.25 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu de   
                                      diferite nuanţe 

(71)(72) VOLCU Oleg, MD 
    Str. Dorobanţi nr. 1, MD-2002,    

              Chişinău, Republica Moldova 
(54) Element decorativ şi etichetă pentru 

butelii 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(51) LOC (12) Cl. 09-03 
(21) f 2019 0014 
(22) 2019.03.06 
(28) 1 

(71)(72) LESCU Marian, MD 
    Bd. Traian nr. 19, bloc 2, ap. 52,  

              MD-2060, Chişinău,  
              Republica Moldova 
(54) Cutie 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2018 0077 
(22) 2018.12.14 
(28) 3 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - roşu de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
negru, argintiu;  

          modelul 2 - galben de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, negru, argintiu;  

          modelul 3 - violet, albastru de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
galben, negru, argintiu 

(71) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  

          MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(54) Simboluri grafice 

 
(55) 
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(21) f 2018 0077 
  

 
1  2  3 

 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0009 
(22) 2019.02.07 
(28) 10 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, 

albastru, galben, cafeniu de diferite 
nuanţe, sur, verde;  

          modelul 2 - alb, albastru, roşu, verde, 
galben, cafeniu de diferite nuanţe;  

          modelul 3 - alb, cafeniu de diferite 
nuanţe, roşu, verde;  

          modelul 4 - alb, albasru, cafeniu de 
diferite nuanţe, roşu, galben, portocaliu, 
violet;  

          modelul 5 - alb, albastru, roşu, galben, 
cafeniu de diferite nuanţe, verde;  

modelul 6 - alb, albastru, cafeniu de diferite 
nuanţe, roşu, verde;  
modelul 7 - alb, albastru, cafeniu de diferite  
nuanţe, roşu, verde, galben, portocaliu, negru;  
modelul 8 - alb, albastru, cafeniu de diferite  
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, galben, sur,  
negru;  
modelul 9 - alb, albastru, cafeniu de diferite  
nuanţe, verde, sur, roşu, galben;  
modelul 10 - alb, cafeniu de diferite nuanţe,  
roşu, sur, negru 
(71)(72) MERCIC Ion, MD 

   Str. Liviu Damian nr. 48, MD-2059,    
             Chişinău, Republica Moldova 
(54) Amenajări de interior 

 
(55) 
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(21) f 2019 0009 
 

1.1 
 

1.2 
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(21) f 2019 0009 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    DESIGN                                                                                                           MD - BOPI 5/2019 
 

 153

(21) f 2019 0009 
 

4 
 

5 
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(21) f 2019 0009 
 

6 
 

7 
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(21) f 2019 0009 
 

8 
 

9 
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(21) f 2019 0009 
 

10.1 
 

10.2 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale  

(numărul desenului și modelului industrial), 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)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale
(nr. desenului şi 

modelului industrial)

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1805 09-01 f 2017 0054 2017.12.05 2 (1, 2) MORAR Aurel, MD 11/2018 
2 1823 21-01 f 2018 0021 2018.03.15 6 NOVAC Victoria, MD 1/2019 
3 1824 32-00 f 2018 0044 2018.07.04 24 BUELO S.R.L., MD 2/2019 
4 1825 32-00 f 2018 0046 2018.07.13 1 STOLEARENCO Alexei, MD 2/2019 
5 1826 32-00 f 2018 0028 2018.04.10 2 RENAISSANCE PERFECT 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 

2/2019 

6 1827 32-00 f 2017 0027 2017.06.12 4 (1, 2, 5, 6) BUELO S.R.L., MD 2/2019 

 
 

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 (numărul desenului și modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

cert-
ificatului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 178 2023.12.24 0212 1998.12.24 09-01 1(3) "WINE 

INTERNATIONAL 
PROJECT" S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/1999 
3/2000 

2 588 2023.10.28 f 2003 0101 2003.10.28 09-01 1(2) "WINE-TRADEMARKS" 
S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, 
ap. 2, MD-2059, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2004 
3/2005 

3 590 2023.10.21 f 2003 0097 2003.10.21 09-01 1 "WINE-TRADEMARKS" 
S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, 
ap. 2, MD-2059, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2004 
3/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 706 2024.06.02 f 2004 0092 2004.06.02 09-01 5 FABRICA DE STICLĂ 

DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2005 
12/2005 

5 744 2024.07.23 f 2004 0121 2004.07.23 09-05; 
19-08 

9 PROVIDER - EXIM 
S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 1, 
Goianii Vechi, MD-
2089, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2005 
2/2006 

6 1606 2024.04.14 f 2014 0031 2014.04.14 19-08 6 CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 
5/5, ap. 87, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

7/2014 
1/2015 
4/2015 

7 1615 2024.05.22 f 2014 0037 2014.05.22 09-01 2 FABRICA DE STICLĂ 
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2014 
3/2015 
6/2015 

8 1617 2024.06.20 f 2014 0042 2014.06.20 09-07 1 CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 
5, bloc 5, ap. 87, MD-
2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2014 
3/2015 
6/2015 

 

 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, 
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele 

Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB

1 DM/101738 2018.06.13 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inele; pandantiv / Finger 
rings; pendant / Bagues; 
pendentif 

11-01 3 2023.06.13 49/201
8 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data 
priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul 
de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul 

Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

11-01 DM/101738 2018.06.13 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inele; pandantiv / Finger 
rings; pendant / 
Bagues; pendentif 

3 2023.06.13 49/2018

 
 



1
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039286 - 10/2016 
 
 
 
 

(511) 
03; 
05 - produse farmaceutice, 
medicale şi veterinare; pro-
duse igienice pentru medicină; 
substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni 
şi animale; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 
16 - hârtie şi carton; produse 
de imprimerie; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi 
articole de birou (cu excepţia 
mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; 
caractere tipografice, clişee; 
32 - bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe 
şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

(511)  
03; 
05 - produse farmaceutice; 
alimente dietetice de uz 
medical; suplimente nutritive; 
vitamine și preparate cu 
vitamine; suplimente 
alimentare pe bază de 
minerale; băuturi dietetice de 
uz medical; tablete (preparate 
farmaceutice); suplimente 
dietetice pentru oameni; 
substanţe dietetice de uz 
medical; comprimate pentru 
scopuri farmaceutice; 
substituţi alimentari de uz 
medical; 
16 - produse de imprimerie; 
ghiduri şi manuale tipărite; 
publicaţii imprimate; hârtie; 
carton şi produse din aceste 
materiale; papetărie; reviste 
(publicaţii periodice); ziare; 
periodice; cărţi; bibliorafturi; 
carnete cu foi detaşabile; 
calendare; 
32 - cocteiluri fără alcool. 
 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

040289 - 7/2017 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 

(540)  
 

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

040571 - 6/2017 
 
 
 

(730)  
One McDonald’s Plaza, Oak 
Brook, Illinois 60523, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
110 N. Carpenter Street, Chi-
cago, Illinois 60607, Statele 
Unite ale Americii 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041845 - 4/2018 
 
 
 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 

5 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042316 - 8/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

042679 - 8/2018 
 
 
 

(540)  

 
 

(540)  

 

7 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042745 - 9/2018 
 
 
 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L., MD 

8 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042838 - 10/2018 
 
 
 
 

(511)  
09; 
34; 
35; 
41; 
42. 
 

(511)  
09; 
35; 
41; 
42. 
 

9 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042894 - 10/2018 
 
 
 
 

(511)  
09; 
34; 
35; 
41; 
42. 
 

(511)  
09; 
35; 
41; 
42. 
 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043135 - 2/2019 
 
 
 

(511)  
09; 
34;   
35; 
41; 
42. 
 

(511)  
09; 
35; 
41; 
42. 
 

11 Mărci 002611 
 
 
 
 
 
 

002227 
 
 
 
 
 
 
 

006555 
 
 
 
 
 
 
 
 

026213 
 
 
 
 

031220 
 
 
 
 

030388 
 
 
 

2R 1684 
 
 
 
 
 
 

2R 2532 
 
 
 
 
 
 
 

2R 5714 
 
 
 
 
 
 
 
 

20659 
 
 
 
 

24192 
 
 
 
 

24206 
 
 
 

7/1995 
4/2005 
5/2005 
5/2012 
7/2012 

11/2014 
 

5/1995 
12/1995 
3/2005 
5/2005 
5/2012 
7/2012 

11/2014 
 

2/1998 
7/1998 
4/2005 
6/2005 
7/2005 
8/2005 
4/2013 
7/2017 

 
2/2010 
2/2011 
7/2012 
8/2017 

 
9/2012 

12/2012 
8/2013 
8/2017 

 
3/2012 
9/2013 
8/2017 

 

(730)  
Kraft Foods Danmark Intellec-
tual Property ApS, DK 
 
Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Danemarca 
 

(730)  
KRAFT FOODS DANMARK 
INTELLECTUAL PROPERTY 
ApS, DK 
Ringager 2 A, 2,  
DK-2605 Brøndby, Danemarca 
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031727 
 
 
 

031758 
 
 
 
 

039942 
039943 

 
039426 

24400 
 
 
 

24564 
 
 
 
 

29940 
29941 

 
30060 

12/2012 
12/2013 
8/2017 

 
12/2012 
6/2013 

12/2013 
8/2017 

 
1/2017 

10/2017 
 

12/2016 
11/2017 

 
12 Mărci 003217 

 
 
 
 

005443 

2R 2025 
 
 
 
 

2R 5467 

9/1995 
6/2005 
5/2014 
8/2014 

 
10/1997 
4/1998 
7/2006 
5/2016 
6/2016 

 

(730)  
ALPS ELECTRIC CO., LTD., 
JP 
 
 

(730)  
ALPS ALPINE CO., LTD., JP 
 
 

13 Marcă 004721 2R 4298 8/1996 
1/1997 
5/2005 
5/2015 
6/2015 

 

(730)  
2 Kingdom Street, London W2 
6BD, Regatul Unit 
 

(730)  
1 Francis Crick Avenue, Cam-
bridge Biomedical Campus, 
Cambridge, CB2 0AA, Regatul 
Unit 
 

14 Marcă 008328 R 6835 7/1999 
12/1999 
11/2007 
3/2009 

 

(730)  
SKYY SPIRITS, LLC, US 
 
 

(730)  
CAMPARI AMERICA LLC, US 
 
 

15 Marcă 008110 R 6898 7/1999 
1/2000 
3/2008 
6/2010 
2/2019 

 

(730)  
1350 Edgmont Avenue, Suite 
2300, Chester, PA 19013, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
3 Dickinson Drive, Suite 101, 
Chadds Ford, Pennsylvania 
19317, Statele Unite ale Amer-
icii 
 

16 Marcă 008612 R 7150 11/1999 
4/2000 
4/2006 
6/2009 

 

(730)  
399 Park Avenue, New York, 
New York 10043, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730) 
388 Greenwich Street, New 
York, New York 10013, Statele 
Unite ale Americii 
 

17 
 
 
 

Mărci 008463 
008464 
008465 
008467 

 
 
 

018422 
018547 

 
 
 
 

022897 
022896 

 
 
 

025479 
 
 
 

026570 
 
 
 

R 7167 
R 7168  
R 7169  
R 7171  

 
 
 

R 14928  
R 14930  

 
 
 
 

R 18198 
R 18199 

 
 
 

19764 
 
 
 

21047 
 
 
 

10/1999 
4/2000 

11/2002 
3/2009 
8/2014 
9/2014 

 
1/2007 
6/2007 
8/2014 
9/2014 

11/2015 
 

11/2008 
8/2009 
8/2014 
3/2018 

 
8/2009 
6/2010 
8/2014 

 
7/2010 
4/2011 
8/2014 

 

(730)  
BASF Agro B.V., Arnhem 
(NL), Zweigniederlassung 
Zürich, CH 
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, 
Elveţia 
 

(730)  
BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freien-
bach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon 
SZ, Elveţia 
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030970 
 
 
 

033418 
 
 

038430 
 
 

039616 
 
 

039739 
 
 

039728 
 
 

040591 

23860 
 
 
 

25289 
 
 

29088 
 
 

29635 
 
 

29718 
 
 

29822 
 
 

30427 

7/2012 
5/2013 
8/2014 

 
9/2013 
6/2014 

 
4/2016 
3/2017 

 
12/2016 
7/2017 

 
12/2016 
8/2017 

 
12/2016 
9/2017 

 
6/2017 
3/2018 

 
18 
 
 
 

Marcă 008631 R 7284 11/1999 
5/2000 
8/2009 

 
 
 

(730)  
Paramount Pictures Corpora-
tion, corporaţia statului Dela-
ware, US 
555 Melrose Avenue, Los 
Angeles, California 90038-
3197, Statele Unite ale  
Americii 
 

(730)  
Paramount Pictures Corpora-
tion, US 
 
5555 Melrose Avenue, Holly-
wood CA 90038, Statele Unite 
ale Americii 

19 
 

Marcă 008618 R 7292 11/1999 
5/2000 

10/2009 
1/2010 
3/2010 
7/2010 

 

(730)  
ul. Komandoria 5, 61-023 
Poznań, Polonia 

(730)  
ul. Janikowska 23 -61-070 
Poznań, Polonia 

20 
 

Mărci 011668 
 
 
 
 

018983 
 
 
 
 
 

019659 
 
 
 
 
 

019646 

R 10044  
 
 
 
 

R 15249  
 
 
 
 
 

R 15586  
 
 
 
 
 

R 15668 

8/2003 
2/2004 

11/2013 
5/2015 

 
4/2007 
9/2007 

11/2013 
5/2015 
2/2016 

 
6/2007 

11/2007 
11/2013 
5/2015 
8/2016 

 
7/2007 

12/2007 
11/2013 
5/2015 
8/2016 

 

(730)  
Bristol-Myers Squibb Holdings 
Ireland, CH 
 

(730)  
Bristol-Myers Squibb Holdings 
Ireland Unlimited Company, 
CH 
 

21 
 
 
 

Marcă 013603 R 11311 6/2004 
11/2004 
4/2005 
7/2012 
9/2013 

 
 

(730)  
Kraft Foods Danmark Intellec-
tual Property ApS, DK 
 
Roskildevej 161,  
DK-2620 Albertslund, 
Danemarca 
 

(730)  
KRAFT FOODS DANMARK 
INTELLECTUAL PROPERTY 
ApS, DK 
Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Danemarca 
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1 2 3 4 5 6 7 
22 Mărci 018708 

 
 
 

025135 
 
 

032264 

R 15116 
 
 
 

19629 
 
 

26082 

3/2007 
8/2007 
4/2016 

 
5/2009 
4/2010 

 
3/2013 
5/2013 

12/2014 
 

(730)  
Imperial Vin S.A., MD 
 

(730)  
IMPERIAL VIN GROUP 
S.R.L., MD 
 

23 Mărci 021865 
 
 
 
 

021864 

R 17145  
 
 
 
 

R 17269 

6/2008 
11/2008 
4/2016 

10/2017 
 

7/2008 
12/2008 
4/2016 

10/2017 
 

(730)  
Stadhouderskade 6, 1054 ES 
Amsterdam, Olanda 
 

(730) 
Danzigerkade 165, 1013 AP, 
Amsterdam, Olanda 
 

24 
 
 
 

Marcă 023472 R 18461 12/2008 
9/2009 
3/2014 
8/2012 

 
 

(730)  
Publicine acţionerne tovarîstvo 
"KARLSBERG UCRAINA",  
UA 
vul. Sapojnikova, bud. 6, m. 
Zaporijjea, 69076, Ucraina 
 

(730)  
PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY CARLSBERG 
UKRAINE, UA 
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6, m. 
Zaporizhzhia, 69076, Ucraina 
 

25 Mărci 024586 
024587 
024588 
024590 

19246 
19247 
19248 
19249 

2/2009 
1/2010 

 
 
 
 

(730)  
Ayzaga Köyü Yolu No. 6, 
34398, Maslak Istanbul, Turcia 
 

(730)  
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu 
Cad. No: 184 34440 Be-
yoğlu/Istanbul, Turcia 
 

26 Marcă 024898 19476 4/2009 
3/2010 
3/2019 

(730)  
Str. Ioan  Livescu  
nr. 31, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Nicolai Gribov  
nr. 4, ap. (of.) 32,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

27 Mărci 025266 
025267 
025268 

19729 
19730 
19731 

7/2009 
8/2009 
5/2010 
9/2010 
7/2011 
3/2012 
7/2012 
9/2016 

 

(730)  
Václavské nám. 837/11,110 
00 Praha 1, Republica Cehă 
 

(730)  
Evropská 2690/17, Dejvice, 
160 00 Praha 6, Cehia 
 

28 Marcă 025502 19765 8/2009 
6/2010 

10/2013 
8/2017 

(730)  
Bd. Moscova nr. 15,  
bloc 3, ap. 7, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Columna nr. 170, MD-
2004, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

29 Mărci 025408 
025409 

19870 
19871 

9/2009 
6/2010 

 
 
 

(730)  
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 107, ap. 3, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Alba Iulia nr. 184, bloc 4, 
ap. 14, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

30 
 

Marcă 025398 20202 10/2009 
10/2010 

 
 

(730)  
Enza Limited, NZ 
 
 

(730)  
Enzafruit New Zealand Inter-
national Limited, NZ 

31 
 

Mărci 038767 
 
 

039986 

29762 
 
 

30109 

5/2016 
9/2017 

 
2/2017 

12/2017 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
32 Desen/ 

model  
industrial  

f 2014 0026 1629 6/2014 
6/2015 

10/2015 
 
 

(73)  
SUVOROV-VIN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPI-
TAL STRĂIN, MD 

(73)  
SUVOROV-VIN S.R.L., MD 
 
 

33 Brevet 
de invenție  
de scurtă  
durată  

s 2014 0036  832 11/2014 (73) 
CETULEAN Igor, MD  

(73) 
CETULEAN Stela, MD;  
CETULEAN Maxim, MD;  
CETULEAN Bogdan, MD 
 

 
 
 

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 pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 020916 

2007.03.23 
 

R 16747 
 

3/2008   
8/2008    
8/2017 

(730)   
BOYUKBAŞ Enver, MD 
Bd. Dacia nr. 49, bl. 14,  
ap. 11, MD-2062, 
Chişinău, Republica  
Moldova 
 

(730)   
CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 
6, MD-2012,  
Chişinău, Republica  
Moldova  

3100 
2019.04.01 

 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041903 
2018.01.25 

 

- 3/2018 (730)   
SCACUNOVA Olga, MD 
Bd. Traian nr. 20, ap. 65,  
MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
SISTEROV Alexandru, MD 
Str. Ciocîrliei nr. 23,  
bl. 3, MD-2021,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
MEREUŢA Anatolie, MD 
Bd. Moscova nr.12, bl.3, 
ap.10, MD-2068,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
MEREUŢA Alexandru, MD 
Bd. Dacia nr.53, ap.62,  
MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 
LUNGU Veaceslav, MD 
Str. Mitropolit Gurie Grosu 
nr.1, ap.28, MD-2021, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

3101 
2019.04.03 

 



    MD - BOPI 5/2019  

 168

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Marcă 019145 

2006.04.05 
 

R 15406 
 

5/2007    
10/2007   
1/2010    
3/2010    
6/2016 

(730)   
WHIRLPOOL S.A., BR 
 
 
 
 
Avenida das Nações 
Unidas, 12.995-32o  
andar - São Paulo - SP - 
Brazilia 
 

(730)   
Embraco Indústria 
de Compressores e 
Soluções em 
Refrigeração Ltda., 
BR 
Rua Rui Barbosa 
1020 Distrito Indus-
trial 89219-100 
Joinville SC, Brazilia 

3102 
2019.04.04 

 

4 Marcă  008110 
1998.08.26 

 

R 6898 7/1999 
1/2000 
3/2008 
6/2010 
2/2019 
3/2019 

(730)   
CORREVIO LLC, US 
 
3 Dickinson Drive, Suite 
101, Chadds Ford, Pen-
nsylvania 19317, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
Correvio Internatio-
nal Sàrl, CH 
place des Alpes 4, 
1201, Geneva,  
Elveţia 

3103 
2019.04.09 

 

5 Marcă  024638 
2008.12.02 

 

23421 
 

2/2009   
1/2013 

(730)   
GENERAŢIA INDIGO 
S.R.L., MD 
 
Str. Mioriţa nr. 11, of. 78, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 

(730)   
Agenţia de Publicita-
te "INDIGO GRUP" 
S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 11, 
ap. (of.) 78,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

3104 
2019.04.11 

 

6 Marcă  040132 
2017.02.07 

 

31805 
 

3/2017   
2/2019    

12/2017 

(730)   
RUDIC Valeriu, MD 
 
Str. Grenoble nr. 163,  
bloc 1, ap. 57, MD-2019, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
VIORICA-COSMETIC 
S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

3105 
2019.04.11 

 

7 Marcă 039761 
2016.11.16 

 

30175 
 

12/2016  
1/2018 

(730)   
GUŢU Serghei, MD 
 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85, MD-2069, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(730)   
KOMNARIS 
Eleftherios, DE 
Frauenmantelanger 
66, 80937 München, 
Germania  

3106 
2019.04.11 

 

8 Mărci  025564 
2009.07.08 

 
 

032284 
2012.12.10 

 
033338 

24.06.2013 
 

20232 
 
 
 

25103 
 
 

26584 
 

11/2009  
11/2010 

 
 

3/2013   
3/2014 

 
10/2013  
3/2015 

(730)   
Kahlua AG, CH 
 
 
c/o Testatoris AG, 
Topferstrasse 5, 6004  
Lucerne, Elveţia 
 
 

(730)   
THE ABSOLUT 
COMPANY 
AKTIEBOLAG, SE 
117 97 Stockholm, 
Suedia 
 
  

3108 
2019.04.12 

 

9 Marcă  024715 
2008.12.16 

 

19154 
 

3/2009   
1/2010    
3/2019 

 

(730)   
Biroul Asociat de Avocaţi 
"Gladei şi Partenerii", MD 
Str. Mitropolit Gurie Grosu  
nr. 26, ap. 51, MD-2028, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
GLADEI Roger, MD 
 
Str. Mitropolit Gurie 
Grosu nr. 26, ap. 51,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova  

3109 
2019.04.17 

 

10 Marcă  041815 
2018.01.09 

 

31564 
 

4/2018   
12/2018 

(730)   
Chutraram Nemaram 
Gehlot, IN 
 
101, Shree Whide Heights 
Apartment, Saraswati 
Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 
422003, Maharashtra, 
India 
 
 

(730)   
JETHARAM 
NEMARAM 
GEHLOT, IN 
101, Shree Whide 
Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, 
Hirawadi Road, 
Panchavati,  
Nashik - 422003, 
Maharashtra, India  

3110 
2019.04.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Mărci  006410 

1997.04.07 
 
 
 
 
 

009913 
2000.12.26 

 
 
 

010447 
2001.06.19 

 
 
 

033983 
2013.11.12 

 
 

033984 
2013.11.12 

 
 

033985 
2013.11.12 

2R 5629 
 
 
 
 
 
 

R 8602 
 
 
 
 

R 8840 
 
 
 
 

26165 
 
 
 

26166 
 
 
 

26169 
 

1/1998   
6/1998    

12/2003   
1/2007    
8/2017 

 
 

12/2001  
5/2002   
1/2011 

 
 

3/2002   
8/2002    

12/2003   
7/2011 

 
2/2014    

11/2014 
 
 

2/2014   
11/2014 

 
 

2/2014   
11/2014 

(730)   
Bristol-Myers Squibb 
SARL, companie france-
ză, FR 
3, rue Joseph Monier, 
92500, Rueil Malmaison, 
Franţa 
 

(730)   
UPSA SAS, FR 
 
 
3, rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil 
Malmaison, Franţa 
  

3111 
2019.04.17 

 

12 Mărci  004055 
1995.02.21 

 
 
 
 

018060 
2005.11.09 

 

2R 2551 
 
 
 
 
 

R 16089 
 

5/1995   
12/1995   
1/2006    
2/2006    
1/2015 

 
9/2007    
3/2008    

12/2015 

(730)   
UNGAR S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 
Str. Trandafirilor nr. 43,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
UNGUREANU Igori, 
MD 
Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

3112 
2019.04.18 

 

13 Marcă  035662 
2014.08.21 

 

26948 
 

10/2014   
6/2015 

(730)   
Rocktape, Inc., a Califor-
nia corporation, US 
1610 Dell Avenue, Suite 
S, Campbell, California 
95008, Statele Unite ale 
Americii 
 
 

(730)   
Implus Footcare, 
LLC, US 
2001 T.W. Alexan-
der Drive, Box 
13925, Durham 
North Carolina 
27709, Statele Unite 
ale Americii  

3113 
2019.04.18 

 

14 Desen/ mo-
del industrial  
 
 
 
 

f 2014 0024 
2014.03.28 

 
 

R 1592 12/2014   
3/2015 

12/2018  
2/2019 

 

(73) 
EURO-ALCO S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(73) 
RAMSERVICE S.R.L., 
MD 
Str. Pietrăriei nr. 19/5,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

3114 
2019.04.18 

 

15 Marcă  008552 
1999.03.15 

 

2R 7547 
 

5/2000    
10/2000   
9/2008    
3/2009    
3/2019 

(730)   
AJINOMOTO CO., INC., 
JP 
15-1, Kyobashi 1-Chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-
8315, Japonia 
 
 

(730)  
Amoy Food Limited, 
HK 
11-15 Dai Fu Street, 
Tai Po Industrial 
Estate, New 
Territories, Regiu-
nea Administrativă 
Specială Hong Kong 
a Republicii Popula-
re Chineze 

3115 
2019.04.19 

 

16 Marcă  000858 
1994.03.18 

 

2R 1735 
 

3/1995   
7/1995    
3/2004    

13/2012   
5/2014 

(730)   
Gerber Emig Group Limi-
ted, GB 
Mallard Court, Express 
Park Bridgwater, Somer-
set, TA6 4RN, Anglia, 
Regatul Unit 
 
 

(730)   
Refresco Beverages 
UK Limited, GB 
Mallard Court,  
Express Park 
Bridgwater, Somerset, 
TA6 4RN, Anglia, 
Regatul Unit  

3116 
2019.04.22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 Marcă  025609 

2009.07.14 
 

20147 
 

10/2009    
5/2010      
9/2010     
3/2014 

(730)   
The Coca-Cola Company, 
US 
One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)   
DP BEVERAGES, 
KY 
PO Box 309, Ugland 
House, South 
Church Street, Ge-
orge Town, Grand 
Cayman KY1-1104, 
Insulele Cayman  

3117 
2019.04.22 

 

18 Mărci  008220 
1998.10.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

008221 
1998.10.21 

2R 6888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2R 6889 
 

7/1999 
1/2000 
4/2006 
5/2006 
10/2006 
2/2009 
3/2009 
4/2010 
12/2018 
2/2019 

 
 

(730)   
EcoPharm Patent Mana-
gement AG, CH 
 
 
Haldenstrasse 5, Baar,  
CH-6342, Elveţia 
 

(730)   
Scientific 
Technological 
Pharmaceutical Firm 
"POLYSAN" Ltd., RU 
72 Salova Street, 
Bldg. 2, Liter A, 
192102 Saint Peter-
sburg, Federaţia 
Rusă 
  

3118 
2019.04.22 

 

19 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii  
 
 
 

042961 
2018.08.16 

 

- 10/2018 (730)   
S.C. ECOFINANCE IFN 
S.A., RO 
 
 
 
Str. Louis Blanc nr. 1,  
etaj 4, faza II, Sector 1, 
Bucureşti, România 

(730)   
ECOFINANCE 
TECHNOLOGIES 
S.R.L., organizaţie 
de creditare neban-
cară, MD 
Bd. Dacia nr. 31,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova  

3119 
2019.04.23 
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Lista contractelor de cesiune parţială 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
date despre cererea de înregistrare a mărcii, date despre cererea de înregistrare a mărcii rezultată 

 în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, 
clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului       

 
Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
cereri 

Date despre  
cedent 

Date despre  
cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

Date despre 
cererea de 
înregistrare a 
mărcii: 
 
(210) 040729 
(220) 
2017.06.07 
BOPI 9/2017  
 
Date despre 
cererea de 
înregistrare a 
mărcii rezulta-
tă în urma 
cesiunii parţia-
le:  
 
(210) 040729A 
(220) 
2017.06.07 
 
 

(730)    
CUZNEŢOV Iurie, 
MD 
 
 
Str. A. Şciusev  
nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişi-
nău, Republica 
Moldova 

(730)   
BULGARI 
WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Gagarin nr. 35,  
MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, 
Republica  
Moldova 

(511) 
30 - cafea, ceai, 
cacao şi înlocuitori 
de cafea; orez, tapi-
ocă şi sago; făină şi 
preparate făcute din 
cereale; pâine, pro-
duse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; 
zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri 
(condimente); miro-
denii; gheaţă; 
32 - bere; ape mine-
rale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoo-
lice; băuturi din fruc-
te şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte pre-
parate pentru fabri-
carea băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice 
(cu excepţia berii), 
cu excepţia  vinului 
spumant. 
 

(511) 
33 – vin 
spumant. 

3107 
2019.04.12 

 

 
 

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, 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 Art.  
1 MD a 2017 0110 2017.12.26 art. 46(2), art. 91(2) 
2 MD a 2018 0018 2018.03.20 art. 46(2), art. 91(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, 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 Art.  
1 MD a 2018 0047 2018.06.14 art. 10 

 
 

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 0088 2017.07.18 1/2019 art. 46(2), art. 91(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 inven-
ţie, 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 MD s 2016 0106 2016.09.16 3/2018 art. 12(2) 
2 MD s 2018 0009 2018.02.20 - art.12(1) 
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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 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONI-
CĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

801 s 2013 0169 2013.10.15 2018.10.15 

2 LACUSTA Victor, MD; 
FALA Valeriu, MD;  
ROMANIUC Dumitru, MD 

1120 s 2016 0110 2016.10.03 2018.10.03 

 
 

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. depo-
zit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;  
WRIGHT Chester, US;  
ZALAN Arkady, US 

764 s 2013 0190 2013.11.08 2017.11.08 

2 CHETRUŞ Viorica, MD;  
NICOLAU Gheorghe, MD 

794 s 2013 0203 2013.11.29 2017.11.29 

3 PANCENCO Vitalie, MD;  
PANCENCO Iulian, MD;  
PANCENCO Natalia, MD 

907 s 2014 0140 2014.11.18 2017.11.18 

4 PRIDA Ivan, MD 1006 s 2015 0112 2015.08.13 2017.08.13 
5 PRIDA Ivan, MD 1024 s 2015 0113 2015.08.13 2017.08.13 
6 ARABADJI Vasilii, MD;  

MININ Arcadi, MD 
1016 s 2015 0117 2015.08.24 2017.08.24 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 din  
Legea nr. 39/2008 (cu termenul de restabilire expirat) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

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

113 v 2008 0027 2008.03.17 2012.09.30 2017.09.30 

 
 

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 040476 2017.04.11 2019.04.19 Art. 44 (4) a 5/2017 
2 040556 2017.04.26 2019.04.19 Art. 44 (4) a 6/2017 
3 040574 2017.05.02 2019.04.13 Art. 44 (4) a 6/2017 
4 040915 2017.07.19 2019.04.13 Art. 44 (4) a 11/2017 
5 040942 2017.07.31 2019.04.05 Art. 44 (4) a, Art. 44 (4) b 9/2017 
6 041669 2017.12.06 2019.04.13 Art. 44 (4) a 2/2018 
7 043434 2018.11.26 2019.04.05 Art. 44 (1) 1/2019 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

 

Nr 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedie-
rii deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1. 039440 2016.09.07 RASPBERRY ŢURCAN Alexandru, MD 
 

2019.04.24 10/2016 

2. 040274 2017.02.23 TOMAI WINE ESTATE 
MAGIC BIRD 

REAL PRODUS S.R.L., MD 2019.04.22 9/2017 

3. 040275 2017.02.23 TOMAI WINE ESTATE 
1903 SINCE 

TOMAI-VINEX S.A., MD 2019.04.22 10/2017 

4. 041625 2017.12.06 BAOLUN CAZACU Radu, MD 
 

2019.04.08 4/2018 

5. 041643 2017.12.05 PLASTOR ODOBESCU Serghei, MD 
 

2019.04.24 4/2018 

6. 041678 2017.12.11 SUNSTROKE PRO-
JECT 

RAGOZA Anton, MD 
 

2019.04.24 2/2018 

7. 041679 2017.12.11 SUNSTROKE RAGOZA Anton, MD 
 

2019.04.24 2/2018 

8. 042023 2018.02.19 DW DELTA WILMAR WILMAR INTERNATIONAL 
LIMITED 
SG 

2019.04.05 4/2018 

9. 042098 2018.03.03 BOGAŢI CUZNETOV Iurie, MD 
 

2019.04.08 6/2018 

10. 042164 2018.03.19 MOLDOVAN MOVERS PREŢUL SUCCESULUI 
S.R.L., MD 
 

2019.04.08 5/2018 

11. 042285 2018.04.06 LA MUSE BURAGA Dina, MD 
 

2019.04.05 7/2018 

12. 042297 2018.04.05 PENUMBRA SÎRBU Anatolie, MD 
 

2019.04.05 7/2018 

13. 042367 2018.04.27 FRUMOASA ALBĂ CHIRMICI Denis, MD 
 

2019.04.05 7/2018 

14. 042380 2018.04.27 FESTIVAL DE MUZI-
CĂ ŞI VIN 

CASTEL MIMI S.R.L., MD 
 

2019.04.05 7/2018 

15. 042402 2018.05.03 IMPULSE BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2019.04.05 7/2018 

16. 042417 2018.05.04 GOLDEN LION SONIC Nelia, MD 
 

2019.04.24 7/2018 

17. 042421 2018.05.06 EMULSOL GORBAN Corina, MD 
 

2019.04.05 7/2018 

18. 042426 2018.05.08 PÂINE RUSTICĂ 
PAVÉ 

FRANZELUŢA S.A., MD 
 

2019.04.05 7/2018 

19. 042456 2018.05.15 LAGOFĂT LAGOFET VERIORG S.R.L., MD 
 

2019.04.08 7/2018 

20. 042468 2018.05.14 PATRIOT REŢETĂ 
CLASICĂ 20 ŢIGĂRI 

FĂRĂ FILTRU FABRI-
CAT ÎN MOLDOVA 

PREMIER TOBACCO 
S.R.L. 

PREMIER TOBACCO S.R.L., 
MD 

2019.04.08 7/2018 

21. 042507 2018.05.21 EMEX MOISEI Alexandru, MD 
 

2019.04.16 8/2018 

22. 042578 2018.06.06 KÄRCHER CENTER KARCHER S.R.L., MD  
 

2019.04.08 8/2018 

23. 042601 2018.06.08 NAŞE PIVO ŞERIF S.R.L., MD 
 

2019.04.05 9/2018 

24. 042909 2018.08.08 LA PERLE MAISON 
CONCEPT 

PRIMSTEŞ COM S.R.L., MD 
 

2019.04.22 10/2018 
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea neexaminată, 
 lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării,  

datele referitoare la cererea divizată/divizionară 
 

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. de 

depozit al 
cererii 

divizate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele și lista produse-
lor și serviciilor conform CIPS, 

indicate în cererea divizată 

Data divizării 
 

Datele referitoare la cererea 
divizată/divizionară 

1 
 
 

Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

039954 
 

5/2017 (511) NCL(11) 
09 - aparate şi instrumente 
didactice; tablete; dispozitive 
pentru afişarea materialelor 
publicate în format electronic 
sub formă de cărţi, jurnale, 
ziare, reviste, prezentări mul-
timedia, programe de televizi-
une şi filme; conţinut audio şi 
audiovizual preînregistrat des-
cărcabil; cărţi, reviste, periodi-
ce, buletine informative, ziare, 
jurnale şi alte publicaţii elec-
tronice descărcabile; terminale 
portabile pentru afişarea publi-
caţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate TV 
şi emiţătoare de televiziune; 
fişiere cu muzică descărcabile; 
publicaţii electronice; publicaţii 
electronice descărcabile; tran-
smiţătoare şi receptoare a 
semnalelor de televiziune şi 
radio; televizoare (TV); selec-
toare a canalelor de televiziu-
ne; decodoare pentru televi-
zoare; receptoare şi emiţătoa-
re de televiziune; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audiovi-
zuale şi publicaţii electronice 
descărcabile; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audiovi-
zuale şi publicaţii electronice 
descărcabile care conţin cărţi, 
reviste, ziare, periodice, bule-
tine informative, ghiduri, con-
cursuri cu întrebări şi răspun-
suri (quiz), teste, jurnale şi 
manuale referitoare la o gamă 
largă de subiecte, inclusiv de 
interes pentru copii; converti-
zoare standard de televiziune; 
decodoare pentru programe 
de televiziune; seturi de termi-
nale de televiziune interactivă; 
televizoare interactive conec-
tate la Internet; decodoare 
pentru televizoare interactive 
conectate la Internet; 
38 - telecomunicaţii; transmi-
sie electronică a vocii, datelor 
şi imaginilor printr-o reţea 
globală de comunicaţii; servicii 
de comunicaţii pentru transmi-
terea, obţinerea, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, 
transmiterea continuă 

2019.02.04 Cererea divizată 
(210) 039954 
(220) 2017.01.05 
 
(511) NCL (11) 
09 - aparate şi instrumente 
didactice; tablete; dispozitive 
pentru afişarea materialelor 
publicate în format electronic 
sub formă de cărţi, jurnale, 
ziare, reviste, prezentări mul-
timedia, programe de televizi-
une şi filme; conţinut audio şi 
audiovizual preînregistrat des-
cărcabil; cărţi, reviste, periodi-
ce, buletine informative, ziare, 
jurnale şi alte publicaţii elec-
tronice descărcabile; terminale 
portabile pentru afişarea publi-
caţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate TV 
şi emiţătoare de televiziune; 
fişiere cu muzică descărcabile; 
publicaţii electronice; publicaţii 
electronice descărcabile; tran-
smiţătoare şi receptoare a 
semnalelor de televiziune şi 
radio; televizoare (TV); selec-
toare a canalelor de televiziu-
ne; decodoare pentru televi-
zoare; receptoare şi emiţătoa-
re de televiziune; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audiovi-
zuale şi publicaţii electronice 
descărcabile; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audiovi-
zuale şi publicaţii electronice 
descărcabile care conţin cărţi, 
reviste, ziare, periodice, bule-
tine informative, ghiduri, con-
cursuri cu întrebări şi răspun-
suri (quiz), teste, jurnale şi 
manuale referitoare la o gamă 
largă de subiecte, inclusiv de 
interes pentru copii; converti-
zoare standard de televiziune; 
decodoare pentru programe 
de televiziune; seturi de termi-
nale de televiziune interactivă; 
televizoare interactive conec-
tate la Internet; decodoare 
pentru televizoare interactive 
conectate la Internet; 
41 - educaţie; instruire; publi-
carea cărţilor, revistelor, peri-
odicelor, lucrărilor literare; 
publicarea citatelor din cărţi, 
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(streaming), difuzarea, distri-
buirea, afişarea, formatarea, 
punerea în oglindă şi transfe-
rarea textelor, imaginilor, con-
ţinutului audio, video şi datelor 
prin reţelele de telecomunica-
ţii, reţelele de comunicaţii fără 
fir şi Internet; furnizarea foru-
murilor de discuţie pe Internet; 
furnizarea accesului la dispozi-
tive auxiliare sau la dispozitive 
electronice sub forma prestării 
serviciilor de conexiune la 
telecomunicaţii, în vederea 
transferului de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, audi-
ovizuale şi multimedia între 
cititoare electronice, dispoziti-
ve electronice digitale de mâ-
nă şi portabile, dispozitive 
electronice portabile, dispoziti-
ve digitale portabile, tablete 
sau calculatoare; transmiterea 
continuă (streaming) de mate-
riale audio, video şi audiovizu-
ale pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; furnizare de ca-
mere de discuţii on-line, foru-
muri pe Internet şi comunităţi 
on-line pentru transmisia de 
fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; transmisie 
de podcasturi; transmisie de 
webcasturi; furnizarea unei 
reţele on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi să 
distribuie conţinut, texte, lu-
crări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări 
literare, date, fişiere, docu-
mente şi lucrări electronice; 
furnizarea serviciilor de reţea 
on-line care permite utilizatori-
lor să distribuie conţinut, foto-
grafii, materiale video, texte, 
date, imagini şi alte lucrări 
electronice referitoare la diver-
tisment, inclusiv, filme, televi-
ziune, lucrări audiovizuale, 
muzică, lucrări audio, cărţi, 
teatru, lucrări literare, eveni-
mente sportive, activităţi de 
recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spec-
tacole muzicale, expoziţii, 
educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, 
lucrări vizuale; furnizarea ser-
viciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distri-
buie jocuri, jocuri de noroc, 
festivaluri, muzee, parcuri, 
evenimente culturale, concer-
te, publicare, animaţie, eveni-
mente curente, modă, prezen-
tări multimedia, istorie, lingvis-
tică, arte liberale, matematică, 
afaceri, ştiinţă, tehnologie, 
hobby-uri, cultură, sport, arte, 
psihologie şi filosofie; furniza-
rea accesului la un site web 
care permite utilizatorilor de 

periodice şi lucrări literare, şi 
furnizarea mediilor virtuale în 
care utilizatorii pot interacţiona 
în scopuri de recreere, agre-
ment; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comenta-
riilor în domeniul educaţiei şi 
instituţiilor de educaţie; servicii 
de educaţie sub formă de 
instruire în săli de clasă şi de 
cursuri la distanţă pe temele 
evenimentelor curente, educa-
ţiei, istoriei, lingvisticii, artelor 
liberale, matematicii, afaceri-
lor, ştiinţei, hobby-urilor, teh-
nologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; 
servicii educaţionale interacti-
ve sub formă de instruire folo-
sind calculatorul sau asistată 
de calculator pe temele eve-
nimentelor curente, educaţiei, 
istoriei, lingvisticii, artelor libe-
rale, literaturii, matematicii, 
afacerilor, ştiinţei, hobby-urilor, 
tehnologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; 
servicii de educaţie sub formă 
de podcasturi şi programe 
continue cu ştiri şi comentarii 
în domeniul filmelor, progra-
melor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor 
audio, cărţilor, teatrului, lucră-
rilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recree-
re, activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, expo-
ziţiilor, educaţiei sportive, clu-
burilor, radioului, comediei, 
competiţiilor, lucrărilor vizuale, 
festivalurilor accesibile pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de educaţie sub 
formă de podcasturi şi pro-
grame continue cu ştiri şi co-
mentarii în domeniul muzeelor, 
parcurilor, evenimentelor cul-
turale, concertelor, publicării, 
animaţiei, evenimentelor cu-
rente, modei şi prezentărilor 
multimedia accesibile pe In-
ternet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de educaţie, recree-
re, instruire, iniţiere şi pregăti-
re; servicii de publicare (inclu-
siv servicii de publicare elec-
tronică); furnizarea forumurilor 
de discuţii, publicaţiilor elec-
tronice nedescărcabile; orga-
nizarea, producţia şi prezenta-
rea spectacolelor, competiţii-
lor, jocurilor, concertelor, ex-
poziţiilor şi evenimentelor; 
furnizarea informaţiilor şi ser-
viciilor de consiliere cu privire 
la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de educa-
ţie, şi anume furnizarea porta-
lurilor on-line şi a unui site web 
cu conţinut educativ, şi anume 
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calculatoare să transmită, 
pună în cache, primească, 
descarce, transmită continuu, 
difuzeze, afişeze, formateze, 
transfere şi distribuie conţinut, 
texte, imagini, lucrări vizuale, 
lucrări audio, lucrări audiovi-
zuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări 
electronice; furnizarea unui 
site web care permite utilizato-
rilor de calculatoare să tran-
smită, pună în cache, pri-
mească, descarce, transmită 
continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distri-
buie fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; furnizarea 
portalurilor on-line destinate 
divertismentului în domeniile 
filmelor, televiziunii, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor 
audio, cărţilor, teatrului, lucră-
rilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recree-
re, activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, expo-
ziţiilor, educaţiei sportive, clu-
burilor, radioului, comediei, 
competiţiilor, lucrărilor vizuale, 
jocurilor, jocurilor de noroc, 
festivalurilor, muzeelor, parcu-
rilor, evenimentelor culturale, 
concertelor, publicării, anima-
ţiei, evenimentelor curente, 
spectacolelor de modă şi pre-
zentărilor multimedia; servicii 
de transmisie; comunicaţii şi 
telecomunicaţii; transmisie, 
difuzare, receptare şi alte 
forme de diseminare a materi-
alelor audio, video, imaginilor 
staţionare şi în mişcare, texte-
lor şi datelor, în timp real sau 
cu întârziere; mesaje electro-
nice; servicii de difuzare inte-
ractivă; închirierea instalaţiilor 
de radiodifuziune sonoră şi 
vizuală; furnizarea accesului şi 
închirierea timpului de acces 
la baze de date computerizate; 
furnizarea informaţiilor şi ser-
viciilor de consiliere cu privire 
la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de comu-
nicaţii, şi anume transmisia, 
recepţionarea, descărcarea, 
transmiterea continuă 
(streaming), difuzarea textelor, 
imaginilor, materialelor audio, 
video şi datelor prin reţelele de 
telecomunicaţii, reţelele de 
comunicaţii fără fir şi Internet; 
camere de chat on-line şi co-
munităţi on-line pentru tran-
smisia mesajelor între utiliza-
torii de calculatoare cu privire 
la subiecte de interes general; 
furnizarea accesului la registre 
on-line, baze de date, site-uri 
web cu evenimente curente şi 
bloguri şi materiale de referin-

cu prezentări multimedia şi 
concursuri cu întrebări şi răs-
punsuri (quiz) educative inte-
ractive; stabilirea grilei a pro-
gramelor de televiziune; 
Cererea divizionară 
(210) 044061 
(220) 2017.01.05 
 
(511) NCL (11) 
38 - telecomunicaţii; transmi-
sie electronică a vocii, datelor 
şi imaginilor printr-o reţea 
globală de comunicaţii; servicii 
de comunicaţii pentru transmi-
terea, obţinerea, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, 
transmiterea continuă 
(streaming), difuzarea, distri-
buirea, afişarea, formatarea, 
punerea în oglindă şi transfe-
rarea textelor, imaginilor, con-
ţinutului audio, video şi datelor 
prin reţelele de telecomunica-
ţii, reţelele de comunicaţii fără 
fir şi Internet; furnizarea foru-
murilor de discuţie pe Internet; 
furnizarea accesului la dispozi-
tive auxiliare sau la dispozitive 
electronice sub forma prestării 
serviciilor de conexiune la 
telecomunicaţii, în vederea 
transferului de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, audi-
ovizuale şi multimedia între 
cititoare electronice, dispoziti-
ve electronice digitale de mâ-
nă şi portabile, dispozitive 
electronice portabile, dispoziti-
ve digitale portabile, tablete 
sau calculatoare; transmiterea 
continuă (streaming) de mate-
riale audio, video şi audiovizu-
ale pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; furnizare de ca-
mere de discuţii on-line, foru-
muri pe Internet şi comunităţi 
on-line pentru transmisia de 
fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; transmisie 
de podcasturi; transmisie de 
webcasturi; furnizarea unei 
reţele on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi să 
distribuie conţinut, texte, lu-
crări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări 
literare, date, fişiere, docu-
mente şi lucrări electronice; 
furnizarea serviciilor de reţea 
on-line care permite utilizatori-
lor să distribuie conţinut, foto-
grafii, materiale video, texte, 
date, imagini şi alte lucrări 
electronice referitoare la diver-
tisment, inclusiv, filme, televi-
ziune, lucrări audiovizuale, 
muzică, lucrări audio, cărţi, 
teatru, lucrări literare, eveni-
mente sportive, activităţi de 
recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spec-
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ţă on-line; furnizarea accesului 
la dispozitive electronice sub 
forma prestării serviciilor de 
conexiune la telecomunicaţii în 
vederea transferului imaginilor, 
mesajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electroni-
ce, dispozitive electronice 
digitale de mână şi mobile, 
dispozitive mobile, dispozitive 
inteligente, dispozitive electro-
nice portabile, dispozitive digi-
tale portabile, tablete sau cal-
culatoare; transmiterea conti-
nuă (streaming) a materialelor 
audio, video şi audiovizuale pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de comunicaţii pen-
tru transmiterea, punerea în 
cache, accesarea, recepţiona-
rea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuza-
rea, distribuirea, afişarea, 
formatarea, punerea în oglindă 
şi transferarea textelor, imagi-
nilor, materialelor audio, video 
şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comu-
nicaţii fără fir şi Internet; furni-
zarea forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi 
comunităţilor on-line pentru 
transmiterea mesajelor între 
utilizatorii de calculatoare; 
permiterea accesului la dispo-
zitive auxiliare sau la dispoziti-
ve electronice sub forma pres-
tării de servicii de conexiune la 
telecomunicaţii în vederea 
transferului imaginilor, mesaje-
lor, lucrărilor audio, vizuale, 
audiovizuale şi multimedia 
între cititoare electronice, dis-
pozitive mobile, dispozitive 
inteligente, dispozitive electro-
nice portabile, dispozitive digi-
tale portabile, tablete sau cal-
culatoare; 
41 - educaţie; instruire; publi-
carea cărţilor, revistelor, peri-
odicelor, lucrărilor literare; 
publicarea citatelor din cărţi, 
periodice şi lucrări literare, şi 
furnizarea mediilor virtuale în 
care utilizatorii pot interacţiona 
în scopuri de recreere, agre-
ment; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comenta-
riilor în domeniul educaţiei şi 
instituţiilor de educaţie; servicii 
de educaţie sub formă de 
instruire în săli de clasă şi de 
cursuri la distanţă pe temele 
evenimentelor curente, educa-
ţiei, istoriei, lingvisticii, artelor 
liberale, matematicii, afaceri-
lor, ştiinţei, hobby-urilor, teh-
nologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; 
servicii educaţionale interacti-
ve sub formă de instruire folo-
sind calculatorul sau asistată 

tacole muzicale, expoziţii, 
educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, 
lucrări vizuale; furnizarea ser-
viciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distri-
buie jocuri, jocuri de noroc, 
festivaluri, muzee, parcuri, 
evenimente culturale, concer-
te, publicare, animaţie, eveni-
mente curente, modă, prezen-
tări multimedia, istorie, lingvis-
tică, arte liberale, matematică, 
afaceri, ştiinţă, tehnologie, 
hobby-uri, cultură, sport, arte, 
psihologie şi filosofie; furniza-
rea accesului la un site web 
care permite utilizatorilor de 
calculatoare să transmită, 
pună în cache, primească, 
descarce, transmită continuu, 
difuzeze, afişeze, formateze, 
transfere şi distribuie conţinut, 
texte, imagini, lucrări vizuale, 
lucrări audio, lucrări audiovi-
zuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări 
electronice; furnizarea unui 
site web care permite utilizato-
rilor de calculatoare să tran-
smită, pună în cache, pri-
mească, descarce, transmită 
continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distri-
buie fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; furnizarea 
portalurilor on-line destinate 
divertismentului în domeniile 
filmelor, televiziunii, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor 
audio, cărţilor, teatrului, lucră-
rilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recree-
re, activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, expo-
ziţiilor, educaţiei sportive, clu-
burilor, radioului, comediei, 
competiţiilor, lucrărilor vizuale, 
jocurilor, jocurilor de noroc, 
festivalurilor, muzeelor, parcu-
rilor, evenimentelor culturale, 
concertelor, publicării, anima-
ţiei, evenimentelor curente, 
spectacolelor de modă şi pre-
zentărilor multimedia; servicii 
de transmisie; comunicaţii şi 
telecomunicaţii; transmisie, 
difuzare, receptare şi alte 
forme de diseminare a materi-
alelor audio, video, imaginilor 
staţionare şi în mişcare, texte-
lor şi datelor, în timp real sau 
cu întârziere; mesaje electro-
nice; servicii de difuzare inte-
ractivă; închirierea instalaţiilor 
de radiodifuziune sonoră şi 
vizuală; furnizarea accesului şi 
închirierea timpului de acces 
la baze de date computerizate; 
furnizarea informaţiilor şi ser-
viciilor de consiliere cu privire 
la oricare dintre serviciile sus-
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de calculator pe temele eve-
nimentelor curente, educaţiei, 
istoriei, lingvisticii, artelor libe-
rale, literaturii, matematicii, 
afacerilor, ştiinţei, hobby-urilor, 
tehnologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; 
servicii de educaţie sub formă 
de podcasturi şi programe 
continue cu ştiri şi comentarii 
în domeniul filmelor, progra-
melor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor 
audio, cărţilor, teatrului, lucră-
rilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recree-
re, activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, expo-
ziţiilor, educaţiei sportive, clu-
burilor, radioului, comediei, 
competiţiilor, lucrărilor vizuale, 
festivalurilor accesibile pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de educaţie sub 
formă de podcasturi şi pro-
grame continue cu ştiri şi co-
mentarii în domeniul muzeelor, 
parcurilor, evenimentelor cul-
turale, concertelor, publicării, 
animaţiei, evenimentelor cu-
rente, modei şi prezentărilor 
multimedia accesibile pe In-
ternet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de educaţie, recree-
re, instruire, iniţiere şi pregăti-
re; servicii de publicare (inclu-
siv servicii de publicare elec-
tronică); furnizarea forumurilor 
de discuţii, publicaţiilor elec-
tronice nedescărcabile; orga-
nizarea, producţia şi prezenta-
rea spectacolelor, competiţii-
lor, jocurilor, concertelor, ex-
poziţiilor şi evenimentelor; 
furnizarea informaţiilor şi ser-
viciilor de consiliere cu privire 
la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de educa-
ţie, şi anume furnizarea porta-
lurilor on-line şi a unui site web 
cu conţinut educativ, şi anume 
cu prezentări multimedia şi 
concursuri cu întrebări şi răs-
punsuri (quiz) educative inte-
ractive; stabilirea grilei a pro-
gramelor de televiziune; 
42 - servicii ştiinţifice şi tehno-
logice, precum şi servicii de 
cercetare şi de creaţie, referi-
toare la acestea; servicii de 
analiză şi cercetare industria-
lă; crearea şi dezvoltarea soft-
ware de calculatoare; găzduire 
de conţinut, fotografii, materia-
le video, texte, date, imagini, 
site-uri web şi alte lucrări elec-
tronice ale terţilor; servicii de 
găzduire interactivă care per-
mit utilizatorilor să publice şi 
să distribuie on-line fotografii, 
materiale video, texte, date, 

menţionate; servicii de comu-
nicaţii, şi anume transmisia, 
recepţionarea, descărcarea, 
transmiterea continuă 
(streaming), difuzarea textelor, 
imaginilor, materialelor audio, 
video şi datelor prin reţelele de 
telecomunicaţii, reţelele de 
comunicaţii fără fir şi Internet; 
camere de chat on-line şi co-
munităţi on-line pentru tran-
smisia mesajelor între utiliza-
torii de calculatoare cu privire 
la subiecte de interes general; 
furnizarea accesului la registre 
on-line, baze de date, site-uri 
web cu evenimente curente şi 
bloguri şi materiale de referin-
ţă on-line; furnizarea accesului 
la dispozitive electronice sub 
forma prestării serviciilor de 
conexiune la telecomunicaţii în 
vederea transferului imaginilor, 
mesajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electroni-
ce, dispozitive electronice 
digitale de mână şi mobile, 
dispozitive mobile, dispozitive 
inteligente, dispozitive electro-
nice portabile, dispozitive digi-
tale portabile, tablete sau cal-
culatoare; transmiterea conti-
nuă (streaming) a materialelor 
audio, video şi audiovizuale pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunica-
ţii; servicii de comunicaţii pen-
tru transmiterea, punerea în 
cache, accesarea, recepţiona-
rea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuza-
rea, distribuirea, afişarea, 
formatarea, punerea în oglindă 
şi transferarea textelor, imagi-
nilor, materialelor audio, video 
şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comu-
nicaţii fără fir şi Internet; furni-
zarea forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi 
comunităţilor on-line pentru 
transmiterea mesajelor între 
utilizatorii de calculatoare; 
permiterea accesului la dispo-
zitive auxiliare sau la dispoziti-
ve electronice sub forma pres-
tării de servicii de conexiune la 
telecomunicaţii în vederea 
transferului imaginilor, mesaje-
lor, lucrărilor audio, vizuale, 
audiovizuale şi multimedia 
între cititoare electronice, dis-
pozitive mobile, dispozitive 
inteligente, dispozitive electro-
nice portabile, dispozitive digi-
tale portabile, tablete sau cal-
culatoare; 
42 - servicii ştiinţifice şi tehno-
logice, precum şi servicii de 
cercetare şi de creaţie, referi-
toare la acestea; servicii de 
analiză şi cercetare industria-
lă; crearea şi dezvoltarea soft-
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imagini proprii; întreţinerea şi 
actualizarea software de cal-
culatoare pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului, 
parolelor şi pentru prevenirea 
riscurilor care se referă la 
calculatoare, Internet şi parole; 
furnizarea informaţiilor în do-
meniul astronomiei, vremii, 
mediului, decoraţiunilor inte-
rioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cercetă-
rii medicale, cercetării şi testă-
rii de produse pe Internet sau 
în alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; servicii de 
instalare şi întreţinere de soft-
ware de calculatoare; furniza-
rea unui site web cu informaţii 
tehnice, referitoare la software 
de calculatoare, televizoare; 
programare pentru calculatoa-
re; transfer de documente de 
la un format de calculator la 
altul; furnizarea accesului 
temporar la software de calcu-
latoare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze şi să 
descarce software de calcula-
toare, fotografii, conţinut video, 
audio, lucrări audiovizuale, 
date, imagini, conţinut digital şi 
alte lucrări electronice; furniza-
rea accesului temporar la 
software de calculatoare ne-
descărcabil on-line care gene-
rează recomandări personali-
zate, referitoare la aplicaţii 
software în funcţie de preferin-
ţele utilizatorilor; monitorizarea 
datelor computerizate, siste-
melor informatice şi reţelelor 
de calculatoare în scopuri de 
siguranţă; servicii de asistenţă 
şi consultanţi pentru dezvolta-
rea sistemelor informatice, 
bazelor de date şi aplicaţiilor; 
design grafic pentru compila-
rea paginilor web pe Internet; 
informaţii referitoare la softwa-
re de calculatoare, furnizate 
on-line de pe o reţea globală 
de calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea pagini-
lor web; dezvoltarea site-urilor 
web multimedia; găzduirea 
site-urilor web pentru terţi; 
prestarea serviciilor de furnizor 
de servicii de aplicaţii informa-
tice (ASP) care oferă software 
de calculatoare; prestarea 
serviciilor de furnizor de servi-
cii de aplicaţii informatice 
(ASP) care oferă software 
pentru crearea, descărcarea, 
transmiterea, recepţionarea, 
editarea, extragerea, codifica-
rea, decodarea, afişarea, sto-
carea şi organizarea textelor, 
graficelor, imaginilor şi publi-
caţiilor electronice, serviciu de 
abonament la muzică on-line, 
software care permite utilizato-

ware de calculatoare; găzduire 
de conţinut, fotografii, materia-
le video, texte, date, imagini, 
site-uri web şi alte lucrări elec-
tronice ale terţilor; servicii de 
găzduire interactivă care per-
mit utilizatorilor să publice şi 
să distribuie on-line fotografii, 
materiale video, texte, date, 
imagini proprii; întreţinerea şi 
actualizarea software de cal-
culatoare pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului, 
parolelor şi pentru prevenirea 
riscurilor care se referă la 
calculatoare, Internet şi parole; 
furnizarea informaţiilor în do-
meniul astronomiei, vremii, 
mediului, decoraţiunilor inte-
rioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cercetă-
rii medicale, cercetării şi testă-
rii de produse pe Internet sau 
în alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; servicii de 
instalare şi întreţinere de soft-
ware de calculatoare; furniza-
rea unui site web cu informaţii 
tehnice, referitoare la software 
de calculatoare, televizoare; 
programare pentru calculatoa-
re; transfer de documente de 
la un format de calculator la 
altul; furnizarea accesului 
temporar la software de calcu-
latoare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze şi să 
descarce software de calcula-
toare, fotografii, conţinut video, 
audio, lucrări audiovizuale, 
date, imagini, conţinut digital şi 
alte lucrări electronice; furniza-
rea accesului temporar la 
software de calculatoare ne-
descărcabil on-line care gene-
rează recomandări personali-
zate, referitoare la aplicaţii 
software în funcţie de preferin-
ţele utilizatorilor; monitorizarea 
datelor computerizate, siste-
melor informatice şi reţelelor 
de calculatoare în scopuri de 
siguranţă; servicii de asistenţă 
şi consultanţi pentru dezvolta-
rea sistemelor informatice, 
bazelor de date şi aplicaţiilor; 
design grafic pentru compila-
rea paginilor web pe Internet; 
informaţii referitoare la softwa-
re de calculatoare, furnizate 
on-line de pe o reţea globală 
de calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea pagini-
lor web; dezvoltarea site-urilor 
web multimedia; găzduirea 
site-urilor web pentru terţi; 
prestarea serviciilor de furnizor 
de servicii de aplicaţii informa-
tice (ASP) care oferă software 
de calculatoare; prestarea 
serviciilor de furnizor de servi-
cii de aplicaţii informatice 
(ASP) care oferă software 
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rilor să asculte şi să progra-
meze muzică şi conţinut audio, 
video, text şi multimedia referi-
tor la divertisment şi software 
cu înregistrări audio muzicale; 
prestarea serviciilor de furnizor 
de servicii de aplicaţii informa-
tice (ASP) care oferă software 
pentru conţinut audio, video, 
text şi multimedia referitor la 
divertisment; furnizarea acce-
sului temporar la Internet pen-
tru a utiliza un software on-line 
nedescărcabil care să permită 
utilizatorilor să programeze 
conţinut audio, video, text şi alt 
conţinut multimedia, inclusiv 
muzică, concerte, materiale 
video, programe radio, de 
televiziune, ştiri, sport, jocuri, 
evenimente culturale şi pro-
grame referitoare la divertis-
ment; servicii de consultanţă şi 
asistenţă în domeniul informa-
tic pentru scanarea informaţii-
lor pe discuri de calculator; 
conceperea reclamelor şi ma-
terialelor publicitare pentru 
terţi; servicii de consultanţă 
pentru software, aplicaţii şi 
reţele de calculatoare; asisten-
ţă tehnică sub formă de depa-
nare, şi anume diagnoză de 
probleme la software de calcu-
latoare; furnizarea accesului 
temporar la software nedes-
cărcabil on-line care permite 
utilizatorului să selecteze un 
conţinut specific pentru vizua-
lizare ulterioară pe un dispozi-
tiv media de difuzare; crearea 
unei comunităţi on-line pentru 
ca utilizatorii înregistraţi să 
comunice şi să interacţioneze 
cu terţii, să participe la discuţii, 
să primească răspunsuri de la 
colegi, să formeze comunităţi 
virtuale, să participe la reţele 
sociale în domeniul de interes 
general; furnizarea accesului 
temporar la software nedes-
cărcabil on-line, şi anume 
software pentru control paren-
tal al accesului la site-uri web 
obscene şi nepotrivite; furniza-
rea accesului temporar la 
software nedescărcabil on-
line, şi anume software pentru 
filtrarea căutărilor pe Internet 
care separă rezultatele dorite 
de pe site-uri nedorite sau 
nepotrivite şi software care 
permite controlul parental al 
site-urilor şi mesajelor electro-
nice obscene şi nepotrivite; 
întreţinerea şi actualizarea de 
software pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului şi 
a parolelor; servicii de consul-
tanţă cu privire la software, 
aplicaţii şi reţele de calculatoa-
re; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permite 
utilizatorilor să distribuie conţi-

pentru crearea, descărcarea, 
transmiterea, recepţionarea, 
editarea, extragerea, codifica-
rea, decodarea, afişarea, sto-
carea şi organizarea textelor, 
graficelor, imaginilor şi publi-
caţiilor electronice, serviciu de 
abonament la muzică on-line, 
software care permite utilizato-
rilor să asculte şi să progra-
meze muzică şi conţinut audio, 
video, text şi multimedia referi-
tor la divertisment şi software 
cu înregistrări audio muzicale; 
prestarea serviciilor de furnizor 
de servicii de aplicaţii informa-
tice (ASP) care oferă software 
pentru conţinut audio, video, 
text şi multimedia referitor la 
divertisment; furnizarea acce-
sului temporar la Internet pen-
tru a utiliza un software on-line 
nedescărcabil care să permită 
utilizatorilor să programeze 
conţinut audio, video, text şi alt 
conţinut multimedia, inclusiv 
muzică, concerte, materiale 
video, programe radio, de 
televiziune, ştiri, sport, jocuri, 
evenimente culturale şi pro-
grame referitoare la divertis-
ment; servicii de consultanţă şi 
asistenţă în domeniul informa-
tic pentru scanarea informaţii-
lor pe discuri de calculator; 
conceperea reclamelor şi ma-
terialelor publicitare pentru 
terţi; servicii de consultanţă 
pentru software, aplicaţii şi 
reţele de calculatoare; asisten-
ţă tehnică sub formă de depa-
nare, şi anume diagnoză de 
probleme la software de calcu-
latoare; furnizarea accesului 
temporar la software nedes-
cărcabil on-line care permite 
utilizatorului să selecteze un 
conţinut specific pentru vizua-
lizare ulterioară pe un dispozi-
tiv media de difuzare; crearea 
unei comunităţi on-line pentru 
ca utilizatorii înregistraţi să 
comunice şi să interacţioneze 
cu terţii, să participe la discuţii, 
să primească răspunsuri de la 
colegi, să formeze comunităţi 
virtuale, să participe la reţele 
sociale în domeniul de interes 
general; furnizarea accesului 
temporar la software nedes-
cărcabil on-line, şi anume 
software pentru control paren-
tal al accesului la site-uri web 
obscene şi nepotrivite; furniza-
rea accesului temporar la 
software nedescărcabil on-
line, şi anume software pentru 
filtrarea căutărilor pe Internet 
care separă rezultatele dorite 
de pe site-uri nedorite sau 
nepotrivite şi software care 
permite controlul parental al 
site-urilor şi mesajelor electro-
nice obscene şi nepotrivite; 
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nut, fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice, referitoare 
la divertisment, inclusiv filme, 
televiziune, lucrări audiovizua-
le, muzică, lucrări audio, cărţi, 
teatru, lucrări literare, eveni-
mente sportive, activităţi de 
recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spec-
tacole muzicale, expoziţii, 
educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, 
lucrări vizuale; furnizarea ser-
viciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distri-
buie festivaluri, muzee, par-
curi, evenimente culturale, 
concerte, publicare, animaţie, 
evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, istorie, 
lingvistică, arte liberale, ma-
tematică, afaceri, ştiinţă, teh-
nologie, hobby-uri, cultură, 
sport, arte, psihologie şi filozo-
fie; software ca un serviciu 
(SaaS) care oferă software 
folosit la conectarea unui ser-
viciu de abonare la conţinut 
audio, video şi digital şi la 
achiziţia unică de conţinut 
audio, video şi digital, şi anu-
me care permite utilizatorilor 
să plătească şi să creeze 
conţinut pentru vânzători; 
furnizarea unui site web care 
permite utilizatorilor să tran-
smită, pună în cache, transmi-
tă continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distri-
buie fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informa-
tice (ASP), şi anume găzdui-
rea aplicaţiilor software de 
calculatoare pentru terţi; toate 
serviciile sus-menţionate, cu 
excepţia proiectării şi dezvoltă-
rii programelor şi software de 
calculatoare pentru captarea 
datelor; proiectării sistemelor 
informatice. 

întreţinerea şi actualizarea de 
software pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului şi 
a parolelor; servicii de consul-
tanţă cu privire la software, 
aplicaţii şi reţele de calculatoa-
re; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permite 
utilizatorilor să distribuie conţi-
nut, fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice, referitoare 
la divertisment, inclusiv filme, 
televiziune, lucrări audiovizua-
le, muzică, lucrări audio, cărţi, 
teatru, lucrări literare, eveni-
mente sportive, activităţi de 
recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spec-
tacole muzicale, expoziţii, 
educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, 
lucrări vizuale; furnizarea ser-
viciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distri-
buie festivaluri, muzee, par-
curi, evenimente culturale, 
concerte, publicare, animaţie, 
evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, istorie, 
lingvistică, arte liberale, ma-
tematică, afaceri, ştiinţă, teh-
nologie, hobby-uri, cultură, 
sport, arte, psihologie şi filozo-
fie; software ca un serviciu 
(SaaS) care oferă software 
folosit la conectarea unui ser-
viciu de abonare la conţinut 
audio, video şi digital şi la 
achiziţia unică de conţinut 
audio, video şi digital, şi anu-
me care permite utilizatorilor 
să plătească şi să creeze 
conţinut pentru vânzători; 
furnizarea unui site web care 
permite utilizatorilor să tran-
smită, pună în cache, transmi-
tă continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distri-
buie fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informa-
tice (ASP), şi anume găzdui-
rea aplicaţiilor software de 
calculatoare pentru terţi; toate 
serviciile sus-menţionate, cu 
excepţia proiectării şi dezvoltă-
rii programelor şi software de 
calculatoare pentru captarea 
datelor; proiectării sistemelor 
informatice. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi 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, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 4 000123 AVIA 2018.10.19 AMERICAN SPORTING GOODS CORPORA-

TION, corporaţie organizată şi existentă con-
form legii statului Delaware, US 
101 Enterprise, Suite 100, Aliso Viejo,  
California 92656, Statele Unite ale Americii 

2 R 6751 008201 FREE 2018.10.07 Souza Cruz S.A., BR 
Rua Candelaria, 66, Rio de Janeiro, RJ,  
Brazilia 

3 R 6782 008198 Opel iso plus 2018.10.02 Opel Automobile GmbH, DE 
Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim am Main, 
Germania 

4 R 6881 008242 CELEBRA 2018.10.30 G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

5 R 7045 008205 MULTI CHOICE 
HELLAS A.E.E. 

2018.10.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a 
Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

6 R 8525 008240 NETMED 2018.10.29 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a 
Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

7 18709 024338 Case Farms 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

8 18710 024339 Frigorifico Mabella 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

9 18711 024343 Keystone 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

10 18760 024345 EXPRESS 
FINANCE 

2018.10.08 CREDIT RAPID S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11 18762 024356 RTI 2018.10.06 IVANOV Ruslan, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 14, ap. 37, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

12 18763 024358 MICROFERT 2018.10.13 ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO 
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1, 
010733, Bucureşti, România 



                                                                                                                     MD - BOPI 5/2019 

 185

 

1 2 3 4 5 6 
13 18764 024360 SANATATEA 

PLANTELOR 
2018.10.13 ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO 

Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1, 
010733, Bucureşti, România 

14 18765 024361 alchimex 
formula agrochimică 

perfectă 

2018.10.13 ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO 
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1, 
010733, Bucureşti, România 

15 18766 024362 ALCEDO 
PRIETENUL RECOLTE-

LOR SĂNĂTOASE 

2018.10.13 ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO 
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1, 
010733, Bucureşti, România 

16 18768 024378 DECART 
ДЕКАРТ 

2018.10.10 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
"Alfa-Grupa", UA 
ul. Kirova, 6, g. Sumy 40030, Ucraina 

17 18769 024379 АКРИКОЛ АГ07 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

18 18770 024381 АЛУТИН 
ALUTIN 

2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

19 18771 024382 CHIMTOMCOM 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

20 18772 024383 METAR 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

21 18773 024384 BELKA 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

22 18774 024385 ВГТ 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

23 18775 024386 ОПТИМИСТ 
OPTIMIST 

2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

24 18776 024387 POZITIV 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

25 18777 024388 MIDGARD TERRA 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

26 18779 024453 Marcă figurativă 2018.10.29 IZELIDA-GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, bloc 1,  
of. 74, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
PPD-AGRO S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 5, of. 128, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

27 18785 024391 AQUAPLAST 2018.10.10 Limited liability company "Scientific and 
production enterprise Rogneda", RU 
4 "B", Dorozhnaya Street, Staraya Kupavna, 
Noginsk district, 142450 Moscow region,  
Federaţia Rusă 

28 18786 024392 LIDA 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

29 18787 024393 KOTURAS 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

30 18788 024396 ОПТИМА 
OPTIMA 

2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
31 18854 024401 TRANSHAT 2018.10.13 HATSEPSUT S.R.L., MD 

Str. Băcioii Noi nr. 14, 
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

32 18868 024336 Key Farms 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

33 18869 024337 Mountaire Farms 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

34 18870 024359 OLEODIAZOL 2018.10.13 ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO 
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1, 
010733, Bucureşti, România 

35 18871 024373 Vegarra 
Вегарра 

2018.10.10 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

36 18872 024408 XO 
CASINO CLUB 

2018.10.13 ALB-CURAT S.R.L., MD 
Bd. Renaşterii nr. 12, bloc 1, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

37 18874 024455 Marcă tridimensi-
onală 

2018.10.23 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

38 18875 024545 Enoxan  
Эноксан 

2018.10.30 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

39 18880 024403 Marcă figurativă 2018.10.09 CARAŞTEFAN Sergiu, MD 
Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 32, 
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

40 18922 024409 HARTREN 2018.10.09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426, Japonia 

41 18923 024410 ARZART 2018.10.09 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 
103-8426, Japonia 

42 18924 024429 menu• 
меню 

удовольствий 

2018.10.15 SEMENŢUL Vladislav, MD 
Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

43 18925 024430 МЕНЮ 
УДОВОЛЬСТВИЙ 

2018.10.15 SEMENŢUL Vladislav, MD 
Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

44 18934 024417 Delmark 2018.10.16 HISTRIOS S.R.L., MD 
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica  
Moldova 

45 18957 024426 ALOCARD 2018.10.21 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

46 18964 024451 КРАСНЫЙ 
ТАЛИСМАН 

CRASNÎI TALIS-
MAN 

2018.10.17 LEVA Simion, MD 
Str. Maria Cibotari nr. 16, bl. 1, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

47 18965 024452 ЧEРНЫЙ 
ТАЛИСМАН 

CIORNÎI TALIS-
MAN 

2018.10.17 LEVA Simion, MD 
Str. Maria Cibotari nr. 16, bl. 1, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

48 18992 024371 модульное 
COVERPLAST 

покрытие 

2018.10.13 HOMENCO Ghennadi, MD 
Bd. Dacia nr. 3, bloc 2, ap. 45, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

49 18993 024407 GRANDISS 2018.10.09 VIERU Călin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50 18994 024479 FEMLIN 2018.10.24 Playboy Enterprises International, Inc., US 
680 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 
60611, Statele Unite ale Americii 

51 19007 024323 IŞPBZMV 
Institutul Ştiinţifico-
Practic de Bioteh-
nologii în Zooteh-
nie şi Medicină 

Veterinară 

2018.10.01 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în 
Zootehnie şi Medicină Veterinară (IŞPBZMV), 
MD 
MD-6525, Maximovca, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

52 19020 024355 GP 2018.10.03 La Roma Club S.R.L., firmă, MD 
Bd. Renaşterii nr. 22/8, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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53 19021 024367 Marcă figurativă 2018.10.09 Policontract S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 18A, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

54 19022 024368 6 2018.10.09 Policontract S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 18A, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

55 19054 024402 REPUTAŢIE.MD 2018.10.09 CARAŞTEFAN Sergiu, MD 
Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 32, 
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

56 19058 024454 BESTER 2018.10.28 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

57 19064 024435 Dava 2018.10.17 ROMANY GAZ GROUP S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

58 19083 024347 Slims  
еa 

Rosé 

2018.10.02 Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia,  
Bulgaria 

59 19084 024372 Slims  
еa 

Rosé 

2018.10.07 Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC 
HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia,  
Bulgaria 

60 19086 024503 ROTALUD 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

61 19087 024504 SEMILACT 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

62 19088 024505 ROSERGOL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

63 19089 024506 ROTAKINASE 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

64 19090 024507 SINONTIL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

65 19092 024540 JAIKU 2018.10.29 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

66 19093 024551 Не кисни - на 
радуге зависни! 

2018.10.31 Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din  
statul Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

67 19099 024473 diverta 2018.10.28 RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Şos. Munceşti nr. 293, bloc B, 
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

68 19100 024509 REYTOIL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

69 19101 024510 DARZOX 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

70 19102 024511 BINARMON 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

71 19103 024512 ROTAVIT ROYAL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

72 19104 024513 RIZOPROL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

73 19105 024514 RINOLAX 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

74 19106 024515 REPRETIN 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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75 19107 024516 AMLIPIN 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 

Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

76 19108 024517 NOXICAR 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

77 19125 024487 SC AJUR-PRINT 
SRL Materiale 
Tipografice 

2018.10.29 AJUR-PRINT S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Mihalcia Hîncu nr. 108, 
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

78 19134 024306 STOCK 
MART 

2018.10.01 DSA-COMERŢ S.R.L., MD 
Str. Varniţa nr. 6, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

79 19135 024420 641 2018.10.15 GRIŞKIN Stanislav, MD 
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 7, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

80 19136 024422 SUPER 
641 

2018.10.15 GRIŞKIN Stanislav, MD 
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 7, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

81 19139 024489 BRONOLAC 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

82 19140 024519 TRILANZIM 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

83 19147 024412 GOODLINE 2018.10.10 CHISELIOV Aliona, MD 
Str. Smolean nr. 21, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

84 19148 024457 ОКЗДХ 2018.10.28 Rumitox S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

85 19170 024490 FLAPROX 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

86 19171 024491 LANTOROL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

87 19177 024458 ОКЗДП 2018.10.28 Rumitox S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

88 19186 024400 ЭКОХИММАШ 2018.10.16 HIDROCHIM S.R.L., MD 
Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

89 19187 024416 PANDA 
ПАНДА 

2018.10.13 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

90 19200 024432 ARPAZ 2018.10.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

91 19231 024493 ROCLAVIN 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

92 19232 024494 ROSTALEPT 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

93 19233 024495 LONDROMAX 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

94 19234 024496 RIZOXAN 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

95 19236 024498 RONESIL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

96 19237 024499 DIMEPRIL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

97 19238 024500 VINACTIL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

98 19239 024501 ROTAVIT 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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99 19240 024522 MEDULAC-WM 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 

Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

100 19273 024413 PRECIOSA 2018.10.10 NANI Boris, MD 
Str-la Lvov 3 nr. 62, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

101 19274 024459 RUKADI 2018.10.17 GAIDARLÎ Ruslan, MD 
Str. Hristo Botev nr. 3, bloc 2, ap. 13, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

102 19302 024405 МИР СТЕКЛА 2018.10.09 BRAŞOVEANU Oleg, MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 5, bloc 4-G, ap. 9, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

103 19354 024544 Cipral 
Ципрал 

2018.10.30 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

104 19399 024482 K2 2018.10.29 "INTER-GLOBAL" FRANCISZEK, SOFIA, 
GRZEGORZ, PAWEL NOWAK SPÓLKA 
JAWNA, PL 
Ul. Stary Staw 9, PL-63-400 Ostrów 
Wielkopolski, Polonia 

105 19445 024443 MAXMONOPOL 
МАКСМОНОПОЛ 

2018.10.27 MAXMONOPOL S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Sovetscaia nr. 9, 
MD-3802, Comrat, Republica Moldova 

106 19447 024442 MAXIMANIA 
МАКСИМАНИЯ 

2018.10.27 MAXIMANIA S.R.L., societate comercială, MD 
Str-la Şevţova nr. 2 A, 
MD-3800, Comrat, Republica Moldova 

107 19466 024485 LITE 
БАЛТИКА  

2018.10.28 Baltika Breweries, RU 
6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg - 
194292, Federaţia Rusă 

108 19523 024431 ALYDA 2018.10.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

109 19532 024282 MU-MU 2018.10.01 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica 
Moldova 

110 19550 024460 QIWI 
КИВИ 

2018.10.17 QIWI PLC, CY 
Kennedy 12, Business Centre Kennedy, 2nd 
Floor, P.O. 1087, Nicosia, Cipru 

111 19551 024462 FRIENDFINDER 
NETWORKS 

2018.10.20 Various, Inc. a California corporation, US 
910 E. Hamilton Avenue, 6th Floor, Campbell, 
California 95008, Statele Unite ale Americii 

112 19600 024341 Peco 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

113 19607 024483 EUROCOLOR 2018.10.29 AUTOMAX S.R.L., MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 165, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

114 19772 024425 fantasy 2018.10.21 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

115 19773 024427 fantasy 2018.10.21 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

116 19837 024433 CAPENSIS 2018.10.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

117 19838 024434 LENIVEL 2018.10.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

118 19900 024520 TOXIVENOL 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

119 19901 024521 TAMSAPROST 2018.10.31 World Medicine Limited, reprezentanţă, MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

120 19904 024475 PIRSUM 2018.10.28 F.C. VEMASPORT S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-3503, Mitoc, Orhei, Republica Moldova 

121 19948 024342 Marjac 2018.10.03 SAVVUN Yulia, RU 
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 
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122 19967 024394 AMEX 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

123 20004 024389 DALI 2018.10.10 Limited liability company "Scientific and 
production enterprise Rogneda", RU 
4 "B", Dorozhnaya Street, Staraya Kupavna, 
Noginsk district, 142450 Moscow region,  
Federaţia Rusă 

124 20057 024476 DRAFTFCB 2018.10.23 DRAFTFCB, INC., US 
100 West 33rd Street, New York, NY 10001, 
Statele Unite ale Americii 

125 20121 024406 GOODWISH 2018.10.09 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

126 20303 024480 Bianka 2018.10.27 MORCOV Liviu, MD 
Bd. Moscova nr. 11, ap. 155, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

127 20364 024461 la murrina mf 2018.10.20 LE ORE RS S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Mesager nr. 1A, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

128 20466 024395 KORUSAN 2018.10.10 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în octombrie 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  2R 267 000509 5ESS 2019.10.26 Alcatel-Lucent USA Inc., US 

2  R 7414 008901 VINORUM 2019.10.18 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprin-
dere mixtă, fabrică de vinuri, MD 

3  
R 7416 008916 INTEL 

NETSTRUCTURE 
2019.10.25 INTEL CORPORATION, corpora-

ţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

4  R 7431 008925 Marcă figurativă 2019.10.25 UNILEVER BCS EUROPE B.V., 
NL 

5  
R 7448 008917 CARDURA XL 2019.10.26 Pfizer Inc., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6  R 7458 008891 Marcă figurativă 2019.10.07 MEDA AB, SE 
7  R 7650 008884 DERO ACTIV 2019.10.05 UNILEVER ROMÂNIA S.A., RO 
8  R 7740 008889 MEDEIA 2019.10.07 BABII Sergiu, MD 

9  
R 7806 008930 CONTINENT 

Trading & Leasing Co., 
Ltd 

2019.10.28 CONTINENT S.R.L., companie, 
MD 

10  R 7828 008911 LaVina 2019.10.22 LA VINA GRUP S.R.L., MD 

11  R 7867 008894 DKV EURO SERVICE 2019.10.08 DKV EURO SERVICE GmbH & 
Co. KG, DE 

12  R 7868 008895 DKV 2019.10.08 DKV EURO SERVICE GmbH & 
Co. KG, DE 

13  R 7881 008905 UPS CAPITAL 2019.10.18 United Parcel Service of America, 
Inc., US 

14  R 7916 008893 DKV EURO SERVICE 2019.10.08 DKV EURO SERVICE GmbH & 
Co. KG, DE 

15  19777 025934 BlackSmith fierforjat 
wrought iron 

2019.10.01 DINA-ART-FIER S.R.L., MD 

16  20208 025841 DONNA ROSE 2019.10.01 BOSTAN Victor, MD 
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17  20251 025925 1 2019.10.12 Institutul de Dezvoltare a Proprie-
tăţii Intelectuale (INDEPRIN), MD 

18  20291 025942 SUPER ION 2019.10.22 PROVIDER-EXIM S.R.L., MD 
19  20292 025949 UNIVERSAL  

CHANNEL
2019.10.02 Universal City Studios LLC, US 

20  20293 025947 LAXARIN 
ЛАКСАРИН 

2019.10.02 Orion Corporation, FI 

21  20337 025948 DIVA UNIVERSAL 2019.10.02 Universal City Studios LLC, US 
22  20338 025966 FREDDY-FISH 2019.10.08 MUSIENCO Alexandru, MD 

23  20339 025969 SUPRAX 
COMFORTAB 

2019.10.08 Astellas Pharma Inc., JP 

24  20340 025970 СУПРАКС 
КОМФОРТАБ 

2019.10.08 Astellas Pharma Inc., JP 

25  20341 025993 Marcă figurativă 2019.10.15 BUX Boris, MD 

26  20342 026000 ZORILE  
preţ şi calitate 

2019.10.19 ZORILE S.A., MD 

27  
20343 026007 LE BRIDGE  

DUTY FREE 
2019.10.26 Le Bridge Corporation Limited 

S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

28  20344 026025 Marcă figurativă 2019.10.22 Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC, US 

29  20345 026053 ЧЕРВОНА  
РУТА 

2019.10.27 TYMCHIK Vitaliy, UA 

30  20363 025924 Lumancar 2019.10.16 Lupuşor Cristina, întreprindere 
individuală, MD 

31  20369 025961 PORTA PRO 2019.10.07 KOSS CORPORATION, US 
32  20389 025962 STRIVA 2019.10.07 KOSS CORPORATION, US 
33  20390 025991 MP 

MAXIM PASHA
2019.10.13 ZAPOROJAN Igor, MD 

34  20395 025944 ROST 2019.10.02 TĂBĂCARU Rodion, MD 
35  20396 025935 HEZOGEL 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 
36  20397 025936 VARIOTONE 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 
37  20398 025938 REOTONE 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 

38  20407 025980 m 2019.10.12 MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 

39  20411 025943 M•CLUB 2019.10.02 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

40  20412 026033 R  
RONSON 

2019.10.26 Austria Tabak GmbH, AT 

41  20413 026064 SYNVISC-ONE 2019.10.28 Genzyme Corporation (a Massa-
chusetts Corporation), US 

42  
20417 025951 Marcă figurativă 2019.10.15 Intelligent Business Solutions 

S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

43  20418 025952 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 2019.10.06 GALUPA Dumitru, MD 

44  
20419 025983 MEDPARK 2019.10.12 HEALTH FOREVER INTERNATI-

ONAL S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

45  

20420 026001 GRIPHOT 2019.10.16 ASFARMA MEDIKAL DENTAL 
URUNLER VE ILAC SANAYI 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI 
TURCEŞTI, MD 

46  20421 026034 DOCTOR WHITE 2019.10.23 GUMENIUC Oleg, MD 

47  20422 026054 Trevindo  
Now where to? 

2019.10.27 PRUTEANU Natalia, MD 

48  20432 025958 TISSIMA 2019.10.06 SmithKline Beecham Limited, GB 
49  20433 025964 DUADART 2019.10.07 SmithKline Beecham Limited, GB 
50  20434 025965 DUEDART 2019.10.07 SmithKline Beecham Limited, GB 
51  20442 025950 ICETOP 2019.10.12 VIOTOP S.R.L., MD 

52  20444 025998 FinIce  
ФинАйс 

2019.10.15 Orion Corporation, FI 

53  20446 025955 Marcă figurativă 2019.10.06 Credite Pentru Toţi S.R.L., 
organizație de microfinanțare, MD 

54  20447 026052 MARKETONLINE 2019.10.26 SPÎNU Sergiu, MD 

55  20450 025960 РМ 
Рыбное меню 

2019.10.07 COZACENCO Leonid, MD 

56  20457 025957 DRY 
max 

2019.10.06 The Procter & Gamble Company, 
US 

57  20458 025979 MONSTER ENERGY 2019.10.12 MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 
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58  20459 026024 SUPER-MAX SOC-
CER 

2019.10.22 Super-Max IPR Holding AG, CH 

59  20462 025967 COLORWAY 2019.10.09 Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "Rubin", UA 

60  20468 025959 Pedigree 2019.10.07 MARS, INCORPORATED, US 
61  20476 026036 CASABELLA 2019.10.23 Casabella Holdings, LLC, US 
62  20478 025972 CLIMABOARD 2019.10.15 DĂNUŢĂ Gheorghe, MD 

63  20497 025974 S 2019.10.09 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC., US 

64  20498 025984 JOSEPHINE 2019.10.12 TITOV Mihail, MD 

65  
20499 026012 БЕШЕНАЯ ПЧËЛКА 2019.10.20 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

66  20516 026048 [GO GOLD] 2019.10.23 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

67  20517 026049 PASSWORD GOLD 2019.10.23 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

68  

20518 026059 MARLBORO GOLD 
ORIGINAL.  

DESIGN NOU. GUST 
NESCHIMBAT 

2019.10.28 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

69  
20519 026060 MARLBORO GOLD 

ORIGINAL.  
ÎN CURÎND 

2019.10.28 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

70  20526 026079 Marcă tridimensională 2019.10.30 BÎRCA Natalia, MD 
71  20527 026068 NATUROEL 2019.10.29 DOGOCHER Daniela, MD 

72  20532 026063 SYNVISC ONE 2019.10.28 Genzyme Corporation (a Massa-
chusetts Corporation), US 

73  20565 025976 PRESENT  
prestige line 

2019.10.15 ILCENCO Vsevolod, MD 

74  20581 025999 FAVORA 
ФАВОРА 

2019.10.15 Orion Corporation, FI 

75  20583 026076 GOLDEN DUCK 2019.10.30 BOSTAN Victor, MD 
76  20584 026077 ЗОЛОТАЯ УТКА 2019.10.30 BOSTAN Victor, MD 

77  
20607 026062 ШОКОЛАСТИКИ 2019.10.28 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

78  20625 025978 CAPITAL 2019.10.15 ILCENCO Vsevolod, MD 

79  20757 025985 AQUA Life 2019.10.21 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

80  20943 026017 Топ Снек 2019.10.16 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 
81  20944 026016 Top Snack 2019.10.16 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

82  

20947 026050 BOND  
STREET  
gold  

Superslims  
SINCE 1902

2019.10.23 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

83  21011 025975 RBC 2019.10.12 BUZHOR Sergey, MD 
84  21044 026066 SKYLIGHT 2019.10.30 EPIDAVR S.R.L., MD 

85  21064 026032 БАРИН 2019.10.23 Luvimap Grup S.R.L., societate 
comercială, MD 

86  21138 025971 doğadan 2019.10.09 Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve 
Pazarlama A.S., TR 

87  21145 025963 Studio Leader 2019.10.28 Crescoprim S.R.L., MD 
88  21175 025946 STUDIO UNIVERSAL 2019.10.02 Universal City Studios LLC, US 
89  21220 025937 PARADONTO-LIZ 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 
90  21221 025939 KERATO-LIZ 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 
91  21222 025940 MICO-LIZ 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 
92  21223 025941 SPONDI-LIZ 2019.10.21 CIUHRII Ceslav, MD 

93  

21231 026037 Аврора 
ПРЕМИУМ  

ВОДКА 

2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

94  21261 025988 МАЧО СРЕДИ 
ФРУКТОВ 

2019.10.21 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

95  21263 026009 AEV 
MODERN 

2019.10.20 ANTON Viorica, MD 

96  21280 026006 CHASER-P 2019.10.16 Agan Chemical Manufacturers 
Ltd., IL 

97  
21295 025982 СКАЗОЧНЫЙ 

ОРЕШЕК 
2019.10.12 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 
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98  21296 026020 ВАЗ 2019.10.23 RIA-PRODEX S.R.L., MD 

99  21317 025986 AQUA TRADE 2019.10.21 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

100 21318 025987 AQUA TRADE 2019.10.21 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

101 

21329 026042 AURORA 2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

102 

21330 026043 ИМПЕРИЯ 2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

103 

21331 026044 IMPERIA 2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

104 21376 026013 MedExpert 2019.10.21 IMUNOTEHNOMED S.R.L.,  
societate comercială, MD 

105 

21420 026038 РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 

ST. PETERSBURG 
VODKA 

PLATINUM

2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

106 

21421 026039 РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 

ST. PETERSBURG 
VODKA 

GOLD

2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

107 

21422 026040 РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 

ST. PETERSBURG 
VODKA 

RUSSIAN STANDARD

2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

108 21559 025956 TERESITA 2019.10.06 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC., US 

109 
21800 025994 FENIX 2019.10.16 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 

and Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

110 

22097 026045 Русский Стандарт 
 

2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

111 

22098 026046 RUSSIAN STANDARD 2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

112 

22558 026041 IMPERIA 2019.10.23 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

113 22877 026014 ZOLOTÎE SEMKI 2019.10.20 MERAJI Nicolai, MD 

 
 

FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 
 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2017 0020 2017.05.16 1 2019.04.04 1/2018 
2 f 2017 0031 2017.06.15 5 2019.04.04 11/2017 
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 
 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2017 0023 2017.05.26 1 2019.04.24 2/2018 

 

 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în 
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 

data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene  

şi modele industriale, 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 
 

Nr. IDB

1 DM/101385 2018.05.15 MAY-AGRO TO-
HUMCULUK SA-
NAYİ VE TİCAR-
ET ANONİM ŞİR-
KETİ, TR 

Logo / Logo / Logo 32-00 1 22/2018
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
 certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 SĂLCUŢA S.R.L., ÎNTREPRINDERE  

MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

599 f 2003 0103 2003.10.31 2018.10.31 

2 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 30, ap. 2, MD-6501, Anenii 
Noi, Republica Moldova 

1559 f 2013 0097 2013.10.02 2018.10.02 

3 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1560 f 2013 0099 2013.10.17 2018.10.17 

4 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1561 f 2013 0101 2013.10.17 2018.10.17 

5 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1562 f 2013 0102 2013.10.17 2018.10.17 

6 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1563 f 2013 0103 2013.10.17 2018.10.17 

7 OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU 
"PROIZVODSTVENNAYA FIRMA "ALTA - 
PROFIL", RU 
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 105215, 
Moscow, Federaţia Rusă 

1566 f 2013 0107 2013.10.28 2018.10.28 

8 OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU 
"PROIZVODSTVENNAYA FIRMA "ALTA - 
PROFIL", RU 
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 105215, 
Moscow, Federaţia Rusă 

1567 f 2013 0108 2013.10.28 2018.10.28 

9 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1583 f 2013 0100 2013.10.17 2018.10.17 

10 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

1594 f 2013 0104 2013.10.17 2018.10.17 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul depozitului, numărul şi data hotărârii acordare a titlului de protecție, numărul titlului de protecţie, 

numărul BOPI, datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. de 
depozit 

 

Nr. şi data 
hotărârii de 
acordare 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

042573 - - 9/2018 
 
 
 
 

(730)  
Cainiao Smart Logistics 
Holding Limited, GB 
Fourth Floor, One Capital 
Place, P.O. Box 847, 
Grand Cayman, KY1-
1103, Insulele Caimane, 
Regatul Unit 

(730)  
Cainiao Smart Logistics 
Holding Limited, KY 
Fourth Floor, One Capital 
Place, P.O. Box 847, 
Grand Cayman, KY1-
1103, Insulele Caimane 
 

2 Mărci 028906 
028907 
028908 

- 22585 
22586 
22587 

7/2011 
6/2012 

 
 
 

(730)  
Marriott Worldwide Corp., 
a Maryland (USA) 
corporation, US 
10400 Fernwood Road, 
Bethesda, MD 20817, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Marriott Worldwide Corpo-
ration, corporaţie din statul 
Maryland, US 
10400 Fernwood Road, 
Bethesda, Maryland 
20817, Statele Unite ale 
Americii 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

042602 - - 8/2018 (511) NCL(11-2018)  
35 -  publicitate; gestiu-
nea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; import-
export de bijuterii, servicii 
de comercializare pentru 
terţi prestate de lanţuri de 
magazine. 

(511) NCL(11-2018)  
35 -  publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; import-
export de încălțăminte, 
servicii de comercializare 
pentru terţi prestate de 
lanţuri de magazine. 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

041317 - - 3/2018 (511) NCL(11-2017)  
39 - servicii de lanţ 
logistic de aprovizionare, 
şi anume depozitarea 
mărfurilor, transportarea şi 
livrarea produselor pentru 
alte persoane, pe cale 
aeriană, maritimă sau 
rutieră; servicii aeriene, 
rutiere şi navale de tran-
sport şi livrare. 

(511) NCL(11-2017)  
39 - servicii de lanţ 
logistic de aprovizionare, 
şi anume depozitarea 
mărfurilor, transportarea şi 
livrarea produselor pentru 
alte persoane, pe cale 
aeriană, maritimă sau 
rutieră; servicii aeriene, 
rutiere şi navale de tran-
sport şi livrare; curtaj de 
navlu. 

5 Brevet de 
invenţie 

a 2016 
0103 

9224 
2019.03.19 

 5/2019 (57) 
9. Soluţie stabilă injectabi-
lă de noradrenalină semni-
ficativ liberă de conser-
vanţi şi/sau agenţi antioxi-
danţi, în care concentraţia 
de noradrenalină constitu-
ie de la 0,04 până la 0,2 
mg/ml şi pH este de la 3,2 
până la 3,6. 
15. Soluţie injectabilă 
stabilă de noradrenalină, 
conform revendicării 14, 
cu un  conţinut de 
arterenonă mai mic de 
0,05% din greutate şi un 
conţinut de d-
noradrenalină egal sau 
mai mic de 5% din greuta-
te. 

(57) 
9. Soluţie stabilă injectabi-
lă de noradrenalină cu o 
cantitate de conservanţi 
şi/sau agenţi antioxidanţi 
sub 0,005% din greutate, 
în care solventul reprezin-
tă apă degazată sau 
deaerată, concentraţia de 
noradrenalină constituie 
de la 0,04 până la 0,2 
mg/ml şi pH se ajustează 
de la 3,2 până la 3,6 cu 
acid clorhidric.  
15. Soluţie injectabilă 
stabilă de noradrenalină, 
conform oricărei din re-
vendicările 9-13, care este 
liberă de agenţi de 
antioxidare şi conservanţi.  
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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 aprilie 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 

 
007928 

1998.06.19 
Nr. certificat  

R 6957 
INTEL 

CORPORATION, 
corporaţie 

organizată şi 
existentă conform 

legilor statului 
Delaware, US 

 

INTEL  
CORPORATION, 

corporaţie 
organizată şi 

existentă  
conform legilor 

statului  
Delaware, US 

2019.01.03 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2019.04.23 1. Se repune în drepturi titularul mărcii        
nr. R 6957 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
041749 

2017.12.18 
 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
"Natura 

Siberica", RU 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
"Natura  

Siberica", RU 

2019.02.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.12.28 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35 şi 
pentru următoarele produse din clasa 03: 
"săpunuri; săpunuri deodorante; săpun pentru 
bărbierit; săpunuri pentru redarea strălucirii 
textilelor; săpun în calupuri; săpunuri 
nemedicinale; săpunuri antiperspirante; săpun 
antiperspirant pentru picioare; săpun de 
migdale; precum şi pietre abrazive, uleiuri de 
curăţare; produse pentru bărbierit; preparate 
cosmetice pentru baie; preparate pentru baie 
[nu de uz medical]; produse de demachiere, 
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic; 
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul 
proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz 
medical; şampoane; şampoane pentru 
animale [preparate de toaletă nemedicinale]; 
şampoane pentru animalele de companie 
[preparate de toaletă nemedicinale], toate 
produsele sus-menţionate fabricate pe bază 
de săpun sau cu adaos de săpun". Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
"SAVON", "SIBERIA", cu excepţia executării 
grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
3 Marcă naţională 

MI PIACE 
 

039295 
2016.08.03 
SOLOVIOV 

Evghenii, MD 

QUEEN'S 
RESIDENCE 
PARK S.R.L., 

MD 

2017.12.04 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.11.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
 

 
040665 

2017.05.25 
 

Beiersdorf AG, 
DE 

Beiersdorf AG, 
DE 

2019.02.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.12.28. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

5 Marcă naţională 
 

 
 

041298 
2017.10.06 

 
RUSU Adrian, 

MD 

RUSU Adrian, 
MD 

2019.02.20 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.29. 
3. În termen de până la o lună din data expe-
dierii 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 al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

041502 
2017.11.10 

 
DAS 

SOLUTIONS 
S.R.L., MD 

DAS 
SOLUTIONS 
S.R.L., MD 

2019.02.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.12 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 38, precum şi pentru următoarele 
servicii din clasa 42 "servicii ştiinţifice şi 
tehnologice, precum şi servicii de cercetare 
şi de creaţie, referitoare la acestea; crearea 
şi dezvoltarea hardware şi software de 
calculator". Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "SOLUTIONS", cu 
excepţia executării grafice deosebite.   
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 
în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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1 2 3 4 5 6 
7 Marcă naţională 

СЛАДКИЙ СОН 
SD 

041359 
2017.10.17 

 
CALMÎC Vitalie, 

MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
SWEET DREAM 

SD 
041360 

2017.10.17 
 

CALMÎC Vitalie, 
MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
041361 

2017.10.17 
 

CALMÎC Vitalie, 
MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă 
internaţională 
CARPATHIA 

WINES  
IR 1340831 
2017.01.30 

 
VALVIS 

HOLDING S.A., 
RO 

VALVIS 
HOLDING 
S.A., RO 

2019.02.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.01.23. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea Deciziei  
Curţii Supreme de Justiție din 27.03.2019  

privind menținerea Hotărârii Judecătoriei Chișinău  
sediul Râșcani din 02.02.2018 

  
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curţii 

Supreme de Justiție din 27.03.2019 privind admiterea recursului, casarea Deciziei Curţii de Apel 
Chişinău din 02.10.2018 și menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din 02.02.2018, 
la cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva AGEPI cu privire la anularea 
actului administrativ: 

- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 29.09.2016 cu privire la abrogarea 
Deciziei Direcției mărci şi design industrial din 24.02.2016 și respingerea protecției mărcii combinate 

 nr. IR 1227595 din 03.10.2014, pentru produsele din clasa 25, conform CIPS, solicitant  USC 
IP Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdicţiei 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului  

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  
„Tamanskaya vinnaya kompaniya - Kuban” 

  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1822/19 din 

03.04.2019, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-22/18 din 10.09.2018 emis de 
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei pe dreptul de proprietate 
intelectuală a debitorului Tamanskaia Vinnaia Compania-Cubani, ИНН 7728305113/КПП 235201001б 
ОГРН 1037728054033; ОКПО 71306375: 

- se aplică interdicţia asupra mărcilor internaţionale nr. IR 1128769 din 08.08.2012, nr. IR 
1185414 din 07.10.2013 înregistrate pe numele titularului Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu „Tamanskaya vinnaya kompaniya - Kuban”, 192, ul. Rostovskaya, st. 
Starotitarovskaya, Temryuksky raion, RU-353531 Krasnodarsky kray (RU);  

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
OPI sus-enumerate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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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 de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate  
al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți  

de citire a materialelor imprimate 
 

La 15 mai 2019, Guvernul Regatului Moroc 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 privind facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate va intra 
în vigoare cu privire la Regatul Moroc la 15 august 2019. 

 
 

Convenția de la Berna cu privire la protecția operelor literare și artistice 
 

La 4 aprilie 2019, Insulele Solomon au depus instrumentele de aderare la Convenția de la 
Berna cu privire la protecția operelor literare și artistice, adoptată la 9 septembrie 1886, revizuită la 
Paris, la 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979. 

Convenția de la Berna cu privire la protecția operelor literare și artistice va intra în vigoare cu 
privire la Insulele Solomon la 4 iulie 2019. 

 
 

Tratatul OMPI privind dreptul de autor 
 

La 17 aprilie 2019, Guvernul Republicii Uzbekistan 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 Republica Uzbekistan 
la 17 iulie 2019. 

 
 

Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele 
 

La 17 aprilie 2019, Guvernul Republicii Uzbekistan 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 
Republica Uzbekistan la 17 iulie 2019. 

 

*** 
Directorul General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) prezintă 

complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe și se referă la depunerea în data de 14 august 
2009 de către Guvernul Republicii Costa Rica a declarației privind Articolul 15, paragraful 3 din 
Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, conform căreia, Republica Costa 
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Rica aplică dispozițiile Articolului 15, paragraful 1 din Tratat doar cu referire la radiodifuziunea sau 
comunicarea către public în scopuri comerciale, în conformitate cu legislația din Costa Rica și nu 
aplică aceste dispoziții în cazul difuzării non-interactive libere tradiționale. 

În această privință, Directorul General are onoarea să notifice depunerea la data de 7 mai 
2019 a declarației, conform căreia, Guvernul Republicii Costa Rica retrage declarația sus-
menționată. 

Declarația va intra în vigoare la 7 august 2019. 
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