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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu.  
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,  

indicaţiilor geografice, 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 oficiale, regulamente, convenţii 

internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. 

   

General information
The Official Bulletin of Intellectual Property contains different 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 
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the field 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 2019)

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 Oficiul 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 Oficiul Uniunii Europene 

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

EP Oficiul European
 de Brevete (OEB)
ES Spania
ET Etiopia
EU Uniunea Europeană
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GB Regatul Unit
GE Georgia
GG   Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GR Grecia
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guyana
HK HONG KONG, China
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
IB Biroul Internaţional al 

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate 
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania

JP Japonia
KE Kenya
KG Kârghâzstan
KH Cambodgia 
KP Republica Populară
 Democrată Coreeană
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Cayman
KZ Kazahstan
LA Republica 

Democratică Populară 
Laos

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

(Republica Bolivariană)
VG Insulele Virgine Britanice
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50/2008 privind 
protecţia invenţiilor.

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică 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 bibliografice, rezumatele şi, după caz, materialele 
grafice ale acestora, datele bibliografice 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 Clasificării 
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice fiind simbolul unei secţiuni CIB.

Legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law 
No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

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

The patent application shall be filed 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 Classification (IPC) indexes, the first letter being the symbol of a IPC section.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
№ 50/2008 об охране изобретений.  

В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приори тет, 
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-
способно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промыш-
ленности. 

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, о предоставленных патентах 
на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты 
и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к 
заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и 
к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и 
краткосрочных патентов на изобретения.

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID îN bAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR bIbLIOGRAFICE REFERITOARE  

LA DOCUMENTELE DE bREvET, PUbLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR ThE IDENTIFICATION bIbLIOGRAPhIC DATA  

IN PATENT DOCUMENTS PUbLIShED bY AGEPI,  
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДы ИНИД (INID) Для ИДЕНТИфИКАцИИ БИБлИОГРАфИчЕСКИх ДАННых, 
ОТНОСящИхСя К ПАТЕНТНым ДОКумЕНТАм, в СООТвЕТСТвИИ 

СО СТАНДАРТОм ST.9 вОИС, ПуБлИКуЕмыЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
 Designation of the kind of document
 Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
 Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modificarea documentului
 Document correction or modification information
 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(21) Numărul de depozit
 Number assigned to the application
 Номер заявки
(22) Data de depozit
 Date of filing 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 filing of priority application
 Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
 Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the application: number of BOPI, year
 Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
 Data publicării traducerii revendicărilor modificate  

         Date of publication of the translation of the amended claims
         Дата публикации перевода измененной формулы
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modificat
 Date of publication of a corrected or modified 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 specification
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              
         Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modificată
         Date of publication of the translation of the validated European patent specification  
 maintained in its amended form
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  
 в измененной форме 
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
 International Patent Classification
 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 filing 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 certificatul complementar de protecţie
 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certificate
 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI  
 Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
 со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со 

Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
 Name of patent attorney
 Имя патентного поверенного
(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii acordării brevetului european
         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
         Дата публикации ЕПВ сведений о предоставлении европейского патента                                                    
        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modificată 
        Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 
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(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european
         Date of publication of the request for validation of the European patent
          Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
 PCT international application: number and filing 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 fitofarmaceutic

 Number and date of the first 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 certificatului complementar de protecţie
 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certificate
 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certificatul 
complementar de protecţie

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 
certificate 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 filing date of the European patent application
         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 
(97)  Numărul şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
         Number and date of publication of the European patent application by the EPO
         Номер и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE bREvET îN bAZA NORMEI OMPI ST.16,  

PUbLICATE DE AGEPI
CODES FOR ThE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 

OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO  
STANDARD ST.16, PUbLIShED bY AGEPI

КОДы Для ИДЕНТИфИКАцИИ РАзлИчНых вИДОв ПАТЕНТНых  
ДОКумЕНТОв в СООТвЕТСТвИИ СО СТАНДАРТОм вОИС ST.16,  

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

http://agepi.gov.md/sites/default/files/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 filing 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – patent application published with corrected or modified first 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 modificări 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – granted patent for invention with corrected or modified first page of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
b9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a documentului
 – granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 
  формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
 – issued patent for invention
 – выданный патент на изобретение
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 
  или признания патента недействительным 
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C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) 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 modificări 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 specification
     – перевод валидированного европейского патента
T3 –  traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modificată
     –  translation of the validated European patent specification 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 specification 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 
  (bibliografică) a documentului
     –   corrected translation of the validated European patent specification 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 specification 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 filing date or recognized priority date
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного 

срока с даты подачи или даты признанного приоритета
U1  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
  – short-term patent application published within the established term together with a search report
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске
U2  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
  – short-term patent application published within the established term without a search report
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске
U3  – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
  – search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
  – отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
Y  – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
  – granted short-term patent for invention
  – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры возражения  
Y8  – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt 
  (bibliografică) a  documentului
  – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front 
  (bibliographic) page of the document
  – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
  в титульном листе документа
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INvENŢII, PUbLICATE îN bULETINUL OFICIAL 

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF hEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING  
INvENTIONS MADE IN ThE OFFICIAL bULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY  

IN ACCORDANCE WITh ThE STANDARD ST.17
КОДы вОИС Для КОДИРОвАНИя зАГОлОвКОв ИНфОРмАцИИ, 

ОТНОСящЕйСя К ИзОБРЕТЕНИям, ПуБлИКуЕмОй в ОфИцИАлЬНОм 
БЮллЕТЕНЕ ИНТЕллЕКТуАлЬННОй СОБСТвЕННОСТИ  

в СООТвЕТСТвИИ СО СТАНДАРТОм ST.17
bb1A Cereri de brevet de invenţie publicate 
   Published patent applications 
   Опубликованные заявки на патент на изобретение
bb1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 
   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
bb2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate 
   Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested 
   Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
   Молдова
FF4A  brevete de invenţie acordate 
   Granted patents for invention 
   Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y  brevete de invenţie de scurtă durată acordate

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

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

 Молдова

Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări 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 modificări în pagina de capăt  

(bibliografică) 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 modificări 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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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 condiţii-
le prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor 
de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile 

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

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

 
ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in 
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.  
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are 

available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered 
for payment of an additional fee. 

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на 
условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. 
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в 

библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть 
заказаны их копии. 

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

P 

P 

П 
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(21) a 2020 0085 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G01N 1/22 (2006.01) 

G01N 1/24 (2006.01) 
G01N 1/26 (2006.01) 
G01N 1/40 (2006.01) 
B64C 39/02 (2006.01) 

(22) 2020.12.07 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 
(72) LOZOVANU Petru, MD; PALADI Florentin, 

MD; BULIMAGA Tatiana, MD 
(54) Procedeu şi instalaţie pentru prelevarea 

probelor de aer din atmosferă 
(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o insta-

laţie pentru prelevarea automată la distanţă 
cu drona a probelor de aer din straturile at-
mosferice de până la înălţimea de 150 m, 
pentru monitorizarea impurităţilor nocive sub 
formă de gaze şi aerosoli, inclusiv cu concen-
traţii mici, determinarea dinamicii distribuţiei 
impurităţilor pe direcţia verticală şi orizontală 
în zonele greu accesibile adiacente surselor 
staţionare şi mobile.  
Procedeul de prelevare a probelor de aer din 
atmosferă constă în filtrarea forţată a aerului 
atmosferic printr-un filtru fibros, instalat într-un 
container (2), totodată filtrarea suplimentară se 
efectuează printr-un al doilea filtru cu nanoclus-
teri de carbon Cn (4), unde n=40100, care 
prealabil, împreună cu containerul (2), se su-
pun tratamentului termic în vid. Containerul (2) 
se menţine vidat până la prelevarea probei de 
aer. Ulterior, impurităţile reţinute de filtrul fibros 
cu dizolvanţi şi de filtrul cu nanoclusteri de car-
bon Cn (4) se extrag prin desorbţia termică. 
Transportarea instalaţiei pe traseu, la locul pre-
levării probelor, înregistrarea coordonatelor şi 
dirijarea procesului de prelevare a probelor, se 
realizează cu ajutorul unei drone (14).  
Instalaţia pentru prelevarea probelor de aer 
din atmosferă conţine un dispozitiv de distri-
buire a aerului (10), dotat cu o supapă de 
ventilare (9), cuplat la o pompă pneumatică 
reglabilă (11), o conductă de aer (12),  meca-
nisme de cuplare (8) a containerului (2), un 
bloc de control programat (13) şi cel puţin un 
container (2) cu două supape (1 şi 7), în inte-
riorul căruia la intrare este plasat un filtru fi-
bros. Totodată, al doilea filtru din container 
(2), destinat filtrării suplimentare, este con-
fecţionat sub formă de carcasă (3) dintr-un 
material compozit poros cu substanţă absor-
bantă din nanoclusteri de carbon Cn (4). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

 
* 

*     * 

(54) Process and installation for air sampling 
from the atmosphere  

(57) The invention relates to a process and instal-
lation for automatic remote air sampling by a 
drone from atmospheric layers up to a height 
of 150 m to control harmful impurities in the 
form of gases and aerosols, including low 
concentrations, to determine the dynamics of 
the distribution of impurities in the vertical and 
horizontal direction in hard-to-reach places 
adjacent to stationary and mobile sources. 
The process for air sampling from the at-
mosphere consists in forced filtration of at-
mospheric air through a fibrous filter, installed 
in a container (2), at the same time additional 
filtration is carried out through a second filter 
with carbon nanoclusters Cn (4), where 
n=40…100, which preliminarily together with 
container (2) are subjected to vacuum heat 
treatment. The container is kept under vacu-
um until an air sample is taken. Then the im-
purities entrapped by the fibrous filter with 
solvents and the filter with carbon nanoclus-
ters Cn (4) are removed by thermal desorpti-
on. Transportation of the installation along the 
route to the sampling site, registration of co-
ordinates and management of the sampling 
process is carried out using a drone (14). 
The installation for air sampling from the at-
mosphere comprises an air distribution device 
(10), equipped with a ventilation valve (9), 
connected to an adjustable pneumatic pump 
(11), an air duct (12), a container (2) connec-
tion mechanism (8), a program control unit 
(13) and at least one container (2) with two 
valves (1 and 7), inside which a fibrous filter is 
placed at the inlet. At the same time, the se-
cond filter in the container (2), intended for 
additional filtration, is made in the form of a 
housing (3) of a porous composite material 
with absorbent substance of carbon nanoclus-
ters Cn (4). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ и установка для отбора проб 
воздуха из атмосферы 

(57) Изобретение относится к способу и уста-
новке для автоматического дистанционно-
го отбора проб воздуха дроном из слоев 
атмосферы до высоты 150 м для контроля 
вредных примесей в виде газов и аэрозо-
лей, в том числе низких концентраций, 
определения динамики распределения 
примесей в вертикальном и горизонталь-
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ном направлении в труднодоступных ме-
стах, прилегающих к стационарным и мо-
бильным источникам.  
Способ отбора проб воздуха из атмосферы 
состоит в принудительной фильтрации ат-
мосферного воздуха через волокнистый 
фильтр, установленный в контейнере (2), 
при этом дополнительная фильтрация 
осуществляется через второй фильтр с уг-
леродными нанокластерами Cn (4), где 
n=40100, которые предварительно вме-
сте с контейнером (2), подвергаются ваку-
умной термообработке. В контейнере под-
держивается вакуум до тех пор, пока не 
будет взята проба воздуха. Затем примеси, 
задержанные волокнистым фильтром с 
растворителями и фильтром с углеродны-
ми нанокластерами Cn (4), удаляются пу-
тем тепловой десорбции. Транспортировка 
установки по маршруту к месту отбора 
проб, регистрация координат и руковод-
ство процессом отбора проб осуществля-
ются с помощью дрона (14). 
Установка для отбора проб воздуха из ат-
мосферы содержит воздухораспредели-
тельное устройство (10), снабженное вен-
тиляционным клапаном (9), соединенное с 
регулируемым пневматическим насосом 
(11), воздуховод (12), механизм соедине-
ния (8) контейнера (2), блок программного 
управления (13) и, по меньшей мере, один 
контейнер (2) с двумя клапанами (1 и 7), 
внутри которого на входе размещен волок-
нистый фильтр. При этом  второй фильтр в 
контейнере (2), предназначенный для до-
полнительной фильтрации, выполнен в 
виде корпуса (3) из пористого композици-
онного материала с абсорбирующим ве-
ществом из углеродных нанокластеров Cn 
(4). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 

 
 
 
 
 
 

(21) a 2020 0092 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G08B 13/00 (2006.01) 

G08B 13/02 (2006.01) 
G08B 21/02 (2006.01) 
G08B 23/00 (2006.01) 

(22) 2020.12.28 
(71)(72) ŢÎPÎŞEV Ivan, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Sistem de monitorizare a persoanelor şi 

dispozitiv 
(57) Invenţia se referă la un sistem de monitoriza-

re a persoanelor şi un dispozitiv portabil, des-
tinate localizării şi urmăririi deplasării infracto-
rilor cu scopul de a nu permite acestora să în-
calce restricţiile şi/sau să se apropie de victi-
mă. Sistemul mai poate fi utilizat în cazul 
„arestului la domiciliu”, precum şi în alte do-
menii ale activităţii economice, care necesită 
localizarea obiectelor monitorizate. 
Sistemul, conform invenţiei, cuprinde un dis-
pozitiv-brăţară de urmărire (2), ataşat în sigu-
ranţă la un membru (picior sau mână) al per-
soanei monitorizate, un dispozitiv portabil 
principal (3), dispus staţionar în interiorul în-
căperii persoanei monitorizate sau purtat de 
aceasta când părăseşte încăperea, un dispo-
zitiv portabil de avertizare a persoanei terţe 
(5), dispus staţionar în interiorul încăperii per-
soanei terţe sau purtat de aceasta când pără-
seşte încăperea, precum şi o staţie de moni-
torizare (1), dotată cu un server de recepţie a 
datelor (4) de la dispozitive prin intermediul 
dispozitivului principal (3), echipament pentru 
stocarea informaţiei în baze de date, un ser-
ver proxy şi programe de monitorizare a ope-
ratorului. 
Dispozitivul-brăţară de urmărire (2) este con-
stituit dintr-o carcasă de plastic, o curea pen-
tru corp în formă de buclă dublă conductivă, 
executată din cablu durabil de oţel elastic, 
acoperit cu plastic hipoalergenic, două con-
tacte mecanice pentru ataşarea capetelor ne-
izolate ale cablului, o pereche de contacte ar-
cuite, un capac, un microcontroler, un tran-
sceiver RF cu antenă, un modul de senzori de 
mişcare, proximitate şi control al integrităţii 
brăţării, precum şi o baterie. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) People monitoring system and device  
(57) The invention relates to a people monitoring 

system and a portable device designed for 
detecting and tracking the movement of of-
fenders in order to prevent them from violating 
restrictions and/or approaching the victim. 
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The system can also be used in the case of 
“house arrest”, as well as in other areas of 
economic activity that require the detection of 
controlled objects. 
The system, according to the invention, com-
prises a tracking bracelet device (2), securely 
attached to a limb (leg or arm) of a controlled 
person, a main portable device (3), installed 
permanently inside the premises of a control-
led person or carried by him when he leaves 
the premises, a portable third party warning 
device (5), installed permanently inside the 
premises of a third party or carried by him 
when he leaves the premises, as well as a 
monitoring station (1), equipped with a server 
for receiving data (4) from devices through the 
main device (3), equipment for storing infor-
mation in databases, a proxy server and ope-
rator monitoring programs. 
The tracking bracelet device (2) consists of a 
plastic case, a body strap in the form of a 
conductive double loop, made of durable elas-
tic steel cable, coated with hypoallergenic 
plastic, two mechanical contacts for connec-
ting the non-insulated ends of the cable, a pa-
ir of spring contacts, a cover, a microcontrol-
ler, a RF-transceiver with an antenna, a moti-
on, proximity and bracelet integrity control 
sensor module, as well as a battery. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Система мониторинга людей и 
устройство 

(57) Изобретение относится к системе монито-
ринга людей и портативному устройству, 
предназначенным для обнаружения и от-
слеживания перемещения правонаруши-
телей с целью не позволить им нарушить 
ограничения и/или приблизиться к жертве. 
Система еще может быть использована в 
случае «домашнего ареста», а также в дру-
гих сферах экономической деятельности, 
которые требуют обнаружение контроли-
руемых объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система, согласно изобретению, содержит 
устройство-браслет слежения (2), надежно 
прикрепленное к конечности (ноге или ру-
ке) контролируемого лица, основное пере-
носное устройство (3), установленное ста-
ционарно внутри помещения контролируе-
мого лица или переносимое им когда вы-
ходит из помещения, переносное устрой-
ство предупреждения третьего лица (5), 
установленное стационарно внутри поме-
щения третьего лица или переносимое им 
когда выходит из помещения, а также 
станцию мониторинга (1), оснащенную 
сервером приема данных (4) с устройств 
посредством основного устройства (3), 
оборудованием для хранения информации 
в базах данных, прокси-сервером и про-
граммами мониторинга оператора. 
Устройство-браслет слежения (2) состоит 
из пластикового корпуса, нательного ре-
мешка в виде токопроводящей двойной 
петли, выполненной из прочного эластич-
ного стального тросика, покрытого гипоал-
лергенным пластиком, двух механических 
контактов для соединения неизолирован-
ных концов тросика, пары пружинных кон-
тактов, крышки, микроконтроллера, RF-
трансивера с антенной, модуля датчиков 
движения, приближения и контроля це-
лостности браслета, а также аккумулятора. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  

durată publicate / 
Published short-term patent applications /  

Опубликованные заявки на краткосрочные 
патенты/ 

 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile 
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de 
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile 

publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost. 
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să 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. 50/2008 on the Protection of Inventions.  
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are 

available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered 
for payment of an additional fee. 

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на 
условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. 
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в 

библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть 
заказаны их копии. 

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

P 

P 

П 
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(21) s 2020 0151 (13) U2 
(51) Int. Cl.: G01R 33/00 (2006.01) 

G01R 33/02 (2006.01) 
(22) 2020.12.14 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD 
(72) PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO 

Anatolie, MD 
(54) Senzor magnetic de câmp constant cu o 

buclă de reacţie 
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii de 

măsurare şi poate fi utilizată în electronica de 
putere, transport, geofizică, sisteme de 
navigaţie, defectoscopie şi medicină. 
Senzorul, conform invenţiei, conţine un 
element magnetoelectric (1), un generator de 
pompă (2), un amplificator sincron (3), un bloc 
pentru generarea caracteristicii neliniare 
inverse (4), un contact de măsurare de ieşire 
(5), un element de reacţie (6) şi o bobină de 
compensare (7). Blocul (4) conţine un 
generator de tact (8), un generator al 
impulsurilor de căutare (9), un generator de 
tensiune cu dinte de ferăstrău (10), un 
comparator (11) şi un element de 
eşantionare-stocare (12). Blocul (4) permite 
compensarea neliniarităţii caracteristicii 
elementului magnetoelectric (1) în sine. Prin 
urmare, caracteristica rezultată se apropie de 
cea liniară, iar datorită reacţiei negative deja 
superficiale (slabe) se obţine dependenţa 
liniară necesară. 
Rezultatul tehnic constă în liniarizarea 
caracteristicii senzorului până la vârful 
caracteristicii neliniare iniţiale şi în asigurarea 
stabilităţii funcţionării lui. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Magnetic constant field sensor with 
feedback loop 

(57) The invention relates to the field of 
measurement technology and can be used in 
power electronics, transport, geophysics, 
navigation systems, flaw detection and 
medicine. 
The sensor, according to the invention, 
comprises a magnetoelectric element (1), a 
pump generator (2), a synchronous amplifier 
(3), a nonlinear back characteristic generation 
block (4), an output measuring contact (5), a 
feedback element (6) and a compensation coil 
(7). Block (4) comprises a clock generator (8), 
a search pulse generator (9), a sawtooth 
voltage generator (10), a comparator (11) and 
 

a sample-accumulation component (12). 
Block (4) allows of compensating the 
nonlinearity of the characteristic of the 
magnetoelectric element (1) as such. 
Therefore, the resulting characteristic 
approaches a linear one, and due to the 
already superficial (weak) negative feedback, 
the necessary linear dependence is obtained. 
The technical result consists in linearizing the 
sensor characteristic up to the peak of the 
initial nonlinear characteristic and in ensuring 
the stability of its operation. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Магнитный датчик постоянного поля с 
контуром обратной связи  

(57) Изобретение относится к области измери-
тельной техники и может быть исполь-
зовано в силовой электронике, транспорте, 
геофизике, системах навигации, дефекто-
скопии и медицине. 
Датчик, согласно изобретению, содержит 
магнитоэлектрический элемент (1), генера-
тор накачки (2), синхронный усилитель (3), 
блок для генерирования обратной нели-
нейной характеристики (4), выходной изме-
рительный контакт (5), элемент обратной 
связи (6) и компенсационную катушку (7). 
Блок (4) содержит тактовый генератор (8), 
генератор поисковых импульсов (9), 
генератор пилообразного напряжения (10), 
компаратор (11) и элемент выборки-накоп-
ления (12). Блок (4) позволяет скомпен-
сировать нелинейность характеристики 
магнитоэлектрического элемента (1) как 
такового. Следовательно, результирующая 
характеристика приближается к линейной, 
а за счет уже поверхностной (слабой) 
отрицательной обратной связи получается 
необходимая линейная зависимость.  
Технический результат состоит в линеа-
ризации характеристики датчика до верши-
ны исходной нелинейной характеристики и 
в обеспечении устойчивости его работы. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent applications  
for which validation in the Republic  

of Moldova has been requested /  
Опубликованные заявки на европейский 

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 

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

rere 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. 50/2008 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 pa-

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

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

раннего приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за 
валидацию, и валидированный европейский патент имеют то же действие, что и заявка на 
патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений. 
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Device for the snoring and sleeping ap-
nea and hypoapnea 
Устройство для храпа, апноэ во сне и 
гипоапноэ 
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(54) Derivat de tetrahidroizochinolină substituit 

în calitate de modulator alosteric D1 pozitiv 
A substituted tetrahydroisoquinoline deriva-
tive as a D1 positive allosteric modulator 
Замещенное производное тетрагидроизо-
хинолина в качестве положительного 
аллостерического модулятора D1 
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 A substituted tetrahydroisoquinoline deriva-
tive as a D1 positive allosteric modulator 
Замещенное производное тетрагидроизо-
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(54) Roată transformabilă potrivită pentru tra-

versarea oricărui tip de teren și robot auto-
nom echipat cu cel puțin o astfel de roată 
Transformable wheel suitable for crossing 
any type of terrain and autonomous robot 
equipped with at least one such wheel 
Трансформируемое колесо, подходящее 
для пересечения любого типа местности, 
и автономный робот, оснащенный хотя 
бы одним таким колесом 
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(54) Compoziții care conţin tulpini bacteriene 
Compositions comprising bacterial strains 
Композиции, содержащие бактериальные 
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(54) Metode de tratament al HIV la pacienţi pedi-

atrici cu rilpivirină 
Methods of treating HIV in pediatric patients 
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пациентов рилпивирином 
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Apparatus and method for producing dry 
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Устройство и способ производства 
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Multi-channel microfluidic blood coagulati-
on measurement chip having five-layer 
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Многоканальный микрофлюидный чип 
для измерения свертывания крови, 
имеющий пятислойную структуру 
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Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din 

Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
 

 
ny person shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent 
within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. The op-
position shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Article 

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

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

основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобрете-
ний. 
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(11) 4810 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/30 (2006.01) 

A61K 31/4402 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
C07F 1/08 (2006.01) 
C07D 213/53 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 

(21) a 2020 0063 
(22) 2020.06.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; 

ŢAPCOV Victor, MD; BĂLAN Greta, MD; 
LOZAN Vasile, MD 

(54) Utilizarea cloro-{N-prop-2-en-1-il-N`-[1-
(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioa-
to}cupru în calitate de inhibitor al prolife-
rării bacteriilor din specia Acinetobacter 
baumannii 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, în 
particular la utilizarea unui compus coordina-
tiv de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor 
metalelor de tranziţie. Acest complex manifes-
tă activitate antimicrobiană înaltă faţă de bac-
teriile din specia Acinetobacter baumannii şi 
poate găsi aplicare în medicină şi veterinărie 
în calitate de preparat antimicrobian. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea compusu-
lui coordinativ cloro-{N-prop-2-en-1-il-N'-[1-
(piridin-2-il)etiliden]carbamohidrazontioato}-
cupru cu formula: 

N Cu
N

S

N

Cl

CH3

NH
 

în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor 
din specia Acinetobacter baumannii. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of chloro-{N-prop-2-en-1-yl-N'-[1-
(pyridin-2-yl)ethylidene]carbamohydrazon-
thioato}copper as an inhibitor of the re-
production of bacteria of the species Aci-
netobacter baumannii 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the use of a copper coordina-
tion compound from the class of transition 
metal thiosemicarbazonates. This complex 
 

 
 

exhibits high antimicrobial activity against 
bacteria of the species Acinetobacter bau-
mannii and can be used in medicine and vete-
rinary medicine as an antimicrobial drug. 
Summary of the invention consists in the use 
of a coordination compound chloro-{N-prop-2-
en-1-yl-N'-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]carbamo-
hydrazonthioato}copper of the formula: 

N Cu
N

S

N

Cl

CH3

NH
 

as an inhibitor of the reproduction of bacteria 
of the species Acinetobacter baumannii. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Применение хлоро-{N-проп-2-ен-1-ил-N'-
[1-(пиридин-2-ил)этилиден]карбамогид-
разонтиоато}меди в качестве инги-
битора размножения бактерий вида Aci-
netobacter baumannii 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, в частности к применению коорди-
национного соединения меди класса 
тиосемикарбазонатов переходных метал-
лов. Этот комплекс проявляет высокую 
противомикробную активность в отноше-
нии бактерий вида Acinetobacter baumannii 
и может найти применение в медицине и 
ветеринарии в качестве противомикроб-
ного препарата.  
Сущность изобретения заключается в 
применении координационного соединения 
хлоро-{N-проп-2-ен-1-ил-N'-[1-(пиридин-2-
ил)этилиден]карбамогидразонтиоато}меди 
формулы:  

N Cu
N

S

N

Cl

CH3

NH
 

в качестве ингибитора размножения 
бактерий вида Acinetobacter baumannii. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 4811 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B21H 5/00 (2006.01) 

B24B 39/00 (2006.01) 
B24B 39/04 (2006.01) 

(21) a 2019 0095 
(22) 2019.12.18 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  MAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; 

MAZURU Alexandru, MD; CIOTU Andrei, MD 
(54) Dispozitiv pentru durificarea dinţilor roţilor 

dinţate conice 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 

anume la prelucrarea metalelor sub presiune 
şi poate fi utilizată pentru sporirea capacităţii 
portante a dinţilor roţilor dinţate conice. 
Dispozitivul pentru durificarea dinţilor roţilor 
dinţate conice, conform invenţiei, conţine un disc 
mobil de acţionare (1) şi un corp fix (2), pe care 
este montat un mecanism de durificare cu ele-
mente de încărcare (3), executate în formă de 
sectoare dinţate. În elementele de încărcare (3) 
sunt executate cavităţi sferice (11), totodată 
elementele (3) sunt instalate mobil pe perimetrul 
unui disc (4), amplasat pe corp (2) prin interme-
diul unor bile (6) cu posibilitatea rotirii în jurul 
unui dorn central (5). Pe disc (4) este amplasată 
o roată dinţată conică (12) pentru durificarea 
dinţilor acesteia, limitată de la deplasarea axială 
prin două discuri (13 şi 14), dotate cu elemente 
elastice (15) şi acţionate axial de discul mobil 
(1), care comunică cu nişte cavităţi de înaltă 
presiune (8), executate într-un bloc în formă de 
inel (7), fixat pe corp (2), totodată, pe suprafața 
laterală interioară a blocului (7), sunt executate 
găuri străpunse, coaxiale cu cavităţile sferice 
(11), pentru glisarea unor pistoane (9 şi 10), ca-
re dintr-o parte comunică cu cavităţile (8), iar din 
partea opusă - cu elementele de încărcare (3). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for hardening the teeth of bevel 
gears 

(57) The invention relates to mechanical enginee-
ring, namely to plastic metal working and can 
be used to increase the bearing capacity of 
the bevel gears. 
The device for hardening the teeth of bevel 
gears, according to the invention, comprises a 
movable drive disk (1) and a fixed body (2), 
on which is mounted a hardening mechanism 
with loading elements (3), made in the form of 
gear sectors.  In the loading elements (3) are 
made spherical cavities (11), at the same time 
the elements (3) are movably mounted along 

the perimeter of a disk (4), placed on the body 
(2) by means of balls (6), with the possibility 
of rotation around a central mandrel (5). On 
the disk (4) is placed a bevel gear (12) to 
strengthen its teeth, limited from axial move-
ment by two disks (13 and 14), equipped with 
elastic elements (15) and driven in the axial 
direction by the movable disk (1), which 
communicates with high-pressure cavities (8), 
made in an annular block (7), fixed on the bo-
dy (2), at the same time on the inner side sur-
face of the block (7) are made through holes, 
coaxial with the spherical cavities (11), for sli-
ding pistons (9 and 10), which, on one side, 
communicate with the cavities (8), and on the 
opposite side - with the loading elements (3). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для упрочнения зубьев 
конических зубчатых колес 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, а именно к обработке металлов дав-
лением, и может быть использовано для 
повышения несущей способности кониче-
ских зубчатых колес. 
Устройство для упрочнения зубьев кониче-
ских зубчатых колес, согласно изобрете-
нию, содержит подвижной приводной диск 
(1) и неподвижный корпус (2), на котором 
установлен упрочняющий механизм с 
нагружающими элементами (3), выполнен-
ными в виде зубчатых секторов. В нагру-
жающих элементах (3) выполнены сфери-
ческие полости (11), при этом элементы (3) 
установлены подвижно по периметру диска 
(4), размещенного на корпусе (2) посред-
ством шариков (6), с возможностью вра-
щения вокруг центральной оправки (5). На 
диске (4) размещено коническое зубчатое 
колесо (12) для упрочнения ее зубьев, 
ограниченное от осевого перемещения 
двумя дисками (13 и 14), снабженными 
упругими элементами (15) и приводимыми 
в осевом направлении подвижным диском 
(1), который сообщается с полостями вы-
сокого давления (8), выполненными в 
кольцеобразном блоке (7), закрепленном 
на корпусе (2), при этом на внутренней бо-
ковой поверхности блока (7) выполнены 
сквозные отверстия, соосные со сфериче-
скими полостями (11), для скольжения 
поршней (9 и 10), которые с одной стороны 
сообщаются с полостями (8), а с противо-
положной стороны - с нагружающими эле-
ментами ( 3). 
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 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 
 
(11) 4812 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

C07H 19/06 (2006.01) 
C07H 19/14 (2006.01) 
A61K 31/7064 (2006.01) 
A61K 31/7076 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(21) a 2016 0117 
(22) 2015.03.26 
(31) PCT/CN2014/074294 
(32) 2014.03.28 
(33) CN 
(85) 2016.10.26 
(86) PCT/US2015/022621, 2015.03.26 
(87) WO 2015/148746 A1, 2015.10.01 
(71)(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., US 
(72)  GIRIJAVALLABHAN Vinay M., US; OLSEN 

David B., US; ZHANG Zhibo, CN; FU Jianmin, 
CN; TANG Bing-Yu, CN 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Derivaţi nucleozidici 4'-substituiţi în calita-

te de inhibitori ai transcriptazei inverse a 
HIV 

(57) Invenţia se referă la derivaţi nucleozidici 4'-
substituiţi cu formula II 

II 
 sau la săruri farmaceutic acceptabile ale 

acestora, în care substituenţii sunt definiţi în 
descriere. Invenţia de asemenea se referă la 
utilizarea acestora pentru inhibarea transcrip- 

 

 tazei inverse a HIV, profilaxia infecţiei cu HIV, 
tratamentul infecţiei cu HIV şi profilaxia, tra-
tamentul şi întârzierea debutului sau a evo-
luţiei SIDA şi/sau ARC. 

 
  Revendicări: 27 

* 
*     * 

(54) 4'-Substituted nucleoside derivatives as 
HIV reverse transcriptase inhibitors 

(57) The invention relates to 4'-substituted nucleo-
side derivatives of Formula II 

 II 
or pharmaceutically acceptable salt thereof, 
wherein the substituents are as defined in the 
description. The invention also relates to their 
use in the inhibition of HIV reverse transcrip-
tase, the prophylaxis of infection by HIV, the 
treatment of infection by HIV, and the prop-
hylaxis, treatment, and delay in the onset or 
progression of AIDS and/or ARC. 

 
  Claims: 27 

* 
*     * 

(54) Производные 4'-замещенных нуклеози-
дов в качестве ингибиторов обратной 
транскриптазы ВИЧ 

(57) Изобретение относится к производным 4-
замещенных нуклеозидов формулы II 

II 
или их фармацевтически приемлемым 
солям, где заместители определены в 
описании. Изобретение также относится к 
их применению для ингибирования 
обратной транскриптазы ВИЧ, профилак-
тики заражения ВИЧ, лечения заражения 
ВИЧ и профилактики, лечения и задержки 
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начала развития или прогрессирования 
СПИДа и/или ARC. 

 
 П. формулы: 27 
 
 
 
(11) 4813 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C23C 8/24 (2006.01) 

C23C 10/06 (2006.01) 
C21D 1/78 (2006.01) 
C21D 8/00 (2006.01) 
C21D 10/00 (2006.01) 

(21) a 2020 0015 
(22) 2020.02.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  MAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; 

MAZURU Alexandru, MD 
(54) Procedeu de durificare a pieselor din oţel 
(57) Invenţia se referă la metalurgie, şi anume la 

procedee de durificare a pieselor din oţel, 
obţinute prin deformare plastică, care lu-
crează în condiţii de frecare şi ciclice.  
Procedeul, conform invenţiei, include prelu-
crarea termică, deformarea plastică şi nitrura-
rea. Înainte de nitrurare piesele se încălzesc 
până la temperatura de 490-540°C, cu 
menţinerea într-o atmosferă inertă timp de 20-
30 min. Procesul de nitrurare se realizează 
ciclic, totodată fiecare ciclu se realizează prin 
două semicicluri egale după durată, iar durata 
fiecărui semiciclu constituie 0,5, 1, 1,5 ore. 
Primul semiciclu include îmbogăţirea cu azot, 
iar al doilea semiciclu include disocierea stra-
tului nitrurat  întreruperea alimentării cu 
amoniac. Semiciclurile se realizează la tem-
peraturi diferite. Înainte de nitrurare se curăţă 
suprafaţa nitrurată prin electroliză, mecanic 
etc. Procesul de nitrurare se realizează la o 
temperatură mai joasă decât temperatura 
transformărilor eutectoide. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Process for hardening steel parts  
(57) The invention relates to metallurgy and can 

be used to processes for hardening steel 
parts, obtained by plastic deformation, wor-
king in frictional and cyclic conditions. 
The process, according to the invention, com-
prises heat treatment, plastic deformation and 
nitriding. Before nitriding, the parts are heated 
to a temperature of 490-540C, keeping them 
in an inert atmosphere for 20-30 min. The ni-
triding process is carried out cyclically, at the 

same time each cycle is carried out by two 
equal in duration half-cycles, and the duration 
of each half-cycle is 0.5; 1; 1.5 hours. The first 
half-cycle comprises the saturation with nitro-
gen, and the second half-cycle comprises the 
dissociation of the nitrided layer – interruption 
of ammonia supply. The half-cycles are per-
formed at different temperatures. Before nitri-
ding, the nitrided surface is cleaned by elec-
trolysis, mechanically, etc. The nitriding pro-
cess is carried out at a temperature below the 
temperature of eutectoid transformations. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ упрочнения стальных деталей 
(57) Изобретение относится к металлургии, а 

именно к способам упрочнения стальных 
деталей, полученных пластической де-
формацией, которые работают во фрикци-
онных и циклических условиях. 
Способ, согласно изобретению, включает 
термическую обработку, пластическую де-
формацию и азотирование. Перед азоти-
рованием детали нагревают до температу-
ры 490-540°C, выдерживая в инертной ат-
мосфере в течении 20-30 минут. Процесс 
азотирования выполняется циклически, 
при этом каждый цикл выполняется по-
средством двух равных по продолжитель-
ности полуциклов, а длительность каждого 
полуцикла составляет 0,5, 1, 1,5 часа. Пер-
вый полуцикл включает насыщение азо-
том, а второй полуцикл включает диссоци-
ацию азотированного слоя  прерывание 
подачи аммиака. Полуциклы выполняются 
при разных температурах. Перед азотиро-
ванием очищается азотированная поверх-
ность электролизом, механически и т. д. 
Процесс азотирования проводится при 
температуре ниже температуры эвтекто-
идных преобразований. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 5 
 
 
 
(11) 4814 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E04G 11/00 (2006.01) 

E04G 17/00 (2006.01) 
 17/075 (2006.01) 

(21) a 2020 0062 
(22) 2020.06.23 
(71)(73) POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, 

MD; POPESCU Pavel, MD 
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(72)  POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, 
MD; POPESCU Pavel, MD; FURDUI Andrei, 
MD; SÎRBU Ion, MD; VASILAŞCU Ion, MD 

(74) ROZLOVENCO Sergiu 
(54) Cofraj demontabil-permutabil 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

cofraje demontabile-permutabile pentru fabri-
carea elementelor de construcţie din beton 
armat monolit. 

 Cofrajul demontabil-permutabil, conform in-
venţiei, conţine panouri paralele (1), în care 
sunt executate în rând orificii de montare (2) 
pentru vergele de armătură (3) cu cleme cu 
pană. Clemele cu pană sunt amplasate din 
partea interioară a panourilor (1) şi executate 
în formă de blocuri directoare separate (4), în 
care sunt instalate, cu posibilitatea deplasării 
rectilinii alternative, şine (5) cu caneluri în 
formă de pană (6), suprapuse cu orificiile de 
montare (2). În şine (5) sunt montate cuţite (7) 
orientate spre orificiile de montare (2). Cuţite-
le (7) sunt executate cu proeminenţe laterale 
(14), cu posibilitatea amplasării acestora în 
caneluri laterale (15) executate în şină (5). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Collapsible portable formwork  
(57) The invention relates to construction, in parti-

cular to collapsible portable formworks for the 
manufacture of monolithic reinforced concrete 
building structures. 
The collapsible portable formwork, according 
to the invention, comprises parallel panels (1), 
in which mounting holes (2) are made in a row 
for reinforcing bars (3) with wedge-actuated 
clamps. The wedge-actuated clamps are pla-
ced on the inside of the panels (1) and are 
made in the form of separate guide blocks (4), 
in which are installed with the possibility of re-
ciprocating movement rails (5) with wedge-
shaped grooves (6), superposed with the mo-
unting holes (2). In the rails (5) are mounted 
knives (7), oriented towards the mounting ho-
les (2). The knives (7) are made with side 
prominences (14), with the possibility of 
placing them in side grooves (15), made in 
the rail (5). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

 
 

(54) Разборно-переставная опалубка 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к разборно-переставным опа-
лубкам для изготовления строительных 
конструкций из монолитного железобетона. 
Разборно-переставная опалубка, согласно 
изобретению, содержит параллельные щи-
ты (1), в которых выполнены в ряд 
монтажные отверстия (2) под арматурные 
стержни (3) с клиновыми зажимами. Клино-
вые зажимы расположены с внутренней 
стороны щитов (1) и выполнены в виде 
отдельных направляющих блоков (4), в 
которых установлены, с возможностью воз-
вратно-поступательного перемещения, 
рейки (5) с пазами клиновидной формы (6), 
совмещенными с монтажными отвер-
стиями (2). В рейках (5) установлены ножи 
(7), направленные к монтажным отвер-
стиям (2). Ножи (7) выполнены с боковыми 
выступами (14), с возможностью их разме-
щения в боковых пазах (15), выполненных 
в рейке (5). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

 
rice persoana interesată are dreptul se ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de 
acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea 
brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 

alin. (2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată  

documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct 
sau se pot comanda cópii, contra cost. 

 
 
ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within 
6 months as from the date of publication of the mention of granting the patent. The opposition 
shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2) of the 

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

invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and can 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

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

форме на основании положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об 
охране изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на 
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных 
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
 

O 
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(11) 1625 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23C 9/12 (2006.01) 

A23C 9/13 (2006.01) 
C09B 61/00 (2006.01) 

(21) s 2021 0091 
(22) 2021.11.05 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  POPESCU Liliana, MD; SAVCENCO 

Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; 
TATAROV Pavel, MD; GHENDOV-MOŞANU 
Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; PATRAŞ 
Antoanela, RO 

(54) Procedeu de fabricare a iaurtului 
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi 

anume la un procedeu de fabricare a iaurtului. 
Procedeul, conform invenției, include ames-
tecarea laptelui cu lapte praf degresat și cu 
colorant galben din petale de șofrănel, 
filtrarea amestecului, omogenizarea, pasteu-
rizarea, răcirea amestecului, introducerea 
culturii starter pentru iaurt, termostatarea, 
răcirea și maturarea iaurtului.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing yogurt 
(57) The invention relates to the dairy industry, in 

particular to a process for producing yogurt. 
The process, according to the invention, 
comprises mixing milk with skimmed milk 
powder and yellow colorant of safflower 
petals, filtering the mixture, homogenizing, 
pasteurizing, cooling the mixture, introducing 
a starter yoghurt culture, thermostating, 
cooling and maturing the yogurt. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ производства йогурта 
(57) Изобретение относится к молочной про-

мышленности, а именно к способу произ-
водства йогурта. 
Способ, согласно изобретению, включает 
смешивание молока с сухим обезжирен-
ным молоком и желтым красителем из 
лепестков сафлора, фильтрование смеси, 
гомогенизацию, пастеризацию, охлажде-
ние смеси, введение стартовой йогуртовой 
закваски, термостатирование, охлаждение 
и созревание йогурта. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
 

(11) 1626 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 1/06 (2006.01) 

A23G 3/00 (2006.01) 
A23G 3/48 (2006.01) 
A23G 3/54 (2006.01) 
A23G 1/00 (2006.01) 

(21) s 2021 0070 
(22) 2021.08.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BANTEA-ZAGAREANU Valentina, MD; 

NETREBA Natalia, MD 
(54) Procedeu de obţinere a bomboanelor 

glazurate pe bază de fructe uscate 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

particular la produsele de cofetărie, şi anume 
la un procedeu de obţinere a bomboanelor 
glazurate pe bază de fructe uscate. 
Procedeul, conform invenţiei, include inspec-
tarea şi spălarea prunelor uscate şi/sau a 
stafidelor cu apă rece, blanşarea acestora cu 
abur timp de 5...10 min, fierberea prunelor  
timp de 10-15 min în sirop obţinut din apă şi 
zahăr luate în raport de 1:4 respectiv, uscarea 
prunelor şi/sau  a stafidelor   la temperatura 
de 40-60°C până la umiditatea reziduală de 
20-25%, mărunţirea acestora până la 
dimensiunile de 0,2-0,5 cm, separarea 
şrotului de nucă de impurităţi feromagnetice  
şi  tratarea termică a acestuia la temperatura 
de 60-65ºC, timp de 30-35 min, până la 
umiditatea de 5-6%, cernerea prafului de 
cacao şi a zahărului pudră, amestecarea 
prunelor şi/sau a stafidelor cu şrotul de nucă, 
praful de cacao, zahărul pudră, acid ascorbic 
şi, opţional, aromă de migdale, modelarea 
corpului bomboanelor, acoperirea cu glazură 
de ciocolată cu temperatura de 29-32ºC şi 
răcirea la temperatura de 4-6ºC, timp de 5-7 
min, totodată componentele sunt luate în 
următorul raport, în % mas.:   
prune uscate fără sâmburi 0-50 
stafide 50-0 
şrot de nucă 26-30 
zahăr pudră 6-8 
cacao praf 2-4 
acid ascorbic  0,05-0,1 
aromă de migdale 0-0,1 
glazura de ciocolată restul. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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54) Process for producing glace sweets based 
on dried fruits 

(57) The invention relates to the food industry, in 
particular to confectionery, namely to a 
process for producing glace sweets based on 
dried fruits. 
The process, according to the invention, 
comprises inspecting and washing dried 
plums and/or raisins with cold water, steam 
blanching thereof for 5-10 min, boiling plums 
for 10-15 min in syrup obtained from water 
and sugar taken in a ratio of 1:4, respectively, 
drying plums and/or raisins at a temperature 
of 40-60C to a residual moisture of 20-25%, 
chopping them to a size of 0.2-0.5 cm, 
separating the walnut meal from metal 
impurities and thermally treating it at a 
temperature of 60-65°C for 30-35 min, to a 
moisture of 5-6%, sifting cocoa powder and 
powdered sugar, mixing plums and/or raisins 
with walnut meal, cocoa powder, powdered 
sugar, ascorbic acid and, optionally, almond 
flavoring, forming a body of sweets, coating 
with chocolate icing with a temperature of 29-
32°C and cooling to a temperature of 4-6°C 
for 5-7 min, at the same time the components 
are taken in the following ratio, in wt.%: 
pitted dried plums  0-50 
raisins 50-0 
walnut meal 26-30 
powdered sugar 6-8 
cocoa powder 2-4 
ascorbic acid 0.05-0.1 
almond flavoring 0-0.1 
chocolate icing the rest. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения глазированных 
конфет на основе сухофруктов 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности к кондитерским 
изделиям, а именно к способу получения 
глазированных конфет на основе 
сухофруктов. 
Способ, согласно изобретению, включает 
инспектирование и промывку сушеных 
слив и/или изюма холодной водой, их 
бланширование паром в течение 5-10 мин, 
варку слив в течение 10-15 мин в сиропе, 
полученном из воды и сахара, взятых в 
соотношении 1:4 соответственно, сушку 
слив и/или изюма при температуре 40-60°С 
до остаточной влажности 20-25%, их 
измельчение до размера 0,2-0,5 см, 
отделение шрота грецкого ореха от 
металлопримесей и его термообработку 

при температуре 60-65°С в течение 30-35 
мин до влажности 5-6%, просеивание 
какао-порошка и сахарной пудры, 
смешивание слив и/или изюма с шротом 
грецкого ореха, какао-порошком, сахарной 
пудрой, аскорбиновой кислотой и, по 
желанию, миндальным ароматизатором, 
формирование корпуса конфет, покрытие 
шоколадной глазурью температурой 29-
32°С и охлаждение до температуры 4-6°С 
в течение 5-7 мин, при этом компоненты 
взяты в следующем соотношении, в  
масс%: 
сливы сушеные без косточки 0-50 
изюм 50-0 
шрот грецкого ореха 26-30 
сахарная пудра 6-8 
какао-порошок 2-4 
аскорбиновая кислота 0,05-0,1 
миндальный ароматизатор 0-0,1 
шоколадная глазурь остальное. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1627 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61C 19/00 (2006.01) 
(21) s 2021 0084 
(22) 2021.09.30 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

(72)  BORDENIUC Gheorghe, MD; BÎZGAN Sergiu, 
MD; LACUSTA Victor, MD; FALA Valeriu, MD 

(54) Metodă de diagnostic al disfuncţiilor 
muşchilor masticatori 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
stomatologie şi poate fi utilizată pentru evi-
denţierea particularităţilor disfuncţiei muşchi-
lor masticatori în baza pragurilor sensibilităţii 
algice mecanice a muşchilor masticatori.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul 
se poziţionează într-o poziţie comodă, să nu 
creeze tensionare la nivelul musculaturii 
craniocervicale, fiind într-o stare de relaxare 
relativă sau în poziţie de inocluzie fiziologică a 
mandibulei. Suprafaţa muşchiului se divizea-
ză într-un număr de puncte de 9, 12 sau 15, 
aranjate într-o matrice după principiul aranjării 
datelor dinspre posterior spre anterior, în 
proiecţia muşchiului investigat, şi anume 3x3, 
4x3, 5x3 puncte pentru muşchiul maseter sau 
3x3, 3x4, 3x5 puncte pentru muşchiul 
temporal, apoi cu ajutorul unui algometru cu 
maneta de 1 cm2 se aplică o presiune în 
punctele din matrice, după care se 
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înregistrează aleatoriu valorile pragurilor de 
sensibilitate algică mecanică după apariţia 
senzaţiei de durere. Datele obţinute prin 
algometrie se transpun într-un program creat 
într-un limbaj de programare Borland Pascal 
v.7.0, indicat în descriere, în care iniţial se 
specifică numărul de puncte, apoi se introduc 
datele ce ţin de pragurile de sensibilitate la 
durere, determinate la presiune, apoi se 
procesează şi se determină apartenenţa 
elementelor fiecărui grup cu formare de 
clustere pe suprafaţa muşchiului, cât şi 
valoarea coeficientului determinării. În cazul 
în care cel mai mic element al clusterului are 
o valoare a pragului de sensibilitate mai mică 
de 1,0 kgf, se diagnostichează prezenţa 
afectării clusterului de pe suprafaţa 
muşchiului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for diagnosing masticatory muscle 
dysfunctions  

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to dentistry and can be used to highlight the 
masticatory muscle dysfunction features 
based on mechanical pain sensitivity 
thresholds of masticatory muscles. 
Summary of the invention consists in that the 
patient is positioned in a comfortable position 
without creating tension in the craniocervical 
muscles, being in a state of relative relaxation 
or in the position of physiological occlusion of 
the lower jaw. The muscle surface is divided 
into a series of points of 9, 12 or 15, arranged 
in a matrix according to the principle of data 
arrangement from posterior to anterior, in the 
projection of the muscle under study, namely 
3x3, 4x3, 5x3 points for the masticatory 
muscle or 3x3, 3x4, 3x5 points for the 
temporal muscle, then using an algometer 
with a lever of 1 cm2, pressure is applied at 
the points in the matrix, after which the 
mechanical pain sensitivity threshold values 
are randomly recorded after the onset of 
painful sensation. The data obtained are 
transposed by algometry into a program 
created in a programming language Borland 
Pascal v.7.0, defined in the description, 
wherein the number of points is initially 
indicated, then data related to pain sensitivity 
thresholds determined by pressure are 
entered, then the belonging of the elements of 
each group is processed and determined with 
the formation of clusters on the muscle 
surface, as well as the value of the 

determination coefficient. If the smallest 
cluster element has a sensitivity threshold 
value of less than 1.0 kgf, the presence of 
cluster damage on the muscle surface is 
diagnosed. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики дисфункций 
жевательных мышц 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к стоматологии, и может быть 
использовано для выделения особен-
ностей дисфункции жевательных мышц на 
основе порогов механической болевой 
чувствительности жевательных мышц. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
пациента позиционируют в удобном 
положении, не создавая напряжения в 
краниоцервикальных мышцах, находясь в 
состоянии относительного расслабления 
или в положении физиологического при-
куса нижней челюсти. Поверхность мышцы 
делится на ряд точек 9, 12 или 15, 
расположенных в матрице по принципу 
расположения данных от заднего к перед-
нему, в проекции исследуемой мышцы, а 
именно 3x3, 4x3, 5x3 точек для 
жевательной мышцы или 3x3, 3x4, 3x5 
точек для височной мышцы, затем с 
помощью альгометра с рычагом 1 см2 
прикладывают давление в точках в 
матрице, после чего регистрируют 
случайным образом значения порогов 
механической болевой чувствительности 
после появления болевого ощущения. 
Полученные данные путем алгометрии 
переносят в программу, созданную на 
языке программирования Borland Pascal 
v.7.0, определенного в описании, в котором 
сначала указывают количество точек, 
затем вводят данные, относящиеся к 
порогам чувствительности к боли, 
определяемые при надавливании, затем 
обрабатывают и определяют принадлеж-
ность элементов каждой группы с 
образованием кластеров на поверхности 
мышцы, а также значение коэффициента 
детерминации. В случае если наименьший 
элемент кластера имеет значение порога 
чувствительности менее 1,0 кгс, диагно-
стируют наличие повреждения кластера на 
поверхности мышцы. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 1628 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61D 7/00 (2006.01) 

A61K 36/87 (2006.01) 
A61K 131/00 (2006.01) 
A61P 33/14 (2006.01) 
C07C 39/23 (2006.01) 
C08F 8/06 (2006.01) 

(21) s 2021 0087 
(22) 2021.10.08 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII 
ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ", MD 

(72)  MOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, 
MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD; 
LUPAŞCU Tudor, MD; EFTENIUC Iulia, MD; 
COJUŞNEANU Oleg, MD 

(54) Metodă de tratament al râiei auriculare la 
iepuri 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, şi 
anume la o metodă de tratament al râiei 
auriculare la iepuri. 
Metoda, conform invenţiei, prevede pulveri-
zarea pe suprafaţa afectată a urechii sau în 
canalul auditiv afectat a unui preparat, obţinut 
prin amestecarea a 5 g de enotaninuri 
hidrosolubile, obţinute prin oxidarea enota-
ninurilor cu peroxid de hidrogen, 40 ml de 
glicerină şi 60 ml de apă. 
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea unei 
acţiuni acaricide, bactericide, regenerative a 
preparatului utilizat şi reducerea duratei 
tratamentului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for treating ear scabies in rabbits 
(57) The invention relates to veterinary medicine, 

namely to a method for treating ear scabies in 
rabbits. 
The method, according to the invention, 
provides for spraying onto the affected 
surface of the ear or into the affected ear 
canal a preparation, obtained by mixing 5 g of 
water-soluble enotannins, obtained by 
oxidizing enotannins with hydrogen peroxide, 
40 mL of glycerol and 60 mL of water. 
The result of the invention consists in 
providing an acaricidal, bactericidal 
regenerating action of the used drug and 
reducing the duration of treatment. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 

(54) Метод лечения ушной чесотки у 
кроликов 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 
медицине, а именно к методу лечения 
ушной чесотки у кроликов. 
Метод, согласно изобретению, предусма-
тривает распыление на пораженную 
поверхность уха или в пораженный ушной 
канал препарата, полученного путем 
смешивания 5 г водорастворимых энота-
нинов, полученных при окислении энота-
нинов перекисью водорода, 40 мл глице-
рина и 60 мл воды.  
Результат изобретения состоит в обес-
печении акарицидного, бактерицидного 
регенерирующего действия использован-
ного препарата и сокращении срока 
лечения. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
 
(11) 1629 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 36/00 (2006.01) 

A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 

(21) s 2021 0062 
(22) 2021.07.22 
(71)(72)(73) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, 

MD; STRUTINSCHI Tudor, MD 
(54) Supliment alimentar fitoterapeutic anti-

SARS-CoV-2 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, 

sanocreatologie şi medicină, în special la un 
supliment alimentar fitoterapeutic, biologic 
activ, care posedă activitate 
imunostimulatoare cu inhibarea virusului 
SARS-CoV-2.  
Suplimentul alimentar, conform invenției,  
conţine extracte uscate din, în %mas.: 
partea aeriană de pelin, 
Artemisia vulgaris 

16±3 

partea aeriană de cornet,  
Xanthium strumarium 

16±3 

rădăcină de maral, 
Rhaponticum carthamoides 

 6±2 

coajă de nucă, Juglans regia 11±2 
rădăcină de hrean, Armoracia 
rusticana 

10±3 

partea aeriană de leuştean, 
Levisticum officinale 

13±3 

colții babei, Tribulus terrestris  
L. 

16±3 
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rădăcină de ghimbir, Zingiber  
officinale 

 6±2 

rădăcină de lemn dulce, 
Glycyrrhiza glabra 

6±2. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Anti-SARS-CoV-2 phytotherapeutic food 
additive 

(57) The invention relates to the food industry, 
sanocreatology and medicine, in particular to 
a biologically active phytotherapeutic food 
additive, possessing immunostimulating 
activity with inhibition of the SARS-CoV-2 
virus. 
The food additive, according to the invention, 
comprises dry extracts of, in wt.%: 
aboveground part of 
wormwood, Artemisia vulgaris 

16±3 

aboveground part of cocklebur, 
Xanthium strumarium 

16±3 

aboveground part of maral root, 
Rhaponticum carthamoides 

6 ±2 

walnut peel, Juglans regia 11±2 
horseradish root, Armoracia 
rusticana 

10±3 

aboveground part of lovage, 
Levisticum officinale

13±3 

tribulus, Tribulus terrestris L. 16±3 
ginger root, Zingiber officinale 6±2 
licorice root, Glycyrrhiza glabra 6±2. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Фитотерапевтическая пищевая добавка 
против SARS-CoV-2 

(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, санокреатологии и 
медицине, в частности к биологически 
активной фитотерапевтической пищевой 
добавке, обладающей иммуностимулирую-
щей активностью с ингибированием   
вируса SARS-CoV-2. 
Пищевая добавка, согласно изобретению, 
содержит сухие  экстракты из, в %масc.:  
надземной части полыни 
обыкновенной, Artemisia 
vulgaris 

16±3 

надземной части 
дурнишника, Xanthium 
strumarium 

16±3 

надземной части корня 
марала, Rhaponticum 
carthamoides

6 ±2 

кожуры грецкого ореха, 
Juglans regia

11±2 

корня хрена, Armoracia 
rusticana 

10±3 

надземной части любистка, 
Levisticum officinale 

13±3 

трибулуса, Tribulus terrestris  
L 

16±3 

корня имбиря, Zingiber 
officinale 

6±2 

корня солодки, Glycyrrhiza 
glabra

6±2. 

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova/ 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 
 
 

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

. 
 
 

he 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 accord-
ance with the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. 
 

 
 

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответ-
ствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о 
выдаче патента. 
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(11) MD/EP 3370515 (13) T2 
(51) Int.Cl.: G01N 33/558 (2006.01.01) 

           C07K 16/18 (2006.01.01) 
           G01N 33/53 (2006.01.01) 
           G01N 21/78 (2006.01.01) 
           G01N 21/84 (2006.01.01) 
           G01N 33/543 (2006.01.01) 
           G01N 33/553 (2006.01.01) 
           G01N 21/77 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0894 
(96) 16858381.3, 2016.10.21 
(97) 3370515, 2018.09.12 
(80) EPB nr. 04/2022, 2022.01.26 
(87) WO 2017/070594, 2017.04.27 
(31) 201562244188P 
(32) 2015.10.21 
(33) US 
(71)(73) REDCOAT SOLUTIONS, INC., US 
(72) HALL William John, US; ZIN Benedict Lo-

uis, US; STURMAN Andy, US; WANG Min, 
US 

(74) CORCODEL Angela 
(54) Dispozitiv pentru detectarea ploșnițelor 

de pat 
Bed bugs detection device 
Устройство обнаружения постельных 
клопов 

(57) Sunt descrise forme de realizare a sistemu-
lui și a metodei pentru analiza unui fluid de 
testare pentru a detecta infestările anterioa-
re sau prezente de ploșnițe. Într-o variantă 
de realizare, metoda poate include primirea 
fluidului de testare pe o bandă de testare în 
cadrul dispozitivului de detectare. Banda de 
testare poate include o porțiune de reacție 
și o porțiune de reactiv care conține un an-
ticorp sau un fragment de legare la antigen 
care este conjugat la o particulă colorată. 
Lichidul de testare poate include antigenul
de ploșniță care reacționează cu anticorpul 
conjugat. Dispozitivul de detectare poate 
include un prim și un al doilea senzor optic
pentru monitorizarea unei reacții și, respec-
tiv, a intensității culorii de fundal. După tre-
cerea unui interval de timp prestabilit, dis-
pozitivul de detectare determină dacă anti-
genul de ploșnițe de pat este prezent în
fluidul  de  testare  utilizând  intensitățile  de 

 culoare monitorizate și pragurile minime și 
maxime de intensitate a culorii asociate cu 
ploșnițele de pat. Apoi, dispozitivul de de-
tectare emite un rezultat folosind un afișaj 
vizual.  
 
Revendicări: 14 
Figuri: 34 

 * 
*   * 

(57)  System and method embodiments for 
analyzing a test fluid to detect prior or pre-
sent infestations of bed bugs are described. 
In an embodiment, the method may include 
receiving the test fluid on a test strip within 
the detection device. The test strip may 
include a reaction portion and a reagent 
portion containing an antibody or antigen-
binding fragment that is conjugated to a 
colored particle. The test fluid may include 
bed bug antigen that reacts with the conju-
gated antibody. The detection device may 
include a first and a second optical sensor 
for monitoring a reaction and a background 
color intensity, respectively. Upon a prede-
termined time delay elapsing, the detection 
device determines whether bed bug antigen 
is present in the test fluid using the monito-
red color intensities and minimum and ma-
ximum color intensity thresholds associated 
with bed bugs. Then, the detection device 
outputs a result using a visual display. 
 
Claims: 14 
Fig.: 34 
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(11) MD/EP 3413892 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 217/08 (2006.01.01) 

           C07D 471/04 (2006.01.01) 
           C07D 491/20 (2006.01.01) 
           A61K 31/47 (2006.01.01) 
           A61P 21/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 1214 
(96) 17750801.7, 2017.02.10 
(97) 3413892, 2018.12.19 
(80) EPB nr. 16/2022, 2022.04.20 
(87) WO 2017/139526, 2017.08.17 
(31) 201662285039P 
(32) 2016.02.12 
(33) US 
(71)(73) CYTOKINETICS, INCORPORATED, US 
(72) SATO Ippei, JP; KAMIKUBO Takashi, JP; 

MIURA Masanori, JP; MATSUSHIMA Yuji, 
JP; TANAKA Hiroaki, JP; SHIINA Yasuhiro, 
JP; YAMAKI Susumu, JP; SAITO Tomo-
yuki, JP; KIYOHARA Hiroshi, JP; OHE Mu-
nemichi, JP; MIHARA Kayoko, JP; MOR-
GAN Bradley Paul, US; MALIK Fady, US; 
COLLIBEE Scott Emile, US; ASHCRAFT 
Luke, US; LU Pu-Ping, US; WARRINGTON 
Jeffrey Michael, US; GARARD Marc, US 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Derivați de tetrahidroizochinolină 

Tetrahydroisoquinoline derivatives 
Производные тетрагидроизохинолина

(57) Noi compuși derivați de tetrahidroizochino-
lină sunt dezvăluiți aici care pot fi utilizați ca 
ingredient activ pentru o compoziție farma-
ceutică utilă pentru prevenirea sau tratarea 
unei boli sau afecțiuni care răspunde la 
modularea contractilității sarcomerului sche-
letic. Aceasta poate fi realizată, de exem-
plu, prin modularea complexului de troponi-
nă al sarcomerului mușchiului scheletic 
rapid prin una sau mai multe dintre miozina 
scheletică rapidă, actină, tropomiozină, 
troponină C, troponină I și troponină T, și 
fragmente și izoforme ale acestora. Com-
pușii derivat de tetrahidroizochinolină pot fi 
astfel utilizați ca agent pentru prevenirea 
sau tratarea 1) tulburărilor neuromusculare, 
2) tulburărilor mușchiului voluntar, 3) tulbu-
rărilor SNC în care slăbiciunea, atrofia și 
oboseala mus-culare sunt simptome proe-
minente, 4) simptomelor musculare care iau 
naștere din tulburări sistemice, și 5)
 
 
 

 disfuncții ale planșeului pelvian și mușchiu-
lui sfincter uretral/anal. 
 
Revendicări: 27 
Figuri: 10 

 * 
*   * 

(57) en Novel tetrahydroisoquinoline derivative 
compounds are disclosed herein that may 
be used as an active ingredient for a phar-
maceutical composition, and in particular, 
for a pharmaceutical composition useful for 
preventing or treating a disease or condition 
responsive to modulation of the contractility 
of the skeletal sarcomere. This may be ac-
complished, for example, by modulation of 
the troponin complex of the fast skeletal 
muscle sarcomere through one or more of 
fast skeletal myosin, actin, tropomyosin, 
troponin C, troponin I, and troponin T, and 
fragments and isoforms thereof. The tetra-
hydroisoquinoline derivative compounds 
can thus be used as an agent for preventing 
or treating 1) neuromuscular disorders, 2) 
disorders of voluntary muscle, 3) CNS di-
sorders in which muscle weakness, atrop-
hy, and fatigue are prominent symptoms, 4) 
muscle symptoms stemming from systemic 
disorders, and 5) dysfunctions of pelvic floor 
and urethral/anal sphincter muscle. 
 
Claims: 27 
Fig.: 10 
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(11) MD/EP 3587752 (13) T2 
(51) Int.Cl.: F01K 25/10 (2006.01.01) 

           H02K 7/18 (2006.01.01) 
           H02K 35/02 (2006.01.01) 
           F01K 23/04 (2006.01.01) 

(21) e 2020 0301 
(96) 19760178.4, 2019.02.07 
(97) 3587752, 2020.01.01 
(80) EPB nr. 11/2022, 2022.03.16 
(87) WO 2019/167588, 2019.09.06 
(31) 2018036840 
(32) 2018.03.01 
(33) JP 
(71)(72)(73) KOBAYASHI, Takaitsu, JP 
(74) FOCŞA Valentin 
(54) Sistem generator de energie cu dife-

rențe ale caracteristicilor agenților de 
lucru și metodă de generare a ener-
giei cu diferențe ale caracteristicilor 
agenților de lucru în care se utilizea-
ză acest sistem generator de energie
Working medium characteristic diffe-
rence power generation system and 
working medium characteristic diffe-
rence power generation method in 
which said power generation system 
is used 
Система генерирования энергии с 
разностью характеристик рабочей 
среды и способ генерирования 
энергии с разностью характерис-
тик рабочей среды, в котором 
используется упомянутая система 
генерирования энергии 

(57) Pentru a furniza un sistem de generare 
a energiei și o metodă de generare a 
energiei care poate utiliza energia ter-
mică într-o lume naturală ca sursă ter-
mică și poate realiza generarea de 
energie în timp ce suprimă pierderile de 
energie termică pe cât posibil. Un prim 
schimbător de căldură 1A, un prim mo-
tor termic 2A și un prim generator de 
putere 3A sunt incluse pe o primă linie 
de mediu de lucru L1 care circulă un 
prim mediu de lucru W1, un al doilea 
schimbător de căldură 1B, un al treilea 
mijloc de alimentare cu mediu de lucru 5 
care alimentează un al treilea mediu de 
lucru W3, un mijloc de amestecare 6 
care amestecă un al doilea mediu de
lucru W2 și al treilea mediu de lucru W3,

 un al doilea motor termic 2B și un al 
doilea generator de putere 3B sunt in-
cluse pe o a doua linie de mediu de 
lucru L2 care circulă al doilea mediu de 
lucru W2, și pe ambele părți din aval a 
primului motor termic 2A pe prima linie 
de mediu de lucru L1 și pe o parte din 
aval a celui de-al doilea motor termic 2B 
pe a doua linie de mediu de lucru L2, 
este inclus un al treilea schimbător de 
căldură 1C și este inclus un al treilea 
mijloc de evacuare a mediului de lucru 
10 pentru evacuarea celui de al treilea 
mediu de lucru W3 către al treilea 
schimbător de căldură 1C. 
 
Revendicări: 13 
Figuri: 7 

 * 
*   * 

(57)  To provide a power generation system 
and a power generation method that 
can use thermal energy in a natural 
world as a thermal source, and can per-
form power generation while suppres-
sing loss of thermal energy as far as 
possible.A first heat exchanger 1A, a 
first thermal engine 2A, and a first po-
wer generator 3A are included on a first 
working medium line L1 that circulates a 
first working medium W1, a second heat 
exchanger 1B, a third working medium 
supply means 5 that supplies a third 
working medium W3, a mixing means 6 
that mixes a second working medium 
W2 and the third working medium W3, a 
second thermal engine 2B, and a se-
cond power generator 3B are included 
on a second working medium line L2 
that circulates the second working me-
dium W2, and on both of a downstream 
side of the first thermal engine 2A on 
the first working medium line L1 and a 
downstream side of the second thermal 
engine 2B on the second working medi-
um line L2, a third heat exchanger 1C is 
included, and a third working medium 
discharge means 10 for discharging the 
third working medium W3 to the third 
heat exchanger 1C is included. 
 
Claims: 13 
Fig.: 7 
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(11) MD/EP 3716952 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01) 

           A61K 9/28 (2006.01.01) 
           A61K 9/48 (2006.01.01) 
           A61K 9/16 (2006.01.01) 
           A61K 31/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/444 (2006.01.01) 

(21) e 2020 1002 
(96) 18815293.8, 2018.11.28 
(97) 3716952, 2020.10.07 
(80) EPB nr. 01/2022, 2022.01.05 
(87) WO 2019/106361, 2019.06.06 
(31) 201762592242P; 201721515 
(32) 2017.11.29; 2017.12.21 
(33) US; GB 
(71)(73) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED, 

GB 
(72) COLLETT John Herman, GB; COOK Gary 

Paul, US; FARRAR Jamie Joseph, GB; 
FRODSHAM Michael John, GB; ROE Mi-
chael Bryan, GB; TODD Richard Simon, 
GB; WARD Robert Neil, GB 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Forme de dozare cuprinzând un inhibitor 

de kalikreină plasmatică 
Dosage forms comprising a plasma 
kallikrein inhibitor 
Лекарственные формы, содержащие 
ингибитор калликреина плазмы 

(57) Prezenta invenție se referă la forme de 
dozare solide orale cuprinzȃnd un inhibitor 
de kalikreină plasmatică, în particular o 
formă solidă (Forma 1) a compusului cu 
Formula A. Sunt de asemenea furnizate
metode de preparare ale formelor de dozare 
solide orale cuprinzȃnd compusul cu Formula
 
 

 A utilizȃnd Forma 1 a compusului cu Formu-
la A. 
 
Revendicări: 15 
Figuri: 10 

 * 
*   * 

(57)  The present inventionrelates tooral solid 
dosage forms comprising a plasma kallikrein 
inhibitor, in particular a solid form (Form 1) 
of the compoundof Formula A. Also provi-
ded are methods of preparing oral solid do-
sage forms comprising the compound of 
Formula A using Form 1 of the compound of 
Formula A. 
 
Claims: 15 
Fig.: 10 

  
 
 
(11) MD/EP 3729100 (13) T2 
(51) Int.Cl.: G01N 33/74 (2006.01.01) 

           G01N 33/50 (2006.01.01) 
(21) e 2020 1093 
(96) 18827044.1, 2018.12.18 
(97) 3729100, 2020.10.28 
(80) EPB nr. 12/2022, 2022.03.23 
(87) WO 2019/121762, 2019.06.27 
(31) 201762607866P; 201762609059P 
(32) 2017.12.19; 2017.12.21 
(33) US; US 
(71)(73) AETERNA ZENTARIS GMBH, DE 
(72) AMMER Nicola, DE; MUELLER Gilbert, DE; 

SACHSE Richard, DE; SINDERMANN Her-
bert, DE 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Metodă de evaluare a deficitului de hor-

mon de creștere la om cu ajutorul unei 
compoziții care conține macimorelină 
Method of assessing growth hormone 
deficiency in humans by a macimorelin 
containing composition 
Метод оценки дефицита гормона роста 
у человека с помощью композиции, 
содержащей макиморелин 
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(57) Prezenta invenţie se referă la o metodă 
pentru măsurarea nivelului de hormon de 
creştere la un subiect uman sau animal,
inclusiv o metodă de evaluare a deficienţei 
de hormon de creştere asociat hipofizei la 
un subiect uman sau animal. Metoda cu-
prinde administrarea orală a unei compoziții 
care conține macimorelină subiectului men-
ționat, colectarea unei, a două sau trei pro-
be post-administrare într-un interval de 25 
până la 95 de minute după administrare, de 
la subiectul menționat și compararea nivelu-
lui de hormon de creștere din proba unică, 
cele două sau trei probe cu o valoare de 
prag unică. Metoda poate fi utilizată pentru 
diagnosticarea deficienței de hormon de 
creștere asociat hipofizei atunci când toate 
nivelurile de hormon de creștere determina-
te sunt sub valoarea de prag unică. 
 
Revendicări: 13 
Figuri: 6 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to a method 
for measuring growth hormone level in a 
human or animal subject, including a met-
hod of assessing pituitary-related growth 
hormone deficiency in a human or animal 
subject. The method comprises oral admi-
nistration of a macimorelin containing com-
position to said subject, collecting one, two 
or three post- administration samples within 
a range of 25 to 95 minutes after administra-
tion from said subject, and comparing the 
level of growth hormone in the single sam-
ple, the two or three samples to a single 
threshold value. The method can be used 
for diagnosing pituitary- related growth hor-
mone deficiency when the all levels of de-
termined growth hormone are below the 
single threshold value. 
 
Claims: 13 
Fig.: 6 

  
 
 
(11) MD/EP 3768284 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 35/744 (2015.01.01) 

           A61K 38/16 (2006.01.01) 
           C07K 14/315 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 37/04 (2006.01.01) 
           A61K 48/00 (2006.01.01) 
 

(21) e 2021 0096 
(96) 19714132.8, 2019.03.19 
(97) 3768284, 2021.01.27 
(80) EPB nr. 01/2022, 2022.01.05 
(87) WO 2019/180000, 2019.09.26 
(31) 201804384; 201809953; 18178350; 

201811900; 201812378; 201813423; 
201813444; 201816834; 201817641; 
201901199; 201901218; 201901993; 
201901992 

(32) 2018.03.19; 2018.06.18; 2018.06.18; 
2018.07.20; 2018.07.30; 2018.08.17; 
2018.08.17; 2018.10.16; 2018.10.29; 
2019.01.29; 2019.01.29; 2019.02.13; 
2019.02.13 

(33) GB; GB; EP; GB; GB; GB; GB; GB; GB; GB; 
GB; GB; GB 

(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB 
(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; RAFTIS 

Emma, GB; HENNESSY Emma Elizabeth 
Clare, GB; LAUTE-CALY Delphine Louise 
Claudette, GB; COWIE Philip, GB 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Compoziţii de entrecoccus flagellin pen-

tru utilizare în terapie 
Compositions of entrecoccus flagellin for 
use in therapy 
Композиции флагеллина энтерококка 
для применения в терапии 

(57) Invenția furnizează compoziții cuprinzȃnd 
polipeptide flagellin din tulpini bacteriene și 
utilizarea unor astfel de compoziții în trata-
mentul bolilor. 
 
Revendicări: 15 
Figuri: 20 
Secvenţe: 48 

 * 
*   * 

(57)  The invention provides compositions com-
prising flagellin polypeptides from bacterial 
strains and the use of such compositions in 
the treatment of disease. 
 
Claims: 15 
Fig.: 20 
Sequences: 48 
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(11) MD/EP 3813762 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 6/17 (2020.01.01) 

           A61K 6/54 (2020.01.01) 
           A61K 6/838 (2020.01.01) 
           A61K 6/849 (2020.01.01) 
           A61K 6/864 (2020.01.01) 

(21) e 2021 0426 
(96) 19742294.2, 2019.06.27 
(97) 3813762, 2021.05.05 
(80) EPB nr. 46/2021, 2021.11.17 
(87) WO 2020/002517, 2020.01.02 
(31) 201800006753 
(32) 2018.06.28 
(33) IT 
(71)(73) CURASEPT A.D.S. S.R.L., IT 
(72) IAFISCO Michele, IT; TAMPIERI Anna, IT 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Fosfat de calciu amorf stabilizat dopat cu 

ioni de fluorură și procedeu de obţinere a 
acestuia 
Stabilized amorphous calcium phosphate 
doped with fluoride ions and a process 
for producing the same 
Стабилизированный аморфный фос-
фат кальция, легированный ионами 
фторида, и способ его получения 

(57) Invenția se referă la un proces de preparare 
a unei nanoparticule de fosfat de calciu
amorf acoperită cu citrat, care cuprinde ur-
mătoarele etape: 1) furnizarea unei prime 
soluții de sare de calciu și sare de citrat, în 
care raportul molar dintre ionul citrat și ionul 
de calciu se află în intervalul de la 1 la 2, 
astfel obținând o primă soluție transparentă; 
2) furnizarea unei a doua soluții de sare, 
capabilă de a da un anion fosfat și o sare de 
carbonat; 3) amestecarea împreună a pri-
mei și celei de-a doua soluții la un pH în 
intervalul de la 8 la 11; 4) precipitarea na-
noparticulei; și 5) uscarea nanoparticulei 
obținute în etapa 4). De preferință și în mod 
avantajos, invenția furnizează adăugarea 
unui compus de fluorură în etapa 2) pentru 
obținerea unei nanoparticule sau unui agre-
gat de nanoparticule de fosfat de calciu 
acoperite cu citrat dopate cu fluor. Nanopar-
ticula/aglomeratul de nanoparticule din in-
venție are o arie superficială deosebită și un
 
 
 
 
 

diametru care permite utilizarea acesteia ca 
biomaterial pentru aplicații în stomatologie. 
 
Revendicări: 18 
Figuri: 10 

 * 
*   * 

(57)  The invention relates to a process for the 
preparation of a citrate-coated amorphous 
calcium phosphate nanoparticle which com-
prises the following steps: 1) providing a first 
solution of a salt of calcium and a citrate salt 
wherein the molar ratio of citrate ion to cal-
cium ion is in the range from 1 to 2 thus 
obtaining a clear first solution; 2) providing a 
second solution of a salt capable to give 
phosphate anion and a carbonate salt; 3) 
mixing together the first and the second 
solution at a pH in the range from 8 to 11; 4) 
precipitating the nanoparticle; and 5) drying 
the nanoparticle obtained from step 4). Pre-
ferably and advantageously the invention 
provides for the addition of a fluoride com-
pound in step 2) for obtaining a fluorine-
doped citrate-coated calcium phosphate 
nanoparticle or a nanoparticle agglomerate. 
The nanoparticle/nanoparticle agglomerate 
of the invention has a peculiar superficial 
area and a diameter that allow to use it as a 
biomaterial for dentistry application. 
 
Claims: 18 
Fig.: 10 
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(54) Procedeu și sistem de detectare a scur-
gerilor de apă pe baza măsurătorilor 
radiației cosmice secundare 
Method and system for searching for 
water leaks based on secondary cosmic 
radiation measurements 
Способ и система обнаружения утечек 
воды на основе измерений вторичного 
космического излучения со ссылкой на 
соответствующие приложения 

(57) Invenția se referă la un procedeu (2) de 
detectare a scurgerilor în rețeaua de con-
ducte de apă, care cuprinde: achiziționarea 
datelor de georeferențiere a unei rețele de 
conducte de apă și de date indicative ale 
măsurătorilor de radiații cosmice secundare 
georeferențiate, efectuate într-o regiune a 
suprafeței terestre, în care se extinde res-
pectiva rețea de conducte de apă (blocul 
21); efectuarea unei prelucrări a datelor 
dobândite și generarea, pe baza prelucrării 
efectuate, a unei hărți digitale georeferenți-
ate, care reflectă rețeaua de conducte de 
apă și conținutul de umiditate a solului în 
regiunea, în care se extinde respectiva re-
țea de conducte de apă (blocul 22); și de-
tectarea și localizarea uneia sau mai multor 
scurgeri în rețeaua de conducte de apă pe 
baza hărții digitale georeferențiate generate 
(blocul 23). În particular, efectuarea unei 
prelucrări a datelor obținute include: estima-
rea conținutului de umiditate a solului în 
regiunea în care se extinde rețeaua de 
conducte de apă pe baza datelor indicative 
ale măsurătorilor radiațiilor cosmice secun-
dare, efectuate în regiunea respectivă, folo-
sind factori de corecție pentru măsurătorile 
care iau în considerare: efectele de sensibi-
litate radială și de anizotropie ale măsurăto-
rilor de radiații cosmice secundare georefe-
rențiate efectuate; valorile umidității aerului, 
presiunii atmosferice și intensității radiației 
cosmice secundare incidente, detectate 
concomitent cu efectuarea măsurătorilor 
menționate în regiunea, în care se extinde 
rețeaua de conducte de apă sau în pozițiile 
suprafeței terestre, unde sunt efectuate 
măsurătorile menționate; efecte legate de 
prezența vegetației și/sau a umidității artifi-
ciale sau naturale. 

 
Revendicări: 12 
Figuri: 5 

 * 
*   * 

(57)  The invention relates to a method (2) for 
searching for leaks in the water pipeline 
network, which comprises: acquiring geore-
ferencing data of a water pipeline network 
and data indicative of georeferenced se-
condary cosmic radiation measurements 
carried out in a region of the earth's surface 
where said water pipeline network extends 
(block 21); carrying out a processing of the 
acquired data and generating, based on the 
processing carried out, a georeferenced 
digital map imaging the water pipeline 
network and soil moisture content in the 
region where said water pipeline network 
extends (block 22); and detecting and lo-
cating one or more leaks in the water pipe-
line network based on the georeferenced 
digital map generated (block 23) . In parti-
cular, carrying out a processing of data 
acquired includes estimating the soil mois-
ture content in the region where the water 
pipeline network extends based on the data 
indicative of the secondary cosmic radiation 
measurements carried out in said region, 
using correction factors for the measure-
ments which take into account: radial and 
anisotropy sensitivity effects of the georefe-
renced secondary cosmic radiation measu-
rements carried out; values of air humidity, 
atmospheric pressure and intensity of the 
incident secondary cosmic radiation detec-
ted simultaneously to execution of said 
measurements in the region where the wa-
ter pipeline network extends or in positions 
of the earth's surface where said measure-
ments are carried out; effects related to the 
presence of vegetation and/or artificial or 
natural humidity. 
 
Claims: 12 
Fig.: 5 
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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 RU 4774 C1 A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/194 (2006.01) 
A61K 31/455 (2006.01) 
A61K 31/675 (2006.01) 
A61K 31/708 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
A61K 47/18 (2017.01) 

a 2019 0038 2017.09.07 11/2021 

2 MD 4775 C1 C02F 11/14 (2019.01) 
C02F 11/147 (2019.01) 
A01N 35/06 (2006.01) 
A01P 5/00 (2006.01) 

a 2020 0077 2020.10.23 11/2021 

3 MD 4776 C1 C07F 3/08 (2006.01) 
C07D 213/53 (2006.01) 
C07D 213/90 (2006.01) 
C07C 229/52 (2006.01) 
C09K 11/06 (2006.01) 
C09K 11/54 (2006.01) 

a 2020 0076 2020.10.16 11/2021 

 
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 1573 Z A23C 9/12 (2006.01) 
A23C 9/123 (2006.01) 
A23C 9/13 (2006.01) 
A23C 9/133 (2006.01) 
A23L 33/10 (2016.01) 
A23L 33/21 (2016.01) 
A23L 33/22 (2016.01) 

s 2020 0144 2020.11.13 11/2021 

2 MD 1574 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2021 0041 2021.05.14 11/2021 
3 MD 1575 Z B01L 5/02 (2006.01) 

B01L 9/02 (2006.01) 
s 2021 0038 2021.05.14 11/2021 

4 MD 1576 Z E04B 2/14 (2006.01) 
E04B 2/16 (2006.01) 
E04C 2/04 (2006.01) 
E04C 2/06 (2006.01) 

s 2021 0005 2020.02.25 11/2021 

5 MD 1577 Z F26B 21/00 (2006.01) 
F26B 21/06 (2006.01) 
F26B 9/06 (2006.01) 

s 2021 0016 2021.03.10 11/2021 

 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

Protecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii 
nr. 39/2008 privind pro tecţia soiurilor de plante.

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

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

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

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

Legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be aff orded in with the 
Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.

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

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

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

 

Правовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
№ 39/2008 об охране сортов растений. 

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
  Published plant variety patent applications 
  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
BA9E Denumirile soiurilor
  Variety denominations
  Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
  Granted plant variety patents
  Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual) 
  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
  Issued plant variety patents 
  Выданные патенты на сорт растения 
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 
  List of withdrawn plant variety patent applications 
  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 
  List of rejected plant variety patent applications 
  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 
  List of nullited plant variety patent applications 
  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat 
  List of invalid plant variety patents   
  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 
  List of revalidated plant variety patents   
  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E Cereri de brevet pentru  
soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки  

на патент на сорт растения 
 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provi-
zorie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante.  
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, 

se află in biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra 
cost.  
Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI obiecţii re-
feritor 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 pro-
tection under the terms of Article 26 of Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.  
Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the 

AGEPI library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee.  
According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with the 
AGEPI objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of pa-
tentability, under the terms established in the Law. 
 

убликация заявок на патент на сорт растения в BOPI обеспечивает заявителю временную 
охрану на условиях, предусмотренных ст. 26 Закона № 39/2008 об охране сортов растений.  
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, 

находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут 
быть заказаны их копии.  
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения 
в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям 
патентоспособности, предусмотренным Законом. 

P

P 

П 
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications/ 
Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 
  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

 
Data   
publicării 

No. Application 
number/ 
Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Proposed variety 
denomination 
 

Date of publi-
cation 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата публи-
кации  

1 v 2022 0007 /  
2022.03.17 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
„Alexandru Ciubotaru”, MD 
 
b. ROŞCA Ion, MD;  
ONICA Elisaveta, MD;  
CUTCOVSCHI-MUŞTUC 
Alina, MD;  
PALANCEAN Alexei, MD 

VIŞIN TOMENTOS 
(Cerasus tomentosa (Thunb.) 
Wall.) 
 
Chinese cherry 
(Cerasus tomentosa (Thunb.) 
Wall.) 
 
Вишня китайская 
(Cerasus tomentosa (Thunb.) 
Wall.) 

ANDREIA 2022.06.30 
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /  
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения  
 

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

denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)   

Denumirea  
 soiului 

Numărul de brevet/ 
Data  acordării 

No. Application 
number/   
Filing date   
 

a.  Holder 
b. Breeder  

Common name   
(Botanical taxon)   
 

Variety denominati-
on 
 

Patent 
number /Date of 
grant 

№ 
п/п 

Номер 
заявки/  
Дата подачи   

а. Патентообладатель       
b. Селекционер   

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата 
предоставления 
патента 

1 v 2019 0014 /  
2019.12.02 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
„Alexandru Ciubotaru”, MD 
 
b. SFECLĂ Irina, MD;  
SÎRBU Tatiana, MD;  
SFECLĂ Victor, MD 

CRIN AFRICAN  
(Kniphofia nelsonii 
Mast.) 
 
Kniphofia  
(Kniphofia nelsonii 
Mast.) 
 
Книпхофия  
(Kniphofia nelsonii 
Mast.) 

Micul Prinţ 384 / 2022.03.31 

2 v 2019 0003 /  
2019.02.08 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÎMP „SELECŢIA”, 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 385 / 2022.03.31 

3 v 2018 0011 /  
2018.02.21 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÎMP „SELECŢIA”, MD 
 
b. VRONSCHIH Mihail, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
CHIŞCA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
SIDORENCO Vladimir, RU;  
STARICOVA Janna, RU;  
PLEŞCA Adrian, MD 

OVĂZ  
(Avena sativa L.) 
 
Oats  
(Avena sativa L.) 
 
Овес  
(Avena sativa L.) 

BELOR 386 / 2022.03.31 

 

 
 
 
 
 

 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la 
AGEPI în modul stabilit de Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. În conformitate cu 

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

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistra-
te în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională. 
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a  
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte 
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Ga-
zette 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 înre-
gistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele  
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette 
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 on the Protection of Trade-

marks. 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 / Ga-
ceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new international 
registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries referred to the 
international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

n conformitate cu Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a 
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezen-

tant.  
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 

30 din Lege. 
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea 

depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregis-
trarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregis-
trarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

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

tative.  
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 per-

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

 

Î

I
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(210) 048922 
(220) 08.10.2021 
(310) 00003633359 
(320) 27.04.2021 
(330) GB 
(730) USA Pro IP Limited, GB 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 
8RY, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
18   - piele sau imitaţie de piele; piei de animale; 

articole de voiaj şi genţi de transport universa-
le; umbrele şi parasolare; bastoane pentru 
mers; bice; harnaşamente şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru anima-
le; mape port-desen (geamantane); articole de 
voiaj; genţi de atletism; mape pentru docu-
mente; articole pentru transportul bebeluşilor 
şi a copiilor; genţi de spate; bagaje (pentru 
călătorie); genţi; genţi pentru accesorii de că-
lătorie; genţi de plajă; borsete; curele; curele 
din imitaţie de piele; curele din piele; portofele 
pentru bancnote; genţi pentru cizme; serviete; 
suporturi pentru cărţi de vizită; rucsacuri pen-
tru camping; bastoane; suporturi pentru car-
duri; port-carduri; suporturi pentru carnete de 
cecuri; bagaje de mână; cutii; portofele de 
purtat sub braţ; gentuţe cosmetice; etuiuri 
pentru cărţi de credit; suporturi pentru cărţi de 
credit; genţi pentru scutece; port-documente; 
genţi de pânză; genţi de seară; chingi şi cure-
le din piele; aparate de transportat cu cadru 
sub formă de rucsacuri pentru transportarea 
sugarilor; cadre pentru poşete; cadre pentru 
umbrele; suporturi pentru transportat haine; 
umbrele pentru golf cu scaune ataşate; um-
brele pentru golf; genţi pentru gimnastică; 
genţi de mână; harnaşamente; raniţe; piei 
brute de animale; borsete de purtat la brâu; 
genţi universale; cergi pentru cai; har-
naşament pentru cai; harnaşament pentru cai 
şi articole de echitaţie; portchei; suporturi sub 
formă de portofele pentru chei; şireturi din 
piele; lese din piele; articole din piele, inclusiv 
harnaşament pentru cai şi articole de echi-
taţie; mape de piele (coperţi); articole de voiaj; 
suporturi pentru etichete de bagaje; curele 
pentru bagaje; genţi mici de voiaj (pentru seju-
ruri scurte); geamantane pentru sejururi scur-
te; genţi pentru şei; umbrele de soare; por-
tmonee; portofele; mape; săculeţe; poşete; şei 
pentru cai; rucsacuri; articole de şelărie; servi-

ete pentru şcolari; genţi pentru şcoală; ghi-
ozdane; huse pentru încălţăminte; sacoşe 
pentru cumpărături; cărucioare de cumpărături 
(genţi pentru cumpărături cu rotile); genţi de 
umăr; piei de animale netăbăcite; genţi de 
sport; genţi sportive; curele pentru patine; 
geamantane; truse de toaletă (marochinărie); 
genţi de dimensiuni mari; genţi de voiaj; genţi 
de călătorie; cufere de voiaj; cufere; umbrele 
ce pot fi transformate în scaune; umbrele; 
genţi de prins la curea; borsete pe talie; săcu-
leţe pentru genţi de prins la curea; săculeţe 
pentru borsete pe talie; portofele ataşabile la 
curea; piese, accesorii şi componente pentru 
toate produsele sus-menţionate; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte; articole de încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea ca-
pului; îmbrăcăminte pentru gimnastică; îmbră-
căminte pentru yoga; şorţuri; lavaliere; panta-
loni pentru copii; bandane (fulare); halate de 
baie; colanţi; şosete; căşti de înot; pantaloni 
scurţi de baie; costume de baie întregi; slipuri 
de baie; costume de plajă; centuri; berete; 
bavete, cu excepţia celor din hârtie; boa (eşar-
fe din pene); corsaje (lenjerie); bretele pentru 
îmbrăcăminte (suspensoare); sutiene; brasie-
re; pantaloni de călărie; camizole; cozoroace; 
şepci (articole pentru acoperirea capului); sfite 
preoţeşti; articole de îmbrăcăminte din imitaţie 
de piele; articole de îmbrăcăminte din piele; 
paltoane; protecţii pentru guler; gulere; com-
binezoane (îmbrăcăminte); corsete; corsete 
(lenjerie de corp); manşoane (îmbrăcăminte); 
îmbrăcăminte pentru ciclişti; gulere false; iz-
mene; subrauri; rochii; halate; bentiţe de pro-
tecţie pentru urechi; veste de pescar; etole 
(blănuri); blănuri (îmbrăcăminte); gabardine; 
curele pentru jambiere; ghetre; bretele pentru 
îmbrăcăminte; burtiere (lenjerie de corp); mă-
nuşi (articole de îmbrăcăminte); carcase de 
pălării; pălării; bentiţe pentru cap; glugi (îm-
brăcăminte); jachete (îmbrăcăminte); jersee; 
rochii de tip pulover; pulovere; tricoturi (îmbră-
căminte); trusouri (articole de îmbrăcăminte); 
jambiere; egări; îmbrăcăminte din in; livrele; 
podoabe purtate de preoţii catolici pe braţul 
stâng în timpul liturghiei; mantile; costume de 
bal mascat; mitre (pălării); mitene; centuri cu 
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte); îmbră-
căminte pentru motociclişti; apărători de 
urechi (îmbrăcăminte); cravate; haine de stra-
dă; salopete; paltoane bărbăteşti; pantaloni; 
îmbrăcăminte din hârtie; pălării de hârtie (îm-
brăcăminte); haine tip parka; pelerine; şube; 
jupoane; sarafane (rochii); batiste de buzunar; 
buzunare pentru îmbrăcăminte; ponchouri; 
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pijamale; îmbrăcăminte de-a gata; căptuşeli 
confecţionate (piese vestimentare); sariuri; 
saronguri; panglici pentru purtare; eşarfe; 
şaluri; plastroane de cămăşi; plătci de că-
maşă; cămăşi; cămăşi cu mânecă scurtă; 
gulere de haină (îmbrăcăminte); căşti de duş; 
maiouri de corp; mănuşi de schi; fuste; fuste 
tip tenis (fuste cu pantalon scurt); calote de 
pălării; măşti pentru dormit; combinezoane 
(lenjerie de corp); pantaloni salopetă cu piep-
tar; articole sport din jerseu; bluzoane de pân-
ză groasă; costume; cozorocuri; bretele de 
susţinere pentru ciorapi; lenjerie de corp care 
absoarbe transpiraţia; flanele; costume de 
înot; body-uri (lenjerie de corp); tricouri; togi; 
jobene; pardesie; supieuri (barete pentru fixa-
rea sub talpă a pantalonilor); turbane; desuuri; 
desuuri sudorifuge; chiloţi; lenjerie de corp; 
lenjerie intimă sudorifugă; uniforme; văluri 
(îmbrăcăminte); veste; viziere; jiletci; îmbră-
căminte impermeabilă; costume din neopren 
pentru schi nautic; broboade; manşete (îm-
brăcăminte); ţinută stil casual; articole de îm-
brăcăminte pentru sport; pantaloni pentru 
yoga; egări pentru yoga; maiouri de yoga; 
tricouri de yoga; jersee pentru yoga; şosete 
pentru yoga; bustiere sport; bustiere pentru 
yoga; colanţi pentru yoga; îmbrăcăminte pen-
tru ieşiri în aer liber şi camping; articole de 
îmbrăcăminte de ocazie; piese, accesorii şi 
componente pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

28   - jocuri şi articole de joacă; aparate pentru 
jocuri video; articole de gimnastică şi de 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; echipamente şi aparate de gim-
nastică şi sport neincluse în alte clase; apa-
rate şi echipamente pentru exerciţii fizice şi 
fitness; protecţii inghinale, protecţii şi apără-
tori pentru sport, atletism şi fitness; protecţii 
pentru gură; aparate şi echipamente pentru 
terenurile de joacă; cărţi de joc; patine; ska-
teboarduri; genţi adaptate în mod specific 
pentru articole şi echipamente sportive; echi-
pamente ecvestre; crose de golf; mănuşi de 
golf; suporturi pentru mingi de golf; genţi 
pentru crose de golf; mingi de golf; covoare 
de golf; plase pentru exersarea golfului; 
mingi de golf pentru exersare; protecţii pen-
tru crosele de golf; marcatoare pentru mingi 
de golf; săculeţe pentru suporturile de mingi 
de golf; accesorii pentru antrenamentul de 
golf; huse pentru crose de golf; dispozitive de 
reperare pentru mingile de golf; dispozitive 
de recuperare a mingilor de golf; huse pentru 
capetele croselor de golf; articole pentru 

practicarea golfului; suporturi pentru truse de 
golf (pentru crose şi mingi); unelte de reface-
re a gazonului (accesorii de golf); covoraşe 
de antrenament de putting pentru golf (in-
strumente de golf); dispozitive pentru antre-
nament de golf; găuri de antrenament pentru 
golf; huse adaptate pentru genţi de golf; 
unelte pentru remedierea găurilor din gazon 
(accesorii de golf); dispozitive pentru alinie-
rea loviturii la golf; suporturi pentru teuri de 
golf; echipament pentru golf; plăci pentru 
practicarea sporturilor nautice; plăci de surf 
pentru skimboard; schiuri nautice; planşe de 
windsurfing; curele pentru planşe de surfing; 
genţi adaptate pentru transportul plăcilor de 
surf; huse pentru plăci de surf; aripioare pen-
tru plăci de surf; lame pentru patine de 
gheaţă; patine de gheaţă; patine cu rotile; 
ghete cu patine (combinate); genţi pentru 
skateboarduri; rotile pentru plăci de skate-
board; patine cu rotile de jucărie; protecţii 
pentru toate părţile corpului; protecţii şi apă-
rători pentru patinaj şi surf; patine cu role în 
linie; rachete de zăpadă, discuri pentru ză-
padă (discuri premergătoare săniilor); sănii 
pentru zăpadă (articole de joacă); globuri cu 
zăpadă de jucărie; echipament pentru pati-
naj; articole protectoare pentru braţe, coate, 
genunchi şi încheieturi pentru ciclism; bicicle-
te statice de antrenament; articole şi aparate 
de sport pentru utilizarea în practicarea spor-
turilor cu rachete, şi anume fără a se limita la 
squash, badminton, tenis de câmp, tenis de 
masă, tenis padel şi racquetball; mingi de 
squash; fluturaşi (badminton); mingi de tenis; 
mingi de tenis de masă; mingi de racquetball; 
mingi de padel; genţi pentru rachete de squ-
ash, badminton, tenis, racketball, padel şi 
tenis de masă (croite astfel încât să conţină o 
rachetă); benzi pentru mânerele rachetelor 
de squash, badminton, tenis, racketball, pa-
del şi tenis de masă; huse pentru rachete de 
squash, badminton, tenis, racketball, padel şi 
tenis de masă; rachete de squash; rachete 
de badminton; rachete de tenis; rachete de 
tenis de masă; rachete de racquetball; rache-
te de padel; rachete pentru jocuri cu mingea; 
dispozitive de protecţie a coardelor rachete-
lor de squash, badminton, racketball şi tenis; 
coarde pentru rachete de squash, badmin-
ton, racketball şi tenis; coarde pentru rachete 
pentru jocuri cu mingea; plase pentru tenis şi 
tenis de câmp; plase pentru badminton; pla-
se pentru jocuri; aparate pentru lansat mingi-
le de tenis; benzi pentru înfăşurarea mânere-
lor rachetelor de squash, badminton, racket-
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ball, padel şi tenis; benzi pentru înfăşurarea 
rachetelor şi bâtelor; mese pentru tenis de 
masă; palete pentru tenis de masă; amorti-
zoare de vibraţii pentru rachete de tenis, 
squash şi racketball; mănuşi de protecţie 
pentru racketball; haltere; greutăţi cu mânere 
pentru antrenament; greutăţi libere; mingi 
medicinale; mingi pentru gimnastică; bare 
pentru gimnastică; bănci pentru abdomene; 
biciclete pentru antrenament; biciclete stati-
ce; aparate eliptice; benzi rulante; bănci pen-
tru ridicarea greutăţilor; turnuri de greutate; 
trambuline; mingi de fotbal american; mănuşi 
de fotbal; stâlpi şi plase pentru porţi de fot-
bal; porţi gonflabile (articole de joacă); apără-
tori de tibie (articole de sport); mese pentru 
fotbal de masă; replici în miniatură de echi-
pamente de fotbal; echipamente pentru jocuri 
cu mingea; echipamente pentru terenuri şi 
piste; saci de crichet; crose de crichet; apă-
rătoare pentru picioare (apărătoare pentru 
crichet); articole căptuşite de protecţie pentru 
crichet; protecţii pentru coate, braţe, ge-
nunchi, picioare şi abdomen pentru a fi utili-
zate în jocul de crichet; bile de crichet; butuci 
şi mânere de crichet; mănuşi de protecţie 
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii de 
joc); mănuşi pentru portar; plase pentru cri-
chet; maşini pentru jocul cu popice; crose de 
hochei pe iarbă; mingi pentru hochei pe iar-
bă; porţi şi plase pentru hochei pe iarbă; mă-
nuşi pentru hochei pe iarbă; protecţii de piept 
pentru hochei pe iarbă; protecţii pentru porta-
rii de hochei pe iarbă; mingi de rugbi; stâlpi 
pentru porţi de rugbi; aparate utilizate la an-
trenamentul pentru jocul de rugbi (echipa-
ment sportiv); mingi de baschet; panouri de 
baschet; coşuri de baschet; porţi de baschet; 
cercuri de baschet; plase de baschet; mingi 
de volei; plase pentru volei; stâlpi pentru 
volei; suporturi pentru volei; antene pentru 
plase de volei; mingi de netball; porţi pentru 
netball; stâlpi pentru porţi de netball; plase 
pentru netball; echipamente pentru aerobic; 
curele pentru aerobic; biciclete fixe; benzi 
elastice pentru exerciţii; greutăţi de gleznă; 
greutăţi de încheietură; garduri; suliţe (artico-
le de sport); bile de metal pentru aruncarea 
greutăţii; discuri pentru sport; prăjini pentru 
folosirea în sărituri atletice; prăjini pentru 
sărituri; ciocane pentru aruncare; blocstarturi; 
echipamente de pescuit; momeală de pescuit 
(sintetic); momeală pentru pescuit; genţi 
adaptate pentru pescuit; senzori şi indicatoa-
re de muşcătură (echipament de pescuit); 
juvelnice (unelte de pescuit); capcane (mo-

meli) pentru pescuit; plute pentru pescuit; 
harpoane pentru pescuit; cârlige de undiţă; 
strune pentru pescuit; gute de pescuit; lanse-
te de pescuit; greutăţi de plumb pentru pes-
cuit; undiţe; vergi de undiţe pentru pescuit; 
mulinete pentru pescuit; cutii pentru undiţe, 
vergi de undiţe şi mulinete; suporturi pentru 
undiţe; plumbi pentru undiţă; accesorii de 
pescuit; cutii de ustensile pentru pescuit; 
borne pentru ustensile de pescuit; greutăţi 
pentru pescuit; mincioguri de pescuit; mo-
meală (artificială); vergi de pescuit pentru 
personalizare; lance folosite la pescuit; vârte-
juri (unelte de pescuit); hamuri pentru plăci 
de windsurfing; labe pentru înotători; pistoale 
cu apă; centuri de înot; veste pentru înot; 
plute pentru înot pentru copii; colaci pentru 
baie şi înot; bazine de înot (articole de joacă 
sau de sport); jocuri de înot şi de scufundare; 
articole de joacă pentru înot şi scufundare; 
genţi adaptate în mod specific pentru echi-
pamente şi articole de sport; echipament de 
înot; piscine gonflabile de înot (articole de 
joacă); bazine de înot; culoare pentru curse 
(echipamente de înot); accesorii de antre-
nament pentru înot; corzi şi benzi pentru înot; 
blocstarturi (echipamente de înot); jucării 
gonflabile; colaci de înot; jucării pentru înot; 
plute pentru înot; plăci pentru înot; colaci 
pentru scăldat şi înot; dispozitive şi suporturi 
de plutire; accesorii pentru gimnastica acva-
tică; accesorii de înot cu greutăţi; palete; 
palete de mână pentru înot; aripioare de înot 
pentru picioare; articole pentru înot; aripioare 
(flotoare) pentru înot; jucării pentru scufunda-
re; mingi de baseball; bâte de baseball; cutii 
pentru bâte de baseball; căşti de protecţie 
pentru baseball; apărători pentru piept (pen-
tru baseball); baze de baseball; mingi de 
bowling; conuri pentru bowling; mănuşi pen-
tru jocul cu popice; huse adaptate pentru 
bowling; bile de joc; bowling (jocuri); genţi de 
bowling; covoraşe de bowling; popice; popice 
(jocuri); mingi de antrenament; mingi de gim-
nastică pentru yoga; coarde de sărit; inele 
acţionate manual pentru exerciţii de rezis-
tenţă pentru partea inferioară şi superioară a 
corpului; blocuri yoga; benzi elastice pentru 
yoga; leagăne pentru yoga; tuburi de rezis-
tenţă pentru utilizarea în timpul exerciţiilor; 
piese şi accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(8) 27.05.09. 
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(210) 049229 
(220) 29.11.2021 
(310) MU/M/2021/035054 
(320) 24.11.2021 
(330) MU 
(730) Berra Newco, Inc., US 

1209 Orange Street, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19801, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
09   - software descărcabil pentru informaţii medi-

cale, îngrijirea pacienţilor şi gestionarea me-
dicamentelor; software descărcabil sub for-
ma unei aplicaţii mobile pentru obţinerea, 
controlul şi gestionarea informaţiilor medicale 
ale pacienţilor sau a dispozitivelor medicale 
portabile; software descărcabil sub forma 
unei aplicaţii mobile pentru colectarea, edita-
rea, organizarea, modificarea, transmiterea, 
stocarea şi partajarea instrucţiunilor de îngri-
jire a pacienţilor şi informaţiilor medicale; 
software de calculator descărcabil şi înregis-
trat, aplicaţii mobile şi software de interfaţă 
de programare şi hardware pentru obţinerea, 
transmiterea şi stocarea datelor medicale şi 
fiziologice; 

 

10   - dispozitive şi aparate medicale pentru îngriji-
rea pacienţilor şi administrarea medicamen-
telor; porturi, lanţete, ace şi seringi medicale; 
truse pentru pacienţi cu diabet, constând în 
principal din seringi sau ace tip stilou, lanţe-
te, tablete de glucoză, materiale educaţiona-
le şi tampoane pentru pregătirea dezinfec-
tantului; cleşti folosite pentru distrugerea 
acelor medicale; lupă pentru gradaţie şi ghi-
daj de ac pentru seringi de insulină; ace tip 
stilou folosite pentru administrarea medica-
mentelor pentru gestionarea diabetului; set 
subcutanat sau piesă a setului de infuzie 
subcutanată pentru utilizarea de către paci-
enţii cu diabet în legătură cu pompele de 
insulină; pompe de infuzie şi de insulină şi 
accesorii, senzori, aparate de măsurare şi 
dispozitive medicale pentru măsurarea şi 
monitorizarea proprietăţilor sângelui şi urinei 
şi accesorii pentru acestea; 

 

41   - servicii de instruire şi învăţământ medical în 
domeniul diabetului; instruire educaţională cu 
privire la tehnica injecţiilor medicale; buletin 
informativ on-line referitor la asistenţă medi-

cală pentru diabet; servicii educaţionale, şi 
anume furnizare de instruire în domeniul 
diabetului şi îngrijirii pentru diabet furnizate 
prin intermediul unui call centru şi difuzării de 
materiale imprimate sau electronice în legă-
tură cu acestea; 

 

42   - furnizare de software pentru informarea paci-
enţilor, îngrijirea pacienţilor şi gestionarea 
medicamentelor; furnizare de uz temporar de 
software nedescărcabil pe bază cloud pentru 
controlul şi gestionarea informaţiilor medicale 
ale pacienţilor; furnizare de uz temporar de 
software nedescărcabil pe bază cloud pentru 
colectarea, editarea, organizarea, modifica-
rea, transmiterea, stocarea şi partajarea in-
strucţiunilor de îngrijire a pacienţilor şi infor-
maţiilor medicale; software ca serviciu (SaaS) 
şi prestare de servicii de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice (ASP) care oferă software 
de interfaţă de programare a aplicaţiilor pentru 
obţinerea, stocarea, comunicarea şi partaja-
rea datelor medicale şi fiziologice şi servicii de 
consultanţă legate de acestea; 

 

44   - servicii medicale interactive de monitorizare, 
raportare şi alerte pentru monitorizarea şi 
gestionarea diabetului; furnizarea de infor-
maţii medicale şi date de la dispozitive folosi-
te pentru scopuri de monitorizare medicală 
care furnizează  informaţii către un site web 
pentru profesionişti medicali şi pacienţi, care 
sunt procesate, schimbate şi accesate în 
timp real de către utilizatori. 

 

 
 
 
(210) 049230 
(220) 29.11.2021 
(310) MU/M/2021/035055 
(320) 24.11.2021 
(330) MU 
(730) Berra Newco, Inc., US 

1209 Orange Street, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19801, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2021) 
09   - software descărcabil pentru informaţii medi-

cale, îngrijirea pacienţilor şi gestionarea me-
dicamentelor; software descărcabil sub for-
ma unei aplicaţii mobile pentru obţinerea, 
controlul şi gestionarea informaţiilor medicale 
ale pacienţilor sau a dispozitivelor medicale 
portabile; software descărcabil sub forma 
unei aplicaţii mobile pentru colectarea, edita-
rea, organizarea, modificarea, transmiterea, 
stocarea şi partajarea instrucţiunilor de îngri-
jire a pacienţilor şi informaţiilor medicale; 
software de calculator descărcabil şi înregis-
trat, aplicaţii mobile şi software de interfaţă 
de programare şi hardware pentru obţinerea, 
transmiterea şi stocarea datelor medicale şi 
fiziologice; 

 

10   - dispozitive şi aparate medicale pentru îngriji-
rea pacienţilor şi administrarea medicamen-
telor; porturi, lanţete, ace şi seringi medicale; 
truse pentru pacienţi cu diabet, constând în 
principal din seringi sau ace tip stilou, lanţe-
te, tablete de glucoză, materiale educaţiona-
le şi tampoane pentru pregătirea dezinfec-
tantului; cleşti folosite pentru distrugerea 
acelor medicale; lupă pentru gradaţie şi ghi-
daj de ac pentru seringi de insulină; ace tip 
stilou folosite pentru administrarea medica-
mentelor pentru gestionarea diabetului; set 
subcutanat sau piesă a setului de infuzie 
subcutanată pentru utilizarea de către paci-
enţii cu diabet în legătură cu pompele de 
insulină; pompe de infuzie şi de insulină şi 
accesorii, senzori, aparate de măsurare şi 
dispozitive medicale pentru măsurarea şi 
monitorizarea proprietăţilor sângelui şi urinei 
şi accesorii pentru acestea; 

 

41   - servicii de instruire şi învăţământ medical în 
domeniul diabetului; instruire educaţională cu 
privire la tehnica injecţiilor medicale; buletin 
informativ on-line referitor la asistenţă medi-
cală pentru diabet; servicii educaţionale, şi 
anume furnizare de instruire în domeniul 
diabetului şi îngrijirii pentru diabet furnizate 
prin intermediul unui call centru şi difuzării de 
materiale imprimate sau electronice în legă-
tură cu acestea; 

 

42   - furnizare de software pentru informarea pa-
cienţilor, îngrijirea pacienţilor şi gestionarea 
medicamentelor; furnizare de uz temporar de 
software nedescărcabil pe bază cloud pentru 
controlul şi gestionarea informaţiilor medicale 
ale pacienţilor; furnizare de uz temporar de 
software nedescărcabil pe bază cloud pentru 
colectarea, editarea, organizarea, modifica-
rea, transmiterea, stocarea şi partajarea in-

strucţiunilor de îngrijire a pacienţilor şi infor-
maţiilor medicale; software ca serviciu (Sa-
aS) şi prestare de servicii de furnizor de ser-
vicii de aplicaţii informatice (ASP) care oferă 
software de interfaţă de programare a apli-
caţiilor pentru obţinerea, stocarea, comunica-
rea şi partajarea datelor medicale şi fiziologi-
ce şi servicii de consultanţă legate de aces-
tea; 

 

44   - servicii medicale interactive de monitorizare, 
raportare şi alerte pentru monitorizarea şi 
gestionarea diabetului; furnizarea de infor-
maţii medicale şi date de la dispozitive folosi-
te pentru scopuri de monitorizare medicale 
care furnizează  informaţii către un site web 
pentru profesionişti medicali şi pacienţi, care 
sunt procesate, schimbate şi accesate în 
timp real de către utilizatori. 

 

(531) CFE(8) 26.01.04; 26.07.01; 26.07.04; 
26.13.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 049291 
(220) 25.11.2021 
(730) DOGARU Dumitru, MD 

Str. N. Pirogov nr. 20,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru, cafeniu de 

diferite nuanţe, alb. 
(511) NCL(11-2021) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(8) 19.01.07; 27.03.15; 27.05.08; 29.01.13. 
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(210) 049367 
(220) 21.12.2021 
(730) Joint Stock Company „Lekhim”, UA 

23, Shota Rustaveli str., Kiev-23, 010333, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

uz uman; preparate analgezice şi/sau anti-
nevralgice; preparate pentru tratamentul 
complex al prostatitei cronice, preparate pen-
tru tratamentul hiperplaziei benigne de pros-
tată; preparate pentru tratamentul compli-
caţiilor după operaţie pentru afecţiunile pros-
tatei şi a dereglărilor funcţiilor acesteia odată 
cu vârsta; preparate pentru tratamentul tulbu-
rărilor sexuale, infertilităţii masculine, prepa-
rate pentru tratamentul tulburărilor urinare; 
preparate pentru tratamentul tromboflebitei, 
preparate pentru tratamentul hemoroizilor. 

 

 
 
 
(210) 049368 
(220) 21.12.2021 
(730) Joint Stock Company „Lekhim”, UA 

23, Shota Rustaveli str., Kiev-23, 010333, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

uz uman; preparate analgezice şi/sau anti-
nevralgice; preparate pentru tratamentul 
complex al prostatitei cronice, preparate pen-
tru tratamentul hiperplaziei benigne de pros-
tată; preparate pentru tratamentul compli-
caţiilor după operaţie pentru afecţiunile pros-
tatei şi a dereglărilor funcţiilor acesteia odată 
cu vârsta; preparate pentru tratamentul tulbu-
rărilor sexuale, infertilităţii masculine, prepa-
rate pentru tratamentul tulburărilor urinare; 
preparate pentru tratamentul tromboflebitei, 
preparate pentru tratamentul hemoroizilor. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

(210) 049455 
(220) 12.01.2022 
(730) Yadea Technology Group Co., Ltd., CN 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, 
Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Ji-
angsu Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
07   - generatoare de electricitate; generatoare de 

electricitate pentru motoare electrice; dina-
muri; biele pentru maşini; motoare, altele 
decât cele pentru vehicule terestre; alterna-
toare; magnetouri de aprindere; dinamuri 
pentru biciclete; perii (piese de maşini); ge-
neratoare de curent electric; demaroare cu 
pedală pentru motociclete; servomotoare de 
curent alternativ; 

 

09   - aplicaţii software de calculatoare, descărca-
bile; instrumente de navigaţie; camere retro-
vizoare pentru vehicule; regulatoare de ten-
siune pentru vehicule; materiale pentru 
reţeaua de electricitate (fire, cabluri); adap-
toare electrice; protecţia capului; sisteme de 
alarmă antiefracţie; încuietori electrice; bate-
rii pentru vehicule; 

 

12   - biciclete electrice; tricicluri; mopeduri; motoa-
re electrice pentru vehicule terestre; vehicule 
electrice; vehicule cu telecomandă, altele 
decât cele de jucărie; biciclete; scutere auto-
balansabile; motociclete; alarme antifurt pen-
tru vehicule; rulmenţi pentru vehicule; 

 

35   - publicitate on-line într-o reţea informatizată; 
furnizarea informaţiilor de afaceri prin inter-
mediul unui site; agenţii de informaţii comer-
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ciale; agenţii de import-export; promovarea 
vânzărilor pentru terţi; servicii de marketing; 
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpără-
tori şi vânzători de bunuri şi servicii; consul-
tanţă pentru probleme legate de personal; 
prelucrarea administrativă a comenzilor de 
marfă; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
angro pentru preparate farmaceutice, veteri-
nare, sanitare şi produse medicale. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 049475 
(220) 14.01.2022 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, oranj, negru. 
(511) NCL(11-2022) 
09   - telefoane mobile; tablete; telefoane inteligen-

te; ochelari inteligenţi; brăţări inteligente; 
telefoane inteligente care se poartă în com-
binaţie cu hainele; încărcătoare pentru tele-
foane inteligente; căşti audio; căşti auricula-
re; piese, fitinguri şi accesorii pentru produ-
sele sus-menţionate; toate produsele sus-
menţionate fiind deţinute anterior şi re-
condiţionate; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul de telefoa-
ne mobile, tablete, telefoane inteligente, 
ochelari inteligenţi, brăţări inteligente, tele-
foane inteligente care se poartă în combi-
naţie cu hainele, încărcătoare pentru telefoa-
ne inteligente, căşti audio, căşti auriculare, 
piese, fitinguri şi accesorii pentru produsele 
sus-menţionate, toate produsele sus-
menţionate fiind deţinute anterior şi re-
condiţionate; servicii de vânzare cu amănun-
tul on-line referitoare la telefoane mobile, 
tablete, telefoane inteligente, ochelari inteli-
genţi, brăţări inteligente, telefoane inteligente 
care se poartă în combinaţie cu hainele, în-
cărcătoare pentru telefoane inteligente, căşti 
audio, căşti auriculare, piese, fitinguri şi ac-
cesorii pentru produsele sus-menţionate, 
toate produsele sus-menţionate fiind deţinute 

anterior şi recondiţionate; prezentarea pro-
duselor în scopuri promoţionale; organizarea 
prezentărilor în scopuri publicitare; servicii de 
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale, 
promoţionale şi/sau publicitare; 

 

37   - întreţinerea şi repararea aparatelor telefoni-
ce; întreţinerea şi repararea hardware de 
calculatoare; repararea şi întreţinerea tele-
foanelor inteligente; repararea şi întreţinerea 
de hardware de calculatoare şi de telecomu-
nicaţii; 

 

41   - furnizarea informaţiilor în domeniul educaţiei 
referitoare la întreţinere, reparaţii sau vânzări 
de telefoane mobile, alte dispozitive de co-
nectare şi accesorii aferente; furnizarea in-
formaţiilor în domeniul educaţiei referitoare la 
reciclarea telefoanelor mobile deţinute ante-
rior, alte dispozitive de conectare şi accesorii 
aferente; furnizarea informaţiilor în domeniul 
educaţiei referitoare la tehnologie şi econo-
mie circulară. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 049491 
(220) 19.01.2022 
(730) MEŞINĂ Artur, MD 

Str. Moldoviţa nr. 2, MD-6827, 
Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 

reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

(531) CFE(8) 26.01.20; 27.05.09; 29.01.12. 
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(210) 049522 
(220) 24.01.2022 
(730) FROMARINE S.R.L., MD 

Str. Milano nr. 14/E, ap. 43,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.02; 02.03.16; 
02.03.23; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 049524 
(220) 24.01.2022 
(730) Innospec Limited, GB 

Innospec Manufacturing Park, Oil Sites 
Road, Ellesmere Port, Cheshire CH65 4EY, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: negru, verde, violet, al-
bastru, roşu. 

(511) NCL(11-2022) 
01   - aditivi chimici; aditivi chimici pentru carbu-

ranţi; aditivi chimici pentru ţiţei, gaz şi gaze 
naturale lichide; produse chimice şi materiale 
contra pierderii de fluid de foraj în timpul cir-
culaţiei pentru utilizare în aditivii pentru fluide 
de foraj pentru petrol şi gaze; agenţi tensi-
oactivi; agenţi de chelare; ingrediente sinteti-
ce pentru parfumuri; produse chimice utiliza-
te în industria agrochimică; aditivi chimici 
pentru produse de îngrijire personală, prepa-
rate cosmetice, produse de curăţat şi produ-
se agrochimice; disipatoare chimice de elec-
tricitate statică; preparate chimice folosite ca 
produse pentru inhibarea coroziunii; aditivi 
chimici de protecţie a performanţei motorului; 
aditivi chimici de protecţie împotriva uzării 
excesive a scaunului de supapă; 

 

02   - substanţe de conservare contra ruginii; aco-
periri din ceruri anticorozive; 

 

04   - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; carbu-
ranţi; aditivi pentru combustibili; aditivi pentru 
petrol; lubrifianţi pentru cilindrul superior; 
aditivi pentru combustibili cu conţinut redus 
de plumb sau fără plumb; lubrifianţi pentru 
materiale plastice; produse pentru absorbţia, 
umezirea şi compactarea pulberilor; materia-
le pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru 
iluminat; ceruri de polietilenă sau ceruri de 
copolimer de etilenă-acetat de vinil (EVA) 
sau ceruri de polietilenă oxidate sau ceruri 
de copolimer de etilenă-acetat de vinil (EVA) 
oxidate sau orice amestec al cerurilor sus-
menţionate sau orice amestec al cerurilor 
sus-menţionate cu alte tipuri de ceruri sau 
orice preparat din cerurile sus-menţionate în 
solvenţi sau apă utilizate în învelişuri; ceruri 
de polietilenă sau ceruri de copolimer de 
etilenă-acetat de vinil (EVA) sau ceruri de 
polietilenă oxidate sau ceruri de copolimer de 
etilenă-acetat de vinil (EVA) oxidate sau ori-
ce amestec al cerurilor sus-menţionate sau 
orice amestec al cerurilor sus-menţionate cu 
alte tipuri de ceruri utilizate ca compuşi; cea-
ră utilizată în industrie; ceruri de copolimer; 
ceruri de polietilenă şi de copolimer de etile-
nă-acetat de vinil (EVA); ceruri de polietilenă 
oxidate; ceruri de copolimer oxidate şi neoxi-
date. 

 

(531) CFE(8) 24.15.21; 26.03.04; 26.03.05; 26.03.06; 
26.03.10; 26.07.03; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 049531 
(220) 25.01.2022 
(730) TP-LINK CORPORATION LIMITED, HK 

ROOM 901, 9/F., NEW EAST OCEAN CEN-
TRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM 
SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
09   - calculatoare personale care controlează şi 

automatizează senzorii şi dispozitivele pentru 
casă inteligentă; camere; adaptatoare de 
priză; adaptoare de reţele informatice, 
switch-uri pentru reţele de calculatoare, dis-
pozitive pentru interconectarea reţelelor loca-
le (router) şi distribuitoare pentru amplifica-
rea semnalelor (hub-uri) în reţelele informati-
ce; hub-uri, switch-uri şi routere pentru reţele 
de calculatoare; camere de zi şi noapte, sur-
se de curent, mijloace de comunicaţii, moni-
toare şi software pentru sisteme de operare 
pe calculator; fişe de conectare (electricita-
te); prize electrice; dispozitive de prize elec-
trice care permit conectarea şi deconectarea 
cablurilor de curent şi/sau de comandă; fişe 
de conectare şi prize electrice; routere elec-
trice pentru gestionarea şi optimizarea sarci-
nilor energetice în clădire; routere de porta-
luri sub formă de hardware pentru controlul 
computerizat; rutere de reţea; sisteme de 
supraveghere video la distanţă care conţin în 
principal camere şi monitoare video pentru 
înregistrarea şi transmiterea imaginilor într-o 
locaţie la distanţă; echipamente de teleco-
municaţii, şi anume dispozitive de emisie-
recepţie din fibră optică, repetitoare din fibră 
optică, convertizoare şi optimizatoare, multi-
plexoare pentru divizarea valurilor, sisteme 
de transmisie optică în spaţiu liber, comuta-
toare, inclusiv comutatoare Ethernet şi rutere 
de reţea, agregatoare, terminale şi repetitoa-
re de acces pentru fibre până la domiciliu şi 
Ethernet prin VDSL, precum şi produsele 
pentru controlul prezenţei la distanţă, şi 
anume comutatoare, console, dispozitive de 
alarmă, senzori şi dispozitive pentru adminis-

trarea energiei; routere pentru apeluri telefo-
nice, pentru telefoane de domiciliu şi de birou 
cu un set de tonuri, pentru apeluri internaţio-
nale şi interurbane, efectuate de la diferite 
platforme telefonice, inclusiv platforme VOIP 
fără cerinţa de Internet; routere pentru ape-
luri telefonice; routere pentru apeluri telefoni-
ce pentru apeluri interurbane efectuate prin 
platforme PSTN şi VOIP de la orice telefon 
cu un set de ton fără o cerinţă de acces la 
Internet; balanţe; routere pentru reţea de arie 
largă (wan); routere wireless; cântare elec-
tronice fără fir; sisteme hardware de camere 
pentru supraveghere video (IP - Internet Pro-
tocol); comenzi de iluminat cu led pentru 
gestionarea energiei, iluminarea medii infor-
matice, puterea culorilor, modul de iluminare; 
conectoare cu fişă de contact; sisteme de 
transmisie optică în spaţiu liber, comutatoare 
Ethernet, routere de reţea şi software vându-
te atât ca componente ale acestuia, cât şi 
separate, şi anume software adaptat şi ame-
najat pentru operare, instalare, testare, di-
agnosticare şi gestionare a echipamentelor 
de telecomunicaţii sus-menţionate; amplifica-
toare pentru comunicaţii fără fir; cântare cu 
analizoare de masă corporală; stilusuri pen-
tru ecrane tactile; ecrane tactile; senzori de 
alarmă; cântare de baie; sisteme de viziune 
de zi şi de noapte care conţin în principal 
senzori de zi şi noapte, camere de zi şi noap-
te, surse de curent, mijloace de comunicaţii, 
monitoare şi software pentru sisteme de ope-
rare pe calculator; cântare de baie digitale; 
senzori electrici; aparate cu senzori electrici 
pentru detectarea prezenţei sau absenţei 
unor persoane sau obiecte prin contact sau 
presiune; cântare electronice pentru bucătă-
rie; terminale interactive cu ecran tactil; diode 
electroluminescenţe (LED); stilouri cu vârf 
conductiv pentru dispozitive cu ecran tactil; 
senzori de presiune; senzori de proximitate; 
senzori de temperatură; senzori pentru ecra-
ne tactile; dispozitive de comunicaţii fără fir 
pentru transmiterea imaginilor realizate de o 
cameră; software pentru telefoane mobile, 
tablete, calculatoare personale care contro-
lează şi automatizează senzorii, dispozitivele 
pentru casă inteligentă; prize; sonerii de uşă, 
electrice; camere web; camere de bord; ca-
mere digitale; camere video digitale; camere 
cu protocol de identificare (IP - Internet Pro-
tocol); camere video activate prin mişcare; 
aparate de fotografiat; camere video; sisteme 
de automatizare a energiei electrice pentru 
case şi birou care conţin controlere fără fir şi 
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cu fir, dispozitive controlate şi software pen-
tru aparate, iluminarea, încălzirea, ventilarea 
şi climatizarea aerului, securitatea şi alte apli-
caţii de monitorizare şi control a energiei elec-
trice de acasă şi de birou; întrerupătoare de 
lumină; surse de alimentare electronice; cablaj 
electric; senzori de contact, senzori pentru 
ferestre şi uşi, senzori de temperatură şi de 
umiditate, senzori de scurgeri de apă, detec-
toare de fum, detectoare de monoxid de car-
bon, aparate de reglare a temperaturii (încălzi-
rea, ventilarea şi climatizarea aerului), dispozi-
tive de control inteligente cu infraroşu, sonerii 
de uşă, video, camere video pentru vizoare 
pentru uşi; baterii cu litiu, panouri solare de 
încărcare; întrerupătoare de lumină; 

 

11   - sisteme de iluminat LED, şi anume module 
LED; luminatoare LED; becuri fluorescente; 
becuri cu halogen; becuri cu LED; becuri; 
becuri de format mic; corpuri de iluminat cu 
LED; corpuri de iluminat cu LED pentru utili-
zare în aplicaţii de afişare, comerciale, indus-
triale, rezidenţiale şi arhitecturale; corpuri de 
iluminat cu LED pentru aplicaţii de iluminat 
interior şi exterior; dulii pentru lămpi electrice; 
benzi de lumină, ghirlande luminoase, pro-
iectoare de iluminat, lumină/lămpi de birou, 
becuri de iluminat, supape termostatice pen-
tru radiatoare. 

 

 
 
 
(210) 049542 
(220) 26.01.2022 
(730) BERLIN-CHEMIE AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - produse farmaceutice; substanţe dietetice de 

uz medical. 
 

 
 
 
(210) 049543 
(220) 26.01.2022 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
 
 
 

540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - produse farmaceutice; substanţe dietetice de 

uz medical. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 049551 
(220) 27.01.2022 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice pentru medicină; 
alimente şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical sau veterinar, alimente pentru 
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oa-
meni şi animale; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049552 
(220) 27.01.2022 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, 
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice pentru medicină; 
alimente şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical sau veterinar, alimente pentru 
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oa-
meni şi animale; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049555 
(220) 27.01.2022 
(730) MGB-COMERŢ S.R.L., MD 

Str. Dimineţii nr. 63, ap. 18, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
MG-COMPLET S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str. Dimitrie Moruzi nr. 21, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire neelectrice din metale comune; mici arti-
cole de fierărie; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 12.03.11; 13.01.01; 13.01.05; 
13.01.07; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 049580 
(220) 02.02.2022 
(730) Jadran – Galenski Laboratorij d.d., HR 

Svilno 20, 51 000 Rijeka, Croaţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, roz de diferi-
te nuanţe, alb, verde, gri, oranj, mov. 

(511) NCL(11-2022) 
03   - parfumuri; preparate cosmetice, produse de 

toaletă; 
 

05   - remedii pentru medicina umană, produse 
dietetice; suplimente şi preparate dietetice, 
produse farmaceutice; produse medicinale, 
preparate medicinale, preparate farmaceuti-
ce, produse igienice de uz medical, fungici-
de. 

 

(531) CFE(8) 01.15.09; 01.15.15; 01.15.21; 02.05.01; 
02.09.07; 03.09.15; 19.03.03; 19.03.15; 
19.03.25; 25.05.02; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049581 
(220) 02.02.2022 
(730) Jadran – Galenski Laboratorij d.d., HR 

Svilno 20, 51 000 Rijeka, Croaţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, roşu, alb, negru, verde, gri, maro de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2022) 
03   - parfumuri; preparate cosmetice, produse de 

toaletă; 
 

05   - remedii pentru medicina umană, produse die-
tetice; suplimente şi preparate dietetice, pro-
duse farmaceutice; produse medicinale, pre-
parate medicinale, preparate farmaceutice, 
produse igienice de uz medical, fungicide. 

 

(531) CFE(8) 01.15.09; 01.15.15; 01.15.21; 
02.09.07; 03.09.17; 19.03.03; 19.03.15; 
19.03.25; 25.05.02; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049615 
(220) 09.02.2022 
(730) BUNESCU Eugeniu, MD 

Str. Gherman Pîntea nr. 62,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 

fire neelectrice din metale comune; mici arti-
cole de fierărie; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

 
 
 
(210) 049629 
(220) 11.02.2022 
(730) COMECOTEH S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 61/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(11-2022) 
01   - produse chimice destinate industriei, şti-

inţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; 
preparate pentru călire şi sudură; substanţe 
pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de anima-
le; adezivi pentru utilizare în industrie; chituri 
şi alte produse de umplere; compost, gunoi 
de grajd, îngrăşăminte; preparate biologice 
pentru utilizare în industrie şi ştiinţă; 

 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 29.01.03. 
 
 
 
(210) 049630 
(220) 14.02.2022 
(730) BÎRCĂ Vitalie, MD 

Str. Primar Gherman Pântea nr. 52,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
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 comestibile. 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 01.15.14; 01.15.15; 08.03.01; 
26.04.18; 26.04.24; 26.13.01; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 049631 
(220) 11.02.2022 
(730) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.), JP 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka 530-8565, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
01   - răşini sintetice în stare brută utilizate la fabri-

carea compuşilor pentru turnarea plasticului; 
răşini sintetice în stare brută utilizate în fabri-
carea compuşilor pentru turnare; compuşi din 
răşini modificaţi cu polimer sintetic; răşini 
artificiale în stare brută; răşini sintetice în 
stare brută; materiale plastice neprelucrate; 
răşini artificiale şi sintetice sub formă de ma-
terie primă; materiale plastice neprelucrate 
sub formă de pulbere, lichid sau pastă; mate-
riale plastice sub formă de pulbere, lichid sau 
pastă, pentru uz industrial; răşini sintetice 
sub formă de pulbere, lichid sau pastă, pen-
tru uz industrial; produse chimice, răşini şi 
materiale plastice; răşini sintetice utilizate în 
industrie şi produse chimice; compuşi chimici 
sub formă de particule de plastic extrafine 
pentru utilizare în fabricaţie; particule de 
plastic fine; produse chimice; clei şi adezivi, 
alţii decât cei utilizaţi pentru articole de pape-
tărie sau de uz menajer; preparate pentru 
reglarea creşterii plantelor; îngrăşăminte; 
hârtie de reactiv; materiale plastice neprelu-
crate (în orice formă); fotorezistenţe lichide 
care conţin sensibilizatori fotografici, solvenţi 
şi răşini; agent de îndulcire artificială; făină şi 
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amidon de uz industrial; pastă de lemn; grafit 
artificial de uz industrial; grafit artificial pentru 
baterii secundare (reîncărcabile); grafit ne-
prelucrat folosit în procesul de fabricaţie; 
grafit natural de uz industrial; lichid de aco-
perire, pulbere şi peliculă sub formă de agent 
de acoperire de protecţie pentru produse din 
grafit; carbon de uz industrial; negru de fum 
de uz industrial; materiale compozite de car-
bon compuse din o structură fibroasă de 
ranforsare, realizate din fibre de carbon şi 
densificate printr-o matrice de carbon, folosi-
te în procesul de fabricaţie; nanoparticule de 
carbon, şi anume nanoparticule de carbon 
fotoluminescente; praf de cărbune pentru 
baterii secundare; răşini epoxidice de carbon 
compozit în stare brută; nanotuburi de car-
bon, şi anume molecule de carbon tubulare 
utilizate în aplicaţii electronice şi mecanice la 
scară extrem de mică; grafit pentru uz indus-
trial sub formă de pulbere; minerale nemeta-
lice; glazuri pentru ceramică; chit cu ulei 
(mastic); acizi graşi superiori; compoziţii chi-
mice pentru developare de fotografii; răşină 
brută cu aditivi; preparate chimice şi reactivi 
sub formă de truse pentru determinarea zi-
mogenelor şi proteazelor în fluidele corporale 
şi supernatanţi de cultură celulară numai 
pentru uz în cercetare; reactivi folosiţi în sco-
puri ştiinţifice sau pentru cercetare medicală; 
preparate chimice şi reactivi sub formă de 
truse pentru scopuri ştiinţifice; preparate 
chimice şi reactivi sub formă de truse, altele 
decât cele de uz medical sau veterinar; reac-
tivi utilizaţi în cercetarea genetică, altele de-
cât cele medicale sau veterinare; produse 
chimice folosite în industrie; preparate chimi-
ce pentru a fi utilizate la fabricarea produse-
lor farmaceutice; reactivi şi preparate de di-
agnosticare, cu excepţia celor de uz medical 
sau veterinar; reactivi de diagnostic folosiţi în 
cercetări sau în domeniul ştiinţific; preparate 
chimice pentru utilizare la fabricarea reactivi-
lor de diagnostic pentru uz ştiinţific sau de 
cercetare; produse chimice pentru utilizare în 
industria farmaceutică; preparate chimice 
pentru utilizare ca materie primă la fabricarea 
produselor farmaceutice; preparate chimice 
pentru utilizare ca materie primă la fabricarea 
de reactivi de diagnostic pentru uz ştiinţific 
sau de cercetare; preparate chimice pentru 
utilizare ca ingredient în produse farmaceuti-
ce; preparate chimice pentru utilizare ca in-
gredient în reactivi de diagnostic pentru uz 
ştiinţific sau de cercetare; produse chimice 
pentru analize de laborator, cu excepţia celor 

de uz medical şi veterinar; preparate biologi-
ce pentru culturi celulare, cu excepţia celor 
de uz medical sau veterinar; particule de 
răşină uniforme; particule de răşină uniforme 
pentru controlul deschizăturilor; particule de 
răşină uniformizate din material plastic dur 
pentru controlul deschizăturilor; adezivi de 
control al deschizăturilor care conţin particule 
uniforme; polimer sub formă de bilă pentru 
sudură; particule conductive de plastic; parti-
cule de tip siliconice; pastă conductivă anizo-
tropă; etil uretan. 

 

(531) CFE(8) 26.01.03; 27.05.05; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 049647 
(220) 16.02.2022 
(730) NITCHIN Igor, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 131,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, negru. 
(511) NCL(11-2022) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau de 

bucătărie; articole de bucătărie şi veselă, cu 
excepţia furculiţelor, cuţitelor, şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, 
porţelan şi ceramică; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 26.11.01; 27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 049688 
(220) 25.02.2022 
(730) PÎNZARU Andrei, MD 

Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,  
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 049689 
(220) 25.02.2022 
(730) PÎNZARU Andrei, MD 

Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,  
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 049690 
(220) 25.02.2022 
(730) CRESTIAN Alexandru, MD 

Bd. Larisa nr. 8, ap. 8,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

roz, turcoaz, negru, bej, portocaliu, albastru-
deschis. 

(511) NCL(11-2022) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 02.05.01; 02.05.03; 02.05.05; 
09.07.19; 11.03.01; 11.03.20; 25.07.07; 
26.01.14; 27.05.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049701 
(220) 02.03.2022 
(730) COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”, 

instituţie publică, MD 
Str. Mioriţa nr. 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 03.07.19; 03.07.24; 
27.03.03; 27.05.21; 29.01.04. 

 
 
 
(210) 049705 
(220) 02.03.2022 
(730) TRANSELIT S.A., întreprindere mixtă, 

companie internaţională de asigurări, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 31,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

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

 

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

 
 
 
(210) 049706 
(220) 02.03.2022 
(730) TRANSELIT S.A., întreprindere mixtă, 

companie internaţională de asigurări, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 31,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 
 
 
(210) 049707 
(220) 02.03.2022 
(730) TRANSELIT S.A., întreprindere mixtă, 

companie internaţională de asigurări, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 31,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 
 
 
(210) 049733 
(220) 04.03.2022 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.02.05; 26.13.25; 27.05.10; 
27.05.19; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 049776 
(220) 14.03.2022 
(730) NG PRODUCTION S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, violet, roz-

deschis, mov, albastru-deschis, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.21; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049800 
(220) 18.03.2022 
(730) Discovery Communications, LLC, US 

230 Park Avenue South, New York, NY 
10003, Statele Unite ale Americii 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
38   - servicii de comunicaţii, şi anume transmisia 

în flux continuu a înregistrărilor audio şi au-
diovizuale prin Internet, reţele de cablu, 
reţele fără fir, satelit sau reţele multimedia 
interactive; servicii de difuzare audio şi video 
pe Internet; transmisie de informaţii în dome-
niul audiovizual; difuzarea programelor de 
televiziune; televiziune prin cablu; difuzare 
de televiziune prin satelit; servicii media mo-
bile de tipul transmisiei electronice, difuzării 
şi transmiterii de conţinut media de divertis-
ment; servicii de podcasting; servicii de difu-
zare pe pagini web; servicii de transmisie 
video la cerere; furnizarea forumurilor on-line 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare; furnizarea camerelor de chat 
on-line şi buletinelor informative electronice 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatori 
în domeniul de interes general; furnizarea 
accesului la conţinut compilat în domeniul de 
interes uman general prin Internet, reţele de 
cablu, reţele fără fir, satelit sau reţele multi-
media interactive; 

 

41   - servicii de divertisment şi educaţie, şi anume 
programe multimedia continue în domeniul 
de interes general, distribuite pe diverse plat-
forme prin forme multiple de mijloace de 
transmisie; furnizarea programelor de televi-
ziune continue în domeniul de interes uman 
general; furnizarea programelor de divertis-
ment over-the-top (OTT) în domeniul de inte-
res uman general; producţia programelor de 
televiziune; producţia programelor multime-
dia; furnizarea informaţiilor de divertisment 
cu privire la programele de televiziune conti-
nue printr-o reţea de calculatoare globală; 
servicii de divertisment sub forma furnizării 
de programe şi conţinut de divertisment şi 
educative, şi anume de programe de televi-
ziune, clipuri, grafice şi informaţii referitoare 
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la programe de televiziune în domeniul de 
interes uman general prin Internet, reţele de 
comunicaţii electronice, reţele de calculatoa-
re şi reţele de comunicaţii fără fir. 

 

(531) CFE(8) 26.13.25; 27.01.03; 27.01.08; 
27.01.16; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 049801 
(220) 18.03.2022 
(730) Médecins Sans Frontières International, 

CH 
Rue de Lausanne 78, CP 116, CH-1211 
GENEVE 21, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
44   - case de odihnă şi sanatorii, servicii de îngrijiri 

medicale, de igienă şi de îngrijire a frumu-
seţii; consultanţă medicală şi cu privire la 
îngrijirea sănătăţii, în special pentru populaţii-
le din ţările în curs de dezvoltare şi populaţii-
le defavorizate; servicii veterinare şi de agri-
cultură; servicii medicale şi chirurgicale; ser-
vicii de îngrijire a sănătăţii în misiuni de aju-
tor acordat persoanelor aflate în pericol şi 
populaţiilor defavorizate, prin furnizarea de 
medicamente (servicii farmaceutice); servicii 
spitaliceşti; servicii de psihologie; asistenţă 
medicală şi psihologică în timpul conflictelor 
armate, conflictelor interne şi a situaţiilor de 
post-conflict imediat, foametei, penuriei ali-
mentare acute, precum şi în lupta contra 
epidemiilor şi precarităţii economice şi socia-
le; servicii de îngrijire a sănătăţii pentru 
populaţii, în special furnizarea asistenţei me-
dicale de urgenţă în timpul războiului, epi-
demiilor sau dezastrelor naturale; servicii de 
acordare a asistenţei medicale populaţiilor 
defavorizate, în special, dezvoltarea şi intro-
ducerea programelor constând din îngrijiri 
medicale de către medici şi paramedici, ser-
vicii ale clinicilor medicale, consultaţii în do-
meniul farmaceutic; închirierea instalaţiilor 
sanitare. 

 

 
 
 
 
 

(210) 049802 
(220) 18.03.2022 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun de rulat, tutun de 
mestecat, snus cu tutun; ţigarete, ţigarete 
electronice, soluţii lichide pentru utilizare în 
ţigări electronice, vaporizatoare pentru tutun, 
ţigări de foi, cigarillos (tip de trabuc de di-
mensiuni reduse); tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 10.01.01; 10.01.10; 10.01.25; 26.07.04; 
26.11.01; 26.15.03; 27.05.01; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 049807 
(220) 21.03.2022 
(730) Brands for Less (BFL) FZCO, AE 

P.O. Box 80794, Jebel Ali, Dubai, Emiratele 
Arabe Unite 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse (cu excepţia transportului acestora), 
pentru a permite clienţilor să vizualizeze şi să 
compare în mod convenabil produsele; co-
merţ cu amănuntul şi angro; închirierea au-
tomatelor de vânzare; comerţ cu amănuntul 
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu 
amănuntul pe bază de comandă prin catalog 
cu livrare prin poştă; servicii de publicitate şi 
de marketing furnizate prin mijloacele de 
media socială; prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul; agenţii de import-
export; servicii de publicitate furnizate pe 
Internet; publicitate radio şi de televiziune; 
publicitate on-line într-o reţea informatizată; 
organizarea prezentărilor de modă în scop 
promoţional; organizarea expoziţiilor în sco-
puri comerciale sau publicitare; prezentarea 
produselor; publicarea textelor publicitare; 
promovarea vânzărilor pentru terţi; distribui-
rea eşantioanelor; servicii de marketing; pu-
blicitate directă prin poştă; furnizarea infor-
maţiilor de afaceri prin intermediul unui site; 
administrarea comercială a licenţelor produ-
selor şi a serviciilor pentru terţi; furnizarea 
evaluărilor ale utilizatorilor în scopuri comer-
ciale sau publicitare. 

 

(531) CFE(8) 04.05.02; 04.05.21; 10.03.10; 
10.03.11; 10.03.13; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049831 
(220) 28.03.2022 
(730) CIOBANU Daniel, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 51,  
MD-6301, Leova, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2022) 
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 
afişează produsele care urmează să fie oferi-
te spre vânzare, pentru care cererea de ofer-
tă se face prin intermediul Internetului, pentru 
a facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, serviciilor 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(8) 10.03.10; 10.03.11; 10.03.13; 
24.17.20; 26.03.23; 27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049832 
(220) 28.03.2022 
(730) BÎCOV Serghei, MD 

Str. Benderscaia nr. 5, MD-3802, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - preparate farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice pentru medicină; 
alimente şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical sau veterinar, alimente pentru 
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oa-
meni şi animale; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 



MD - BOPI 6/2022 TRADEMARKS 

 100

ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere, brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprocesate; fructe şi le-
gume proaspete, plante aromatice proaspe-
te; 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 
carbogazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor nealcoolice; 

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 

(210) 049833 
(220) 28.03.2022 
(730) CIOBANU Daniel, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 51,  
MD-6301, Leova, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie oferi-
te spre vânzare, pentru care cererea de ofer-
tă se face prin intermediul Internetului, pentru 
a facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, serviciilor 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(8) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 
05.07.21; 05.11.14; 24.13.25; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 049843 
(220) 30.03.2022 
(730) CALINA LTD S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi parasola-
re; bastoane; bice, harnaşament şi articole 
de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pen-
tru animale; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 049846 
(220) 29.03.2022 
(730) BOŢAN Gheorghe, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 133, MD-3541, 
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.13; 03.04.18; 
03.04.20; 25.03.07; 26.11.02; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 049847 
(220) 29.03.2022 
(730) BOŢAN Gheorghe, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 133, MD-3541, 
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire neelectrice din metale comune; mici arti-
cole de fierărie; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

(531) CFE(8) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.17. 
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(210) 049848 
(220) 29.03.2022 
(730) GLOBALAGRO-PRIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 47/2, ap. 148,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
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 comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 
26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 049850 
(220) 29.03.2022 
(730) Wikimedia Foundation, Inc., US 

1 Montgomery Street, Suite 160, San Fran-
cisco, California, 94104, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
09   - software descărcabil care permite accesarea 

unei enciclopedii multilingve create şi în-
treţinute în colaborare; aplicaţii mobile des-
cărcabile care permit vizualizarea, editarea şi 
contribuirea la o enciclopedie; software des-
cărcabil pentru dezvoltarea de site-uri web şi 
crearea, editarea paginilor web de către utili-
zatori; software descărcabil pentru transmite-
rea, primirea, publicarea, codificarea şi orga-
nizarea datelor în legătură cu o reţea globală 
de calculatoare; hardware şi software de 
calculatoare descărcabil sau înregistrat pen-
tru interconectarea, gestionarea şi funcţiona-
rea reţelelor locale; 

 

16   - publicaţii imprimate, şi anume cărţi şi manua-
le referitoare la o enciclopedie on-line; 

 

36   - servicii de colectare a fondurilor de bineface-
re; servicii de colectare a fondurilor de bine-
facere pentru susţinerea cunoştinţelor gratui-
te şi pentru colectarea, dezvoltarea şi distri-
buirea conţinutului educaţional; acordarea 
subvenţiilor pentru distribuirea şi promovarea 
cunoştinţelor gratuite şi a conţinutului edu-
caţional; 

 

38   - transmisie electronică de date şi documente 
prin Internet; transmisie electronică de texte 
şi multimedia; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume furnizarea buletinelor informative 
electronice on-line şi serviciilor de mesaje 
pentru transmisia de mesaje între utilizatori 
cu privire la articole enciclopedice şi la admi-
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nistrarea proiectului enciclopedic; furnizarea 
accesului la baze de date on-line cu cu-
noştinţe enciclopedice, dicţionare, citate, 
cărţi, surse textuale, cataloage, ghiduri de 
călătorie, ştiri, fişiere media şi alte conţinuturi 
educaţionale prin intermediul dispozitivelor 
de buzunar care creează puncte de conecta-
re la Internet fără fir; 

 

41   - furnizarea unei enciclopedii multilingve on-
line create şi întreţinute în colaborare în do-
meniul unei game largi de teme şi subiecte; 
furnizarea publicaţiilor on-line sub formă de 
articole, ghiduri de referinţă, broşuri şi manu-
ale despre utilizarea şi contribuţia la o enci-
clopedie on-line; servicii de educaţie, şi 
anume conferinţe şi ateliere de lucru despre 
o enciclopedie on-line; organizarea şi coor-
donarea concursurilor şi programelor de 
premii de stimulare în scopuri educative; 
furnizarea cunoştinţelor enciclopedice, 
dicţionarelor, citatelor, cărţilor, surselor tex-
tuale, cataloagelor, ghidurilor de călătorie, 
ştirilor, fişierelor media şi altor conţinuturi 
enciclopedice prin intermediul bazelor de 
date on-line create şi întreţinute în colabora-
re; furnizarea publicaţiilor on-line sub formă 
de articole, manuale, broşuri şi ghiduri de 
referinţă despre utilizarea şi contribuţia baze-
lor de date on-line cu cunoştinţe enciclopedi-
ce, dicţionare, citate, cărţi, surse textuale, 
cataloage, ghiduri de călătorie, ştiri, fişiere 
media şi alte conţinuturi educative; servicii de 
educaţie, şi anume conferinţe şi ateliere de 
lucru despre bazele de date on-line cu cu-
noştinţe enciclopedice, dicţionare, citate, 
cărţi, surse textuale, cataloage, ghiduri de 
călătorie, ştiri, fişiere media şi alte conţinuturi 
educative; furnizarea informaţiilor educaţio-
nale în legătură cu organizarea activităţilor 
comunitare pentru susţinerea tehnologiei cu 
sursă deschisă şi distribuirea cunoştinţelor 
gratuite şi a conţinutului educaţional; furniza-
rea informaţiilor legate de organizarea eve-
nimentelor educaţionale care cuprind hac-
kathoane sub formă de sesiuni colaborative 
de programare pentru calculatoare pentru 
susţinerea tehnologiei cu sursă deschisă şi 
distribuirea cunoştinţelor gratuite şi conţinu-
tului educaţional, cu excepţia celor în scopuri 
comerciale, promoţionale sau publicitare; 
 
 
 
 
 
 

 

42   - găzduirea unui site web cu tehnologie cu 
sursă deschisă care permite utilizatorilor să 
citească, discute, scrie, editeze şi să contri-
buie la o enciclopedie on-line; servicii IT, şi 
anume întreţinerea site-urilor web pentru terţi 
care conţin o enciclopedie multilingvă, inte-
ractivă; design şi dezvoltare de software de 
calculatoare; găzduirea unui site web cu teh-
nologie cu sursă deschisă care permit utiliza-
torilor să citească, discute, scrie, editeze şi 
să contribuie la bazele de date on-line cu 
cunoştinţe enciclopedice, dicţionare, citate, 
cărţi, surse textuale, cataloage, ghiduri de 
călătorie, ştiri, fişiere media şi alte conţinuturi 
educaţionale; furnizare de uz temporar de 
software nedescărcabil pentru dezvoltarea 
site-urilor web şi pentru crearea şi editarea 
paginilor web de către utilizatori; furnizare de 
uz temporar de software nedescărcabil pen-
tru transmisia, recepţia, publicarea, codarea 
şi organizarea datelor în legătură cu o reţea 
globală de calculatoare; găzduirea conţinutu-
lui digital pe Internet; servicii IT, şi anume 
găzduirea site-urilor web interactive care 
permit utilizatorilor să contribuie şi să editeze 
baze de date on-line cu cunoştinţe enciclo-
pedice, dicţionare, citate, cărţi, surse textua-
le, cataloage, ghiduri de călătorie, ştiri, fişiere 
media şi alte conţinuturi educaţionale şi să 
publice texte şi fişiere media; furnizarea site-
urilor web cu tehnologie cu sursă deschisă 
care permit utilizatorilor să vizualizeze, discu-
te, scrie, editeze şi să contribuie la bazele de 
date on-line cu cunoştinţe enciclopedice, 
dicţionare, citate, cărţi, surse textuale, cata-
loage, ghiduri de călătorie, ştiri, fişiere media 
şi alt conţinut educaţional; furnizarea site-
urilor web cu tehnologie cu sursă deschisă 
care permit utilizatorilor să încarce şi să dis-
tribuie informaţii cu privire la o gamă largă de 
teme şi subiecte într-o enciclopedie multilin-
gvă, interactivă. 

 

(531) CFE(8) 01.05.15; 01.05.23; 21.01.14; 
26.15.01; 28.01.00; 28.03.00; 28.05.00; 
28.07.00; 28.09.00; 28.19.00. 

 
 
 
(210) 049851 
(220) 29.03.2022 
(730) YAMATO GROUP S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 4, of. 405,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2022) 
29   - carne, peşte (inclusiv preparate din peşte, 

fructe de mare, caviar), păsări şi vânat; ex-
tracte din carne; fructe şi legume conservate, 
congelate, uscate şi fierte (inclusiv ghimbir, 
ridiche, alge marine uscate, congelate, con-
servate, boabe de soia congelate); jeleuri, 
dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, 
unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie (inclusiv pesmeţi); 
ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte în-
gheţate comestibile; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, condi-
mente (inclusiv hrean), mirodenii, plante 
aromatice conservate; oţet, sosuri şi alte 
condimente (inclusiv sos de soia); gheaţă 
(apă îngheţată); seminţe de susan prăjite; 

 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(8) 18.04.01; 18.04.02; 26.01.04; 
26.01.16; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 049852 
(220) 30.03.2022 
(730) UNIVACCO TECHNOLOGY INC., TW 

No.1-13, Matou Kou, Matou Dist., Tainan Ci-
ty, Taiwan, Taiwan Provincie Chineză 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, albastru-

închis, albastru-deschis, violet, galben, alb, 
verde-deschis, verde-închis. 

(511) NCL(11-2022) 
06   - folii, hârtie laminată, ambalaje şi pungi din 

plastic sau care conţin plastic pentru ambalat 
şi împachetat, precum şi pentru fabricarea şi 
decorarea ambalajelor şi produselor de im-
primerie; folii de gofrare, în particular folii de 
ştanţare la cald şi la rece, folii de transfer, 
folii de transfer termic şi folii laminate din 
plastic sau care conţin plastic, incluse în 
această clasă, foliile sus-menţionate sunt de 
asemenea folosite pentru aplicarea pe piese 
de prelucrat şi substraturi, precum şi pentru 
decorarea şi acoperirea suprafeţei; hârtie 
metalizată argintie. 

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 25.07.07; 26.02.07; 
26.07.01; 26.11.02; 26.11.12; 26.11.21; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049857 
(220) 30.03.2022 
(730) ARTMARE S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 4, of. 405,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2022) 
29   - carne, peşte (inclusiv preparate din peşte, 

fructe de mare, caviar), păsări şi vânat; ex-
tracte din carne; fructe şi legume conservate, 
congelate, uscate şi fierte (inclusiv ghimbir, 
ridiche, alge marine uscate, congelate, con-
servate, boabe de soia congelate); jeleuri, 
dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, 
unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie (inclusiv pesmeţi); 
ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte în-
gheţate comestibile; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, condi-
mente (inclusiv hrean), mirodenii, plante 
aromatice conservate; oţet, sosuri şi alte 
condimente (inclusiv sos de soia); gheaţă 
(apă îngheţată); seminţe de susan prăjite; 

 

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

 

39   - servicii de livrare; 
 

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

de restaurant şi bar, servicii de restaurante 
fast-food, servicii de restaurant cu servire la 
pachet. 

 

(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.24; 
24.17.21; 24.17.24; 26.01.15; 27.03.03; 
27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049861 
(220) 01.04.2022 
(730) Biosidus S.A., AR 

Constitución 4234, Buenos Aires, Argentina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 
 
 
(210) 049862 
(220) 01.04.2022 
(730) Biosidus S.A., AR 

Constitución 4234, Buenos Aires, Argentina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 
 
 
(210) 049868 
(220) 04.04.2022 
(730) TERRA VITAL S.R.L., MD 

Str. Stepelor nr. 9,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: oranj, verde, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

carbogazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor nealcoolice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.07.11; 05.07.22; 
05.07.23; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049870 
(220) 05.04.2022 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală. 
 

 
 
 
(210) 049876 
(220) 30.03.2022 
(730) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, MD 
Str. Puşkin nr. 38,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; 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 industrială, 
cercetare industrială şi proiectare industrială; 
servicii de control al calităţii şi de autentifica-
re; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
programelor de calculator; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.13; 01.03.15; 26.07.25; 
26.11.07; 26.11.09; 26.11.25; 27.05.15. 

 
 
 
(210) 049879 
(220) 06.04.2022 
(730) ALEXANDRINA BRIO S.R.L., MD 

Str. Cantinei nr. 49, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, albastru. 
(511) NCL(11-2022) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

carbogazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor nealcoolice. 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 26.01.13; 27.05.09; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 049882 
(220) 06.04.2022 
(730) Unilever Global IP Limited, GB 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde de deferi-

te nuanţe. 
(511) NCL(11-2022) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

spălare; preparate de condiţionare pentru 
ţesături; produse pentru decolorare; produse 
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefui-
re; preparate pentru spălarea vaselor; săpu-
nuri; produse pentru spălarea mâinilor; şer-
vetele impregnate cu preparate şi substanţe 
pentru curăţare şi lustruire; 

 

05   - dezinfectante; dezinfectante de uz igienic 
sau sanitar; preparate antibacteriene de uz 
igienic sau sanitar; preparate pentru dezin-
fectare de uz igienic sau sanitar; preparate 
pentru distrugerea paraziţilor, insectelor şi 
dăunătorilor; fungicide; germicide; bacterici-
de; paraziticide; algicide; insecticide; deodo-
rante (cu excepţia celor de uz personal); 
produse pentru împrospătarea aerului; insec-
tifuge. 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 01.15.23; 05.03.11; 
05.03.13; 05.03.14; 24.15.11; 26.01.18; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 049884 
(220) 08.04.2022 
(730) PRO KATALYST S.R.L., MD 

MD-4837, Rîşcova, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
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 comestibile; 

 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.09.03; 05.09.21; 05.09.23; 
27.05.09. 

 
 
 
(210) 049885 
(220) 08.04.2022 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: negru, cafeniu, auriu, 

galben, bej. 
(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 03.07.17; 
19.07.02; 19.08.07; 25.01.15; 25.01.25; 
26.04.07; 27.05.17; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049892 
(220) 07.04.2022 
(730) COMERŢBANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. Independenţei nr. 1/1,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
36   - asigurări, afaceri financiare, monetare, imobi-

liare. 
 

(531) CFE(8) 05.03.06; 05.03.13; 26.04.09; 
26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.01; 
27.03.11; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 049895 
(220) 07.04.2022 
(730) Eli Lilly and Company, US 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice, şi anume preparate farmaceutice pentru 
diagnosticul, prevenirea şi/sau tratamentul 
alopeciei, bolii Alzheimer, dermatitei atopice, 
bolilor şi afecţiunilor autoimune, bolilor şi 
afecţiunilor sângelui, bolilor şi afecţiunilor 
oaselor şi scheletului, cancerului, bolilor car-
diovasculare, bolilor şi afecţiunilor sistemului 
nervos central; preparate farmaceutice pen-
tru tratamentul, prevenirea şi/sau diagnosti-
cul migrenelor, cefalee cluster, bolii provoca-
te de coronavirusuri, bolii Chron, demenţei, 
bolilor şi afecţiunilor dermatologice, diabetu-
lui, dislipidemiei, bolilor şi afecţiunilor endo-
crine; preparate farmaceutice pentru trata-
mentul, prevenirea şi/sau diagnosticul fibro-
mialgiei, bolilor şi afecţiunilor gastrointestina-
le, durerilor de cap, atacului cardiac, infla-
maţiei şi bolilor şi afecţiunilor inflamatorii, 
bolilor inflamatorii ale intestinelor, bolilor şi 
afecţiunilor renale, bolilor şi afecţiunilor hepa-
tice, bolii lupus, tulburărilor mentale, bolilor şi 
tulburărilor metabolice, migrenelor, bolilor şi 
tulburărilor neurodegenerative; preparate 
farmaceutice pentru tratamentul, prevenirea 
şi/sau diagnosticul bolilor neurologice, obezi-
tăţii, osteoartritei, durerii, bolii Parkinson, 
psoriazisului, artritei psoriazice, artritei reu-
matoide, colitei ulcerative, bolilor vasculare; 
agenţi, preparate şi substanţe de diagnosti-
care de uz medical; agenţi de scanare pentru 
diagnosticare de uz medical, şi anume agenţi 
de scanare pentru diagnosticare pentru utili-
zare in vivo; preparate de diagnosticare radi-
ofarmaceutice de uz medical; preparate de 
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diagnostic radiofarmaceutice folosite la di-
agnosticul bolilor neurodegenerative de tip 
amiloidoză. 

 

 
 
 
(210) 049898 
(220) 13.04.2022 
(730) COSTIŞANU Iulian, MD 

Şos. Balcani nr. 4, ap. 67,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

 
 
 
(210) 049899 
(220) 12.04.2022 
(730) BIO TREND S.R.L., MD 

Str-la Studenţilor nr. 17/2, ap.(of.) 25,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.27; 25.05.01; 26.04.15; 26.04.18; 
27.03.11; 27.05.11; 27.05.21; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 049903 
(220) 08.04.2022 
(730) CATÎRĂU Dragomir, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 37A,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Sweet Berry”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2022) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere, brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprocesate; fructe şi le-
gume proaspete, plante aromatice proaspe-
te; 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 
carbogazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor nealcoolice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.08; 
05.07.09; 05.07.23; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 049904 
(220) 08.04.2022 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(210) 049905 
(220) 11.04.2022 
(730) Novartis AG, CH 

4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 049906 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049907 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
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dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049908 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049909 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 

(210) 049910 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049911 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049912 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049913 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049914 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049915 
(220) 11.04.2022 
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ȘİRKETİ, TR 
Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 
No: 184 Beyoglu Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice şi de uz veterinar; 

produse igienice pentru medicină; substanţe 
dietetice adaptate pentru uz medical, alimen-
te pentru bebeluşi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea verminei; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049916 
(220) 12.04.2022 
(730) BALLERINI Diana, MD 

MD-5214, Cotova, Drochia, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 
 

 



MĂRCI  MD -  BOPI 6/2022 

 113

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 049917 
(220) 12.04.2022 
(730) BALLERINI Diana, MD 

MD-5214, Cotova, Drochia, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 049918 
(220) 12.04.2022 
(730) ART-TEKSGROUP S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Bd. Moscova nr. 12/1, ap. 33,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; perdele din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 
 
 
(210) 049919 
(220) 12.04.2022 
(730) GARIUC Corneli, MD 

MD-4925, Iabloana, Glodeni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
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 comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 049921 
(220) 12.04.2022 
(310) 018605262 
(320) 19.11.2021 
(330) EM 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

alb, galben, albastru de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2022) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; aditivi pentru spăla-
rea rufelor; preparate pentru spălare; săpun 
praf; lichide pentru spălarea rufelor; produse 
pentru înmuierea rufelor; substanţe pentru 
spălarea rufelor; agenţi de clătire pentru rufe; 
uleiuri esenţiale utilizate ca parfum în spălă-
torii; preparate parfumate pentru spălarea 
rufelor; săpunuri şi geluri; produse pentru 
clătit şi preparate pentru catifelat; emolienţi 
pentru ţesături; 

 

05   - produse de spălat rufe pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 
germicide; produse dezinfectante de uz me-
najer; produse pentru igienizarea rufelor; 
produse dezinfectante pentru clătit; deter-
genţi germicizi; săpunuri şi detergenţi dezin-

fectanţi; produse de igienizare de uz mena-
jer; 

 

16   - recipiente, cutii, materiale pentru ambalat şi 
cutiuţe din carton sau mucava sau plastic 
sau celuloză regenerată. 

 

(531) CFE(8) 01.15.07; 01.15.09; 02.09.17; 
19.03.03; 19.03.25; 24.03.07; 25.12.01; 
26.04.02; 26.04.08; 26.04.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049922 
(220) 13.04.2022 
(730) SANDANI PRIM S.R.L., MD 

Str. Leningradscaia nr. 28, ap. (of.) 93,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2022) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire neelectrice din metale comune; mici arti-
cole de fierărie; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.03.01; 07.03.02; 27.05.01; 29.01.13. 
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(210) 049924 
(220) 11.04.2022 
(730) TEZISM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42/7, of. 58,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

nuanţe, violet, galben. 
(511) NCL(11-2022) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; coloranţi, vopsele, cerneluri pentru 
imprimare, marcare şi gravură; răşini natura-
le în stare brută; metale sub formă de folie şi 
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, 
tipărire şi artă; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.22; 02.03.23; 
27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 049925 
(220) 11.04.2022 
(730) Chastnoe proizvodstvennoe unitarnoe 

predpriyatie „Darida”, BY 
223028, Minskaja oblast, Minskij rajon, ag. 
Zhdanovichi, ul. Linejnaja, 1a, Belarus 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2022) 
32   - băuturi nealcoolice; ape minerale şi carboga-

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 05.07.23; 19.07.01; 
19.08.07; 25.01.15; 26.01.06; 26.01.13; 
26.04.10; 26.04.18; 26.07.05; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 049926 
(220) 13.04.2022 
(730) TEHNOLOGIE PRIM S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau de 

bucătărie; articole de bucătărie şi veselă, cu 
excepţia furculiţelor, cuţitelor, şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, 
porţelan şi ceramică; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 08.01.09; 08.01.18; 11.03.01; 
11.03.02; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 049927 
(220) 13.04.2022 
(730) SANDANI PRIM S.R.L., MD 

Str. Leningradscaia nr. 28, ap. (of.) 93,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.04; 05.03.19; 05.13.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 049928 
(220) 14.04.2022 
(310) 018616716 
(320) 06.12.2021 
(330) EM 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-
Baden, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice; preparate pentru îngrijirea pielii; 

preparate pentru curăţare şi odorizante; pre-
parate pentru îngrijirea animalelor; produse 
cosmetice pentru animale; uleiuri esenţiale şi 
extracte aromatice; preparate pentru curăţa-
rea şi îngrijirea corpului; articole de parfume-
rie şi odorizante; preparate pentru igiena 
orală; preparate din aloe vera pentru uz 
cosmetic; grăsimi de uz cosmetic; cosmetice 
şi preparate cosmetice; produse cosmetice 
naturale; adezivi pentru uz cosmetic; un-
guente de uz cosmetic; produse de îngrijire 
pentru bebeluşi nemedicinale; trusă pentru 
cosmetice; săpunuri; 

 

05   - produse farmaceutice; produse veterinare; 
remedii naturale şi farmaceutice; medica-
mente de uz veterinar; medicamente home-
opate; produse homeopate; suplimente ho-
meopate; unguente antiinflamatoare homeo-
pate; preparate biologice de uz medical; pre-
parate biologice de uz veterinar; produse 
igienice pentru medicină; alimente dietetice 
de uz medical; preparate dietetice adaptate 
pentru scopuri medicale; substanţe dietetice 
adaptate pentru uz veterinar; alimente pentru 
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bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni 
şi animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; pansamente de uz medical; materiale 
pentru plombarea dinţilor; ceară dentară; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide; erbicide; 
preparate medicale de uz veterinar; prepara-
te farmaceutice. 

 

(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 049929 
(220) 14.04.2022 
(310) 018616717 
(320) 06.12.2021 
(330) EM 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-
Baden, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri. 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice; preparate pentru îngrijirea pielii; 

preparate pentru curăţare şi odorizante; pre-
parate pentru îngrijirea animalelor; produse 
cosmetice pentru animale; uleiuri esenţiale şi 
extracte aromatice; preparate pentru curăţa-
rea şi îngrijirea corpului; articole de parfume-
rie şi odorizante; preparate pentru igiena 
orală; preparate din aloe vera pentru uz 
cosmetic; grăsimi de uz cosmetic; cosmetice 
şi preparate cosmetice; produse cosmetice 
naturale; adezivi pentru uz cosmetic; un-
guente de uz cosmetic; produse de îngrijire 
pentru bebeluşi nemedicinale; trusă pentru 
cosmetice; săpunuri; 

 

05   - produse farmaceutice; produse veterinare; 
remedii naturale şi farmaceutice; medica-
mente de uz veterinar; medicamente home-
opate; produse homeopate; suplimente ho-
meopate; unguente antiinflamatoare homeo-

pate; preparate biologice de uz medical; pre-
parate biologice de uz veterinar; produse 
igienice pentru medicină; alimente dietetice 
de uz medical; preparate dietetice adaptate 
pentru scopuri medicale; substanţe dietetice 
adaptate pentru uz veterinar; alimente pentru 
bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni 
şi animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; pansamente de uz medical; materiale 
pentru plombarea dinţilor; ceară dentară; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide; erbicide; 
preparate medicale de uz veterinar; prepara-
te farmaceutice. 

 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 26.04.02; 
26.04.06; 26.04.14; 26.04.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049930 
(220) 11.04.2022 
(730) BRAGARI Vladimir, MD 

Str. Sovetscaia nr. 1/1, MD-5713, 
Caragaş, Slobozia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 049931 
(220) 14.04.2022 
(730) MAGMA S.r.l. Unipersonale, (Italian limi-

ted liability company), IT 
Via San Marco 18, 20121 Milano, Italia 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
43   - servicii pentru asigurarea hranei şi băuturilor; 

restaurante, cafenele şi restaurante cu auto-
servire; bufete cu autoservire, cantine, servicii 
specifice barurilor de cocteiluri, snack-baruri, 
catering, baruri; servicii de restaurant; servicii 
de catering; servicii de ospitalitate (alimente şi 
băuturi); servicii de alimente şi băuturi; servicii 
de restaurant şi cafenea; servicii de bar; servi-
cii de restaurant cu autoservire. 

 

(531) CFE(8) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.21; 
03.07.24; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 049932 
(220) 15.04.2022 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Andrei, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Nicolai, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Ludmila, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben, verde, albastru, indigo, violet. 
(511) NCL(11-2022) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; coloranţi, vopsele, cerneluri pentru 
imprimare, marcare şi gravură; răşini natura-
le în stare brută; metale sub formă de folie şi 
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, 
tipărire şi artă; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 01.15.01; 26.02.01; 26.02.07; 
26.02.18; 27.01.12; 27.05.08; 29.01.15. 

 

(210) 049933 
(220) 12.04.2022 
(730) ANAROSI S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 49/3, ap. (of.) 48,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; 
 

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

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 049934 
(220) 13.04.2022 
(730) MONICOL S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 19, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
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 comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.22; 26.01.24; 
27.05.15; 27.07.01; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 049935 
(220) 14.04.2022 
(730) FARMACIA FAMILIEI S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 23,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - preparate farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice pentru medicină; 
alimente şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical sau veterinar, alimente pentru 
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oa-
meni şi animale; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre artificiale, 
ochi şi dinţi; articole ortopedice; material de 
sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 

articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 
 
 
(210) 049936 
(220) 14.04.2022 
(730) TEZISM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42/7, of. 58,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „SUPER”, „materiale de construcţii”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; coloranţi, vopsele, cerneluri pentru 
imprimare, marcare şi gravură; răşini natura-
le în stare brută; metale sub formă de folie şi 
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, 
tipărire şi artă; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 
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35   - publicitate; lucrări de birou, administrarea, 
organizarea şi managementul afacerilor în 
domeniul fabricării şi comercializării de mate-
riale de construcţii. 

 

(531) CFE(8) 24.01.15; 24.01.16; 27.05.09; 
27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049937 
(220) 15.04.2022 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

portocaliu de diferite nuanţe, galben de diferi-
te nuanţe, verde de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, indigo de diferite nuanţe, 
violet de diferite nuanţe, auriu. 

(511) NCL(11-2022) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; 
 

21   - periuţe de dinţi, aţă dentară. 
 

(531) CFE(8) 01.15.01; 01.15.23; 26.01.03; 
26.01.20; 26.02.19; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 049938 
(220) 15.04.2022 
(730) RUSSU Marin, MD 

MD-6211, Alexăndreni, Sîngerei, Republica 
Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de coa-
cere, de uscare, de ventilare, de distribuire a 
apei şi instalaţii sanitare; 

 

19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-
strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; 
construcţii transportabile, nu din metal; mo-
numente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame pentru tablouri; contai-
nere, nu din metal, pentru depozitare sau 
transport; oase neprelucrate sau semiprelu-
crate, coarne, fanoane de balenă sau sidef; 
scoici; spumă de mare; chihlimbar galben; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

(531) CFE(8) 24.17.04; 26.01.03; 26.03.03; 
26.03.05; 26.07.03; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 049939 
(220) 17.04.2022 
(730) BELMOND-GRUP S.R.L., MD 

Şos. Balcani nr. 7/1, ap. 1,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze. 

 

(531) CFE(8) 21.01.15; 26.03.04; 26.04.03; 26.04.07; 
26.04.11; 26.07.15; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049941 
(220) 18.04.2022 
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 24.05.01; 24.05.03; 26.01.17; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.09; 27.07.11; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 049942 
(220) 18.04.2022 
(730) RUSNAC Alexandru, MD 

Str. Florilor nr. 12, bloc 1, ap. 50,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
07   - maşini, maşini-unelte, unelte acţionate elec-

tric; motoare, cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre; componente de cuplare şi 
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pen-
tru vehiculele terestre; unelte agricole, altele 
decât unelte de mână acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; maşini automate de 
vânzare. 

 

(210) 049945 
(220) 17.04.2022 
(730) ELITSERVICE-AUTO S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. Miron Costin nr. 116,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
01   - solvenţi pentru lacuri; solvenţi pentru vopse-

le; solvenţi folosiţi în aerosoli; chit pentru 
caroserii; 

 

02   - vopsele; lacuri; grunduri; 
 

35   - promovarea şi comercializarea produselor şi 
instrumentelor utilizate la reparaţia şi vopsi-
rea caroseriei automobilelor, accesoriilor 
pentru automobile, produselor chimice şi 
uleiurilor destinate automobilelor, produselor 
electronice destinate automobilelor. 

 

(531) CFE(8) 26.01.19; 26.01.20; 26.02.19; 
27.01.12; 27.05.09; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049946 
(220) 18.04.2022 
(730) URÎTU Victoria, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 1907, MD-3541, 
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru curăţarea 
dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 13.03.23; 26.01.06; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 049947 
(220) 18.04.2022 
(730) MI PIACE WINE S.R.L., MD 

Str. Timişoara nr. 19,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „LA PERLA”, „DOLCE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.03.20; 05.07.08; 20.05.24; 
26.11.08; 26.13.01; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 049948 
(220) 19.04.2022 
(730) ŢÎRA Dumitru, MD 

Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le de desen şi materiale pentru artişti; pensu-
le; materiale didactice şi de instruire; foi, folii 
şi pungi din plastic pentru împachetare şi 
ambalare; caractere şi clişee tipografice; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 049950 
(220) 18.04.2022 
(730) SOLOVIOVA Irina, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.01.04; 02.01.09; 02.01.17; 
03.07.16; 06.01.02; 06.01.04; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 049951 
(220) 20.04.2022 
(730) BASF SE, DE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru întărirea plantelor, preparate chimice 
şi/sau biologice pentru managementul stre-
sului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru 
producţia agricolă; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
verminei; insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 
 
 
(210) 049952 
(220) 20.04.2022 
(730) KILICOGLU Nonna, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 169, bloc 2, 
ap. 8, MD-2004, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(11-2022) 
04   - uleiuri şi unsori industriale; ceară; lubrifianţi; 

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

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 04.05.21; 24.17.02; 26.01.03; 26.04.10; 
26.04.18; 27.05.15; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049953 
(220) 20.04.2022 
(730) KILICOGLU Nonna, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 169, bloc 2, 
ap. 8, MD-2004, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
04   - uleiuri şi unsori industriale; ceară; lubrifianţi; 

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi materiale 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 
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25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.03; 26.04.10; 
26.04.18; 27.05.15; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 049954 
(220) 20.04.2022 
(730) CEALICOV Constantin, MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 10, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2022) 
19   - materiale, nu din metal, pentru edificare con-

strucţie; conducte rigide, nu din metal, pentru 
edificare; construcţii transportabile, nu din 
metal; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 07.03.02; 07.03.11; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049955 
(220) 21.04.2022 
(730) SOLOVIOVA Irina, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 049956 
(220) 13.04.2022 
(730) Joint Stock Company „Schelkovo 

Agrohim”, RU 
141108, Moscow Region, Schelkovo, Za-
vodskaya street, 2, building 142, of. 204, Fe-
deraţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide, insecticide. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 049957 
(220) 13.04.2022 
(730) Joint Stock Company „Schelkovo 

Agrohim”, RU 
141108, Moscow Region, Schelkovo, Za-
vodskaya street, 2, building 142, of. 204, Fe-
deraţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide, insecticide. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 049958 
(220) 13.04.2022 
(730) Joint Stock Company „Schelkovo 

Agrohim”, RU 
141108, Moscow Region, Schelkovo, Za-
vodskaya street, 2, building 142, of. 204, Fe-
deraţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide, insecticide. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 049959 
(220) 17.04.2022 
(730) Euroacord S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, of. 1f,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză industrială, 
cercetare industrială şi proiectare industrială; 
servicii de control al calităţii şi de autentifica-
re; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
programelor de calculator. 

 

(531) CFE(8) 25.01.13; 26.04.04; 26.04.18; 
27.05.24; 29.01.12. 

 

(210) 049960 
(220) 19.04.2022 
(730) ACORTAMEX S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Naţională nr. 17,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, verde. 
(511) NCL(11-2022) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 08.07.04; 26.01.10; 26.07.03; 
27.05.07; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 049961 
(220) 20.04.2022 
(730) Derayah Financial Company, SA 

2nd Floor, Olaya Center, Olaya Main Street, 
Riyadh 11323, PO Box 286546, Arabia Sau-
dită 

(540)  
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(591) Culori revendicate: portocaliu, violet. 
(511) NCL(11-2022) 
36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-

vicii de asigurare; afaceri imobiliare; agenţii 
de încasare a creanţelor; servicii de consilie-
re privind datoriile; transfer electronic de fon-
duri; asigurarea finanţării pentru proiecte de 
construcţii; servicii financiare de curtaj vamal; 
estimări financiare (asigurări, bănci, proprie-
tăţi imobiliare); management financiar; anali-
ză financiară; consultaţii în domeniul financi-
ar; servicii de informare financiară; sponsori-
zare; evaluarea financiară a masei lemnoase 
pe picior; furnizarea informaţiilor financiare 
prin intermediul unui site; managementul 
financiar al plăţilor de rambursare pentru alte 
persoane; servicii de finanţare; investirea 
fondurilor; împrumuturi (finanţare); tranzacţii 
bancare la domiciliu (home banking); organi-
zarea colectelor; servicii bancare. 

 

(531) CFE(8) 17.01.02; 17.01.05; 24.15.03; 24.15.08; 
24.15.15; 27.05.01; 28.01.00; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049962 
(220) 21.04.2022 
(730) AYGON STORE S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 128, of. 303, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi parasola-
re; bastoane; bice, harnaşament şi articole 
de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pen-
tru animale; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.25; 26.11.03; 26.11.09; 
26.13.25; 27.05.09; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049963 
(220) 21.04.2022 
(730) URZÎCA Igor, MD 

MD-4424, Horodişte, Călăraşi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.09; 27.05.08; 
27.05.09; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 049964 
(220) 12.04.2022 
(730) FLORMIN-COM S.R.L., MD 

Str. Maria Drăgan nr. 32, ap. 165,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 



MĂRCI  MD -  BOPI 6/2022 

 127

(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; reciclarea gunoaielor 
şi deşeurilor; filtrarea aerului şi tratarea apei; 
servicii de imprimare; conservarea alimente-
lor şi băuturilor; 

 

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 industrială, 
cercetare industrială şi proiectare industrială; 
servicii de control al calităţii şi de autentifica-
re; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
programelor de calculator; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.11; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 049965 
(220) 12.04.2022 
(730) FLORMIN-COM S.R.L., MD 

Str. Maria Drăgan nr. 32, ap. 165,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; reciclarea gunoaielor 
şi deşeurilor; filtrarea aerului şi tratarea apei; 
servicii de imprimare; conservarea alimente-
lor şi băuturilor; 

 

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 industrială, 
cercetare industrială şi proiectare industrială; 
servicii de control al calităţii şi de autentifica-
re; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
programelor de calculator; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 
26.11.01; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.21. 
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(210) 049966 
(220) 22.04.2022 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 049967 
(220) 22.04.2022 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 049968 
(220) 22.04.2022 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 049969 
(220) 22.04.2022 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 049970 
(220) 22.04.2022 
(730) Getz Pharma International FZ LLC, AE 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 049972 
(220) 15.04.2022 
(730) ROTARU Vadim, MD 

MD-4636, Parcova, Edineţ, Republica Mol-
dova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.12; 26.11.13; 26.11.25; 
26.13.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.13. 

 
 
 
(210) 049973 
(220) 19.04.2022 
(730) VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 06.07.04; 06.07.07; 06.07.25; 
06.19.16; 07.01.01; 24.09.02; 24.09.14; 
25.01.15; 25.01.25; 26.01.16; 26.01.18; 
27.05.03; 27.05.21. 

 
 
 
 
 
 

(210) 049974 
(220) 20.04.2022 
(730) DMG GENIUS-ART S.R.L., MD 

Str. Nicolae Costin nr. 61/5,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „sport”, cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, verde, alb, ne-
gru. 

(511) NCL(11-2022) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.12; 
27.05.09; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 049975 
(220) 20.04.2022 
(730) DMG GENIUS-ART S.R.L., MD 

Str. Nicolae Costin nr. 61/5,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2022) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.03.13; 01.03.15; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 049976 
(220) 26.04.2022 
(730) AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCA-

RET ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Levent Mahallesi, Levent Caddesi, Karanfil 
Sokak, No: 8, Beşiktaş - İstanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(511) NCL(11-2022) 
02   - vopsele; firnisuri; lacuri; substanţe de con-

servare contra ruginii; preparate pentru pre-
venirea deteriorării lemnului; diluanţi pentru 
vopsele; pigmenţi; produse pentru protecţia 
metalelor; coloranţi pentru încălţăminte; ma-
terii colorante; paste (cerneluri) de imprima-
re; toner pentru imprimante şi xeroxuri; cer-
neluri (toner) pentru imprimante şi maşini de 
fotocopiat; coloranţi; coloranţi pentru alimen-
te; coloranţi pentru băuturi; răşini naturale în 
stare brută; metale sub formă de folie pentru 
pictori, decoratori, tipografi şi artişti; metale 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 049977 
(220) 26.04.2022 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le de desen şi materiale pentru artişti; pensu-
le; materiale didactice şi de instruire; foi, folii 
şi pungi din plastic pentru împachetare şi 
ambalare; caractere şi clişee tipografice; 

 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.07.01; 24.07.23; 26.13.01; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 049979 
(220) 21.04.2022 
(730) CIOBANU Ghenadie, MD 

Bd. Dacia nr. 47, bloc 2, ap. 21,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 049982 
(220) 29.04.2022 
(730) ROMANESCU & Co S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-

vicii de asigurări; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 07.01.24; 07.01.25; 07.03.01; 
07.03.02; 26.05.01; 26.05.18; 26.05.24; 
27.05.09; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 049983 
(220) 22.04.2022 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

 
 
 
(210) 049984 
(220) 28.04.2022 
(730) IMENSITATE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice, medicale şi veterina-

re; preparate sanitare pentru scopuri medica-
le; substanţe şi alimente dietetice adaptate 
pentru scopuri medicale sau veterinare, ali-
mente pentru sugari; suplimente dietetice de 
uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de 
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectanţi; produse pentru 
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 049985 
(220) 03.05.2022 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - preparate farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice pentru medicină; 
alimente şi substanţe dietetice adaptate pen-
tru uz medical sau veterinar, alimente pentru 
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bebeluşi; suplimente alimentare pentru oa-
meni şi animale; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 049986 
(220) 03.05.2022 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH 

1800 Vevey, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - suplimente nutritive; substanţe dietetice de 

uz medical; alimente, băuturi şi substanţe 
dietetice de uz medical şi clinic; alimente 
pentru bebeluşi; preparate cu vitamine; pro-
duse alimentare minerale pentru scopuri 
medicale; substituţi alimentari de uz medical. 

 

 
 
 
(210) 049987 
(220) 03.05.2022 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH 

1800 Vevey, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
05   - alimente dietetice de uz medical, şi anume 

produse de patiserie, cofetărie, pâine şi înlo-
cuitori de pâine sub formă de pişcoturi, pâine 
crocantă, biscuiţi crocanţi, biscuiţi, vafe, pas-
te, făină, produse din carne şi mezeluri cu 
conţinut redus de proteine, lapte cu conţinut 
redus de proteine şi brânză cu conţinut redus 
de proteine, înlocuitori de ouă cu conţinut 
redus de proteine sub formă de pulbere; toa-
te produsele sus-menţionate, inclusiv cu 
conţinut redus de proteine şi/sau fără gluten 
şi/sau în formă congelată; aminoacizi şi pre-
parate albuminoase sub formă de suplimente 
alimentare cu albumină de uz medical sub 
formă de lichide, pulberi, tablete efervescen-

te, geluri şi capsule; suplimente nutritive şi 
alimentare pentru consum uman; alimente 
dietetice, băuturi şi substanţe dietetice adap-
tate pentru uz clinic sau medical. 

 

 
 
 
(210) 049989 
(220) 05.05.2022 
(730) CEREŞ Eduard, MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 98, bloc 1, ap. 31,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „WINE”. 

(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 049990 
(220) 05.05.2022 
(730) CEREŞ Eduard, MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 98, bloc 1, ap. 31,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 049993 
(220) 04.05.2022 
(730) AP BUSINESS DAILY MEDIA S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. (of.) 22,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 01.15.03; 20.05.07; 24.15.01; 
24.15.08; 24.15.11; 26.11.07; 26.11.08; 
27.05.09; 29.01.04. 

 
 
 
(210) 049994 
(220) 04.05.2022 
(310) 018675195 
(320) 21.03.2022 
(330) EM 
(730) D-TOYS S.A., RO 

Str. Constructorilor, Nr. 2, mun. Sfântu Ghe-
orghe, Covasna, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet. 
(511) NCL(11-2022) 
16   - hârtie şi carton; materiale şi mijloace pentru 

decorare şi artă; obiecte de artă şi figurine din 
hârtie, carton şi machete arhitectonice; produ-
se de imprimerie, papetărie şi rechizite şcola-

re; sacoşe şi articole pentru ambalare, împa-
chetare şi depozitare din hârtie, carton sau 
plastic; carneţele pentru notat scorul la jocuri; 
broşuri referitoare la jocuri; echipamente pen-
tru jocuri de interpretare de roluri sub formă de 
manuale; fotografii ale jucătorilor pentru co-
lecţionari; tabele tipărite; tabele de scor; ghi-
duri de strategie pentru jocuri de cărţi; ghiduri 
de strategie sub formă de reviste de jocuri de 
cărţi; regulamente pentru jocuri; 

 

28   - aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri 
de joacă; echipamente pentru sport şi 
exerciţii fizice; jucării, jocuri şi articole de 
joacă; jocuri portabile cu afişaje pe bază de 
cristale lichide; cărţi (jocuri); decoruri de jucă-
rie pentru jocuri cu figurine reprezentând eroi 
de acţiune; jocuri; jocuri de cărţi; jocuri de 
construcţie; jocuri de interior cu jetoane; jo-
curi de interpretare de roluri; jocuri de mah-
jong; jocuri de acţiune şi îndemânare; jocuri 
cu zaruri; jocuri cu bile; jocuri de aruncat 
inele; jocuri de masă; jocuri de masă electro-
nice; jocuri de societate; jocuri de petrecere; 
jocuri de memorie; jocuri electronice educati-
ve pentru copii; jocuri electronice de tip arca-
de; jocuri de zaruri japoneze (sugoroku); 
jocuri go; jocuri legate de personaje de ficţiu-
ne; jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebe-
luşilor; kituri pentru jocuri de construcţii; ma-
chete de maşini (jucării sau jocuri); modele 
utilizate pentru jocuri cu interpretare de roluri; 
miniaturi pentru jocuri; palete folosite la jocu-
rile de palete cu minge; panouri pentru jocuri 
cu săgeţi; seturi de întrebări pentru jocurile 
de masă cu tablă; ţinte electronice pentru 
jocuri; ţinte electronice pentru jocuri şi spor-
turi; articole de îmbrăcăminte pentru jucării; 
articole de petrecere sub formă de jucării de 
dimensiuni mici; baloane de săpun (jucării); 
blocuri de construcţie (jucării); blocuri de 
asamblare (jucării); bastoane luminoase cu 
leduri (jucării); cuburi de construcţii care pot 
fi îmbinate (jucării); cuburi de construit mag-
netice fiind jucării; discuri zburătoare (jucării); 
dispozitive de făcut zgomot (jucării); drone 
(jucării); elemente de construcţii (jucării); 
figurine de acţiune (jucării); figurine de acţiu-
ne (jucării sau articole de joacă); fluiere (ju-
cării); jucării; jucării acţionate mecanic; jucării 
acţionate prin manetă; jucării adaptate pentru 
activităţi educative; imitaţii de oase ca jucării 
pentru câini; jucării antistres; jucării-centru de 
activităţi pentru copii; jucării comercializate la 
set; jucării cu apă; jucării cu balansare; jucă-
rii cu baterii; jucării cu cheiţă; jucării cu roţi; 
jucării cu telecomandă; jucării cu roţi acţiona-
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te prin pedale; jucării cu telecomandă sub 
formă de vehicule; jucării de baie; jucării de 
călărit; jucării de construit; jucării de desenat; 
jucării de nisip; jucării de pluş; jucării de tras; 
jucării din cauciuc; jucării din lemn; jucării din 
metal; jucării din pânză; jucării din plastic; 
jucării inteligente; jucării gonflabile; jucării 
flexibile; jucării electronice; jucării modulare; 
jucării mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării); 
jucării pentru câini; jucării pentru sugari; jucă-
rii pentru pisici; jucării pentru păsări; jucării 
pentru groapa cu nisip; jucării muzicale; jucă-
rii pentru bebeluşi; jucării pentru animale de 
companie; jucării sub formă de puzzle-uri; 
jucării robot care se transformă; jucării vorbi-
toare; machete auto (jucării); machete de 
animale (jucării); machete de clădiri (jucării); 
machete sub formă de jucării; păpuşi (jucă-
rii); seturi de jucării; vehicule cu patru roţi 
pentru copii (jucării); triciclete pentru copii 
mici (jucării); titirezi ca jucării; puzzle-uri (ju-
cării); zmeie ca jucării; 

 

35   - servicii de publicitate, marketing şi promova-
re; servicii de comercializare cu amănuntul 
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pen-
tru îmbrăcăminte; servicii de comerţ cu amă-
nuntul cu privire la produse de papetărie; 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu obiecte de papetărie; servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu jocuri; servicii de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării; 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu articole care servesc la acoperirea capu-
lui; servicii de vânzare cu amănuntul referi-
toare la articole sportive; servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu produse pentru 
animale de companie; servicii de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu accesorii pentru 
haine; servicii de vânzare angro în legătură 
cu jucării; servicii de vânzare angro în legătu-
ră cu jocuri; servicii de vânzare angro referi-
toare la articole sportive; servicii prestate on-
line de un magazin de vânzare cu amănuntul 
pentru articole de îmbrăcăminte; 

 

41   - servicii educative, divertisment şi sportive; 
educaţie, divertisment şi sport; închirierea 
jucăriilor; centre de divertisment; coordona-
rea activităţilor de divertisment; organizarea 
concursurilor (educaţie sau divertisment); 
furnizare de divertisment on-line sub formă 
de turnee de jocuri; divertisment sub formă 
de spectacole în direct şi apariţia personală a 
unui personaj costumat; divertisment on-line; 
divertisment pe Internet; furnizarea spaţiilor 
pentru divertisment; organizarea concursuri-
lor de divertisment; organizarea activităţilor 

de divertisment pentru tabere de vară; orga-
nizarea serviciilor de divertisment; organiza-
rea serbărilor în scopuri de divertisment; 
organizarea evenimentelor în scopuri cultura-
le, divertisment şi sportive; organizarea festi-
valurilor pentru divertisment; planificarea 
petrecerilor (divertisment); sală de evadare 
(divertisment); servicii de divertisment oferite 
pentru copii; servicii de divertisment conţi-
nând personaje fictive; servicii de închiriere a 
echipamentelor şi instalaţiilor pentru edu-
caţie, divertisment, sport şi cultură; servicii 
de divertisment sub formă de concursuri; 
servicii de educaţie, instruire şi divertisment; 
tabere de vară (divertisment şi educaţie); 
servicii de spectacole cu laser (divertisment); 
servicii de rezervare a biletelor în domeniul 
educaţiei, divertismentului şi sportului; furni-
zarea jocurilor interactive pe calculator cu 
jucători multipli, prin Internet şi reţele de co-
municaţii electronice; servicii de jocuri elec-
tronice furnizate prin intermediul Internetului; 
servicii în domeniul jocurilor electronice; or-
ganizarea concursurilor de jocuri electronice; 
servicii de jocuri electronice furnizate printr-o 
reţea globală de comunicaţii; servicii în do-
meniul jocurilor electronice, care includ jocuri 
de calculator furnizate on-line sau printr-o 
reţea globală de calculatoare. 

 

(531) CFE(8) 27.01.03; 27.05.15; 29.01.05. 
 
 
 
(210) 049995 
(220) 27.04.2022 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
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şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20; 26.11.01; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 049996 
(220) 04.05.2022 
(730) CERNOBROVCIUC Valentin, MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 17, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(511) NCL(11-2022) 
35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 

managementul afacerilor; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.25; 
24.09.02; 24.09.11; 24.09.21; 27.05.03; 
27.05.19; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 049997 
(220) 05.05.2022 
(730) ULTRA DISTRIBUTION S.R.L., MD 

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

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru cer-

cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de verificare, de salva-
re şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric; aparate şi instrumente pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sau procesarea sunetului, imaginilor sau 
datelor; suporturi media înregistrate şi des-
cărcabile, software de calculatoare, suporturi 
media digitale sau analogice de înregistrare 
şi de stocare fără conţinut; mecanisme pen-
tru aparate cu preplată; case de marcat, dis-
pozitive de calculat; calculatoare şi dispoziti-
ve periferice de calculator; costume de sca-
fandru, 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 coa-
cere, de uscare, de ventilare, de distribuire a 
apei şi instalaţii sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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 
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unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.01; 26.03.07; 26.03.23; 26.07.25; 
26.13.25; 27.01.05; 27.05.08; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 049999 
(220) 05.05.2022 
(730) ULTRA DISTRIBUTION S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(11-2022) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru cer-

cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de verificare, de salva-
re şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric; aparate şi instrumente pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sau procesarea sunetului, imaginilor sau 
datelor; suporturi media înregistrate şi des-

cărcabile, software de calculatoare, suporturi 
media digitale sau analogice de înregistrare 
şi de stocare fără conţinut; mecanisme pen-
tru aparate cu preplată; case de marcat, dis-
pozitive de calculat; calculatoare şi dispoziti-
ve periferice de calculator; costume de sca-
fandru, 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 coa-
cere, de uscare, de ventilare, de distribuire a 
apei şi instalaţii sanitare; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru ex-
tracţia de petrol şi de gaze; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.01; 26.03.07; 26.03.23; 
26.07.25; 26.13.25; 27.01.05; 29.01.12. 
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(210) 050000 
(220) 06.05.2022 
(730) CHEPTENE Victor, MD 

MD-3727, Recea, Străşeni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.07.22; 05.07.24; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 050005 
(220) 06.05.2022 
(730) AXIOMA FACTORING S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
09   - suporturi media înregistrate şi descărcabile, 

software de calculatoare, suporturi media 
digitale sau analogice de înregistrare şi de 
stocare fără conţinut; aplicaţii software; apli-
caţii mobile. 

 

 
 
 
(210) 050006 
(220) 11.05.2022 
(730) POJOGA Cătălina, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 050007 
(220) 11.05.2022 
(730) POJOGA Cătălina, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte îngheţate comestibile; zahăr, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, condimente, mirodenii, plante aromati-
ce conservate; oţet, sosuri şi alte condimen-
te; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 050013 
(220) 06.05.2022 
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 

Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „T”, „TUZARA”, cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 
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(511) NCL(11-2022) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.13.07; 05.13.11; 05.13.25; 
24.01.15; 24.01.25; 25.01.13; 25.01.15; 
25.01.25; 27.05.01; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 050015 
(220) 10.05.2022 
(730) HERMON GROUP S.R.L., MD 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2022) 
20   - mobile, oglinzi, rame pentru tablouri; contai-

nere, nu din metal, pentru depozitare sau 
transport; oase neprelucrate sau semiprelu-
crate, coarne, fanoane de balenă sau sidef; 
scoici; spumă de mare; chihlimbar galben; 

 

35   - publicitate; administrarea, organizarea şi 
managementul afacerilor; lucrări de birou. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 36449 
(151) 30.03.2022 
(181) 13.08.2030 
(210) 046621 
(220) 13.08.2020 
(730) TORANAGA S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MOTORS”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 36450 
(151) 30.03.2022 
(181) 23.09.2030 
(210) 046813 
(220) 23.09.2020 
(730) TRIFAN Iana, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „®”, „GRANITE”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile și recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie și articole de masă, 
cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; 
piepteni și bureți; perii, cu excepția pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepția sticlei de construcție; articole de 
sticlă, articole de porțelan și faianță; 

 

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

 
 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(111) 36451 
(151) 30.03.2022 
(181) 26.03.2031 
(210) 047762 
(220) 26.03.2021 
(730) PAPERMOON S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Burebista nr. 112/1,  
MD-2062, Chișinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PACK”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
16   - hârtie și carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie și de birou, cu excepția mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură și pentru artiști; pensule; 
materiale didactice și de instruire; folii, peli-
cule și pungi din plastic pentru ambalare și 
împachetare; caractere și clișee tipografice; 

 

35   - publicitate; managementul, organizarea și 
administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(111) 36470 
(151) 06.04.2022 
(181) 05.02.2031 
(210) 047449 
(220) 05.02.2021 
(730) EURODIVIN S.R.L., MD 

Str. Pietrăriei nr. 19/5,  
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma buteliei și toate 
elementele verbale, cu excepția executării 
grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: negru, auriu de diferite 

nuanțe, sur de diferite nuanțe, maro de diferi-
te nuanțe, bej. 

(511) NCL(11-2021) 
21   - ustensile și recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie și articole de masă, 
cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; 
piepteni și bureți; perii, cu excepția pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepția sticlei de construcție; articole de 
sticlă, articole de porțelan și faianță. 

 

(531) CFE(8) 05.05.02; 19.07.02; 19.07.10; 
19.07.17; 19.07.22; 19.08.05; 19.08.07; 
25.01.13; 25.01.25; 27.05.09; 27.07.11; 
29.01.15. 

 
 
 
(111) 36474 
(151) 07.04.2022 
(181) 15.03.2031 
(210) 047689 
(220) 15.03.2021 
(730) RINOR-GRUP S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanica nr. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Prim”, „Oil”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2021) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe. 

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 24.07.01; 24.07.23; 
27.03.15; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.14. 

 
 
 
(111) 36475 
(151) 07.04.2022 
(181) 02.04.2031 
(210) 047806 
(220) 02.04.2021 
(730) GUŞAN Gheorghe, MD 

MD-3739, Zubreşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „PENTRU GOSPODARI 
ȘI FERMIERI”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj. 
(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 14.03.01; 14.03.09; 
27.03.11; 27.03.15; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 36478 
(151) 07.04.2022 
(181) 31.05.2031 
(210) 048246 
(220) 31.05.2021 
(730) MITU ALICE MIHAELA, RO 

Str. Sandu Aldea nr. 13, parter, ap. 2, sector 
1, BUCUREŞTI, 012216, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SIGURANȚĂ AUTO 
COPII”, cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

(591) Culori revendicate: negru, oranj. 
(511) NCL(11-2021) 
41   - servicii de educaţie şi instruire în domeniul 

prevenirii accidentelor mecanice, termice sau 
chimice în rândul bebeluşilor, copiilor mici, 
preadolescenţilor şi adolescenţilor. 
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(531) CFE(8) 02.05.06; 02.05.17; 02.05.18; 02.05.23; 
02.05.27; 12.01.09; 18.07.20; 19.07.26; 
26.01.14; 26.01.21; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 36479 
(151) 07.04.2022 
(181) 24.06.2031 
(210) 048305 
(220) 24.06.2021 
(730) UJACOV Vladlen, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „VINUM”, „estate”,  cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.13; 24.17.02; 
26.01.03; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 36483 
(151) 06.04.2022 
(181) 29.12.2029 
(210) 045363 
(220) 29.12.2019 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Studenţilor nr. 3/6, ap. 29,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nic; draperii din materiale textile sau plastice; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
(111) 36485 
(151) 07.04.2022 
(181) 06.04.2031 
(210) 047881 
(220) 06.04.2021 
(730) SÎRBU Pavel, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 206, ap. 32,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SHOW”. 
(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou. 
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(111) 36498 
(151) 12.04.2022 
(181) 16.06.2030 
(210) 046181 
(220) 16.06.2020 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 

afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
rea şi finanţarea aparatelor, sistemelor şi 
instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea 
facilităţilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic de 
fonduri şi facilităţilor de tranzacţii on-line; 
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor printr-o reţea de comu-
nicaţii electronică; servicii de plată automati-
zată; servicii bancare electronice efectuate 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare (servicii bancare prin Internet); pro-
cesarea electronică a plăţilor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; transfer 
electronic de fonduri prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii; servicii de plată furnizate 
prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii 
fără fir; servicii de garantare a mandatelor 
poştale; servicii de procesare a plăţilor; tran-
sfer electronic de valută; servicii de plată fără 
contact; servicii de gestionare a investiţiilor şi 
fondurilor; administrarea fondurilor şi in-
vestiţiilor; servicii financiare computerizate; 
furnizarea serviciilor de estimare on-line; 
afaceri imobiliare; gestionarea proprietăţilor 
imobiliare, informaţii şi consiliere cu privire la 
cele sus-menţionate; furnizarea informaţiilor 
financiare; cotaţii de bursă; servicii de furni-
zare a informaţiilor privind valorile mobiliare; 
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de 
colectare de fonduri; colecte în scopuri cari-
tabile, organizarea colectelor şi organizarea 
activităţilor de colectare a fondurilor; sponso-
rizare financiară; servicii de informare şi de 
consultanţă cu privire la asigurări, afaceri 
financiare, afaceri monetare, tranzacţii ban-
care la domiciliu şi prin Internet, informaţii 
privind acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de 
acţiuni şi obligaţiuni, prestate on-line de la o 
bază de date computerizată sau Internet; 
servicii de brokeraj în domeniul energiei; 

emitere de bonuri valorice; servicii de consi-
liere, informare şi consultanţă cu privire la 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; gestionare de proiec-
te de cercetare, proiectare şi dezvoltare; 
cercetare, proiectare şi dezvoltare de produ-
se; cercetare tehnică; servicii de cercetare, 
de proiectare şi de dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, siste-
me informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul de date, sisteme de 
procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii şi interfeţe de reţea, furnizare de consul-
tanţă, informaţii şi consiliere tehnică cu privi-
re la cele menţionate anterior; proiectare şi 
dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-
rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii 
informatice; cloud computing; actualizare şi 
proiectare de hardware de calculatoare; în-
treţinere, actualizare şi proiectare de firmwa-
re de calculatoare, software de calculatoare 
şi programe de calculator; programare pentru 
calculatoare; pregătire şi furnizare de infor-
maţii referitoare la calculatoare şi instalaţii 
pentru reţele de calculatoare; servicii de con-
sultanţă şi consiliere tehnică în domeniul 
tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţii-
lor; consultanţă în domeniul reţelelor şi servi-
ciilor de cloud computing; consultanţă tehni-
că referitoare la aplicarea şi utilizarea de 
software de calculatoare; servicii de consul-
tanţă şi de informare în domeniul integrării 
sistemelor informatice, tehnologiei infor-
maţionale, arhitecturii şi infrastructurii tehno-
logiei informaţionale; consultanţă în materie 
de securitate informatică; proiectare şi dez-
voltare a sistemelor informatice, sistemelor şi 
echipamentelor de telecomunicaţii; servicii 
de gestionare a calculatoarelor; servicii de 
suport operaţional pentru reţele de calcula-
toare, reţele de telecomunicaţii şi reţele de 
transmisie a datelor; servicii informatice on-
line; servicii de programare prestate on-line; 
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programare de programe de securitate pe 
Internet; furnizarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru recuperarea informaţii-
lor; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi scriere la comandă, toate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
de creare a imaginilor virtuale şi interactive; 
creare, operare şi întreţinere de baze de 
date, reţele de tip intranet şi site-uri web; 
creare, întreţinere şi găzduire de site-uri web 
pentru terţi; găzduirea bazelor de date, blo-
gurilor web, portalurilor web; găzduirea plat-
formelor pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de 
software de calculatoare pentru terţi; găzdui-
rea spaţiului de memorie pe Internet; găzdui-
rea şi închirierea spaţiului de memorie pentru 
site-uri web; găzduirea platformelor de co-
merţ electronic pe Internet; găzduirea apli-
caţiilor multimedia şi interactive; găzduirea 
de software destinate utilizării la gestionarea 
bibliotecilor; găzduirea facilităţilor on-line 
pentru efectuarea de discuţii interactive; 
găzduirea facilităţilor web on-line pentru terţi; 
găzduirea datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi 
informaţiilor computerizate; găzduirea serve-
relor; instalarea şi întreţinerea de software de 
calculatoare; asigurarea utilizării temporare 
de aplicaţii on-line, unelte de software şi sof-
tware de operare nedescărcabil on-line pen-
tru reţele de calculatoare şi servere; închirie-
re de software de operare pentru accesarea 
şi utilizarea unei reţele de cloud computing; 
închirierea de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; închirierea 
serverelor web; închirierea de software de 
jocuri de calculator; asigurarea utilizării tem-
porare de software de operare nedescărcabil 
on-line pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; asigurarea utiliză-
rii temporare de programe de securitate pe 
Internet; închirierea spaţiului de memorie pe 
servere pentru găzduire de buletine informa-
tive electronice; creare, exploatare şi în-
treţinere de site-uri web, pagini web şi porta-
luri pentru logare de text, imagini şi muzică 
furnizate prin intermediul calculatoarelor sau 
telefoanelor mobile; furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere on-line cu privire la 
serviciile sus-menţionate dintr-o bază de 
date computerizată sau prin Internet; monito-
rizarea sistemelor computerizate prin acces 
de la distanţă; servicii de securitate a calcu-
latoarelor pentru protecţia contra accesului 
ilegal în reţele; administrarea proiectelor IT; 
configurarea reţelelor de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 

informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea serverelor; 
prognoza meteo; servicii de informaţii meteo-
rologice; servicii de design interior; stocare 
de date; exploatarea şi furnizarea motoarelor 
de căutare; servicii de informare şi consiliere 
cu privire la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
 
(111) 36504 
(151) 12.04.2022 
(181) 06.04.2031 
(210) 047828 
(220) 06.04.2021 
(730) NEW TONE S.R.L., MD 

Str-la Teatrului nr. 5, of. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: azuriu, gri. 
(511) NCL(11-2021) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedicina-

le; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cu-
răţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu dizabili-
tăţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.23; 02.03.23; 26.03.05; 
26.03.06; 26.07.03; 27.05.01; 29.01.12. 
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(111) 36505 
(151) 15.04.2022 
(181) 16.04.2031 
(210) 047934 
(220) 16.04.2021 
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD, GE 

City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan 
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Non-
residential Space N3- 6, Georgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „KAKHETI”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
33   - vin, băuturi spirtoase; toate produsele 

menţionate provenite din Kakheti. 
 

(531) CFE(8) 06.01.02; 06.01.04; 07.01.01; 
07.01.03; 07.01.23; 07.01.24; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 36506 
(151) 15.04.2022 
(181) 16.04.2031 
(210) 047935 
(220) 16.04.2021 
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD, GE 

City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan 
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Non-
residential Space N3- 6, Georgia 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „KAХEТИ”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
33   - vin, băuturi spirtoase; toate produsele 

menţionate provenite din Kakheti. 
 

(531) CFE(8) 06.01.02; 06.01.04; 07.01.01; 07.01.03; 
07.01.23; 07.01.24; 27.05.01; 28.05.00. 

 
 
 
(111) 36507 
(151) 15.04.2022 
(181) 20.04.2031 
(210) 047983 
(220) 20.04.2021 
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD, 

GE 
City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan 
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Non-
residential Space N3- 6, Georgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „IVERIA”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(8) 05.13.25; 25.01.25; 26.04.15; 
26.04.18; 27.05.17; 27.05.21. 
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(111) 36522 
(151) 18.04.2022 
(181) 28.10.2030 
(210) 046987 
(220) 28.10.2020 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.20; 
19.07.23. 

 
 
 
(111) 36523 
(151) 18.04.2022 
(181) 18.07.2030 
(210) 046381 
(220) 18.07.2020 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „H”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 27.01.12; 27.05.04; 27.05.21. 
 
 
 
(111) 36529 
(151) 19.04.2022 
(181) 16.02.2031 
(210) 047521 
(220) 16.02.2021 
(730) MG-AUTOACCESORII S.R.L., MD 

Str. Horelor nr. 42, MD-6526,  
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „AUTO”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
09   - costume de scafandru, măşti pentru sca-

fandri, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.13.01; 27.03.15; 27.05.19; 
27.05.22. 
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(111) 36531 
(151) 19.04.2022 
(181) 02.11.2030 
(210) 047011 
(220) 02.11.2020 
(730) GAIDARJI Fiodor, MD 

Str. Colhoznaia nr. 4, MD-3802,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia gustărilor gata preparate care conţin 
în principal cartofi, nuci, produse de nuci, 
seminţe, fructe sau alte produse vegetale 
sau combinaţii ale acestora, inclusiv a chip-
surilor de cartofi, cartofilor prăjiţi (potato 
crisps), chipsurilor de taro, gustărilor din car-

ne de porc, gustărilor din carne de vită, gus-
tărilor pe bază de soia; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
gustărilor gata preparate care conţin în prin-
cipal boabe, porumb, cereale, alte produse 
vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv 
a chipsurilor de porumb, chipsurilor de tortil-
la, fulgilor de pită, fulgilor de orez, turtelor din 
orez, biscuiţilor din orez, biscuiţilor, covrigei-
lor, floricelelor de porumb preparate, florice-
lelor de porumb, floricelelor de porumb şi 
alunelor caramelizate, batoanelor; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.03.12; 
27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 36548 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047252 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia elementelor „PIRAMIDELE DE 
AUR” și a executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, alb, gri, negru, ma-
ro de diferite nuanţe, albastru, roz, violet. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.11.12; 01.15.24; 02.01.22; 
02.03.22; 02.09.04; 03.01.16; 03.04.07; 
03.07.12; 03.11.01; 03.13.10; 04.02.05; 
04.02.25; 07.05.01; 20.05.16; 24.11.05; 
24.13.25; 25.01.06; 27.05.09; 27.07.11; 
28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 36549 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047253 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferi-
te nuanţe, galben de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, albastru, gri de diferite 
nuanţe, morcoviu. 
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(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.10; 05.13.15; 19.03.08; 
20.05.16; 25.01.06; 25.12.01; 27.05.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 36550 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047255 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferi-
te nuanţe, galben de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
gri de diferite nuanţe, verde de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.10; 06.07.08; 06.07.11; 
18.01.09; 18.03.14; 18.05.01; 20.05.16; 
24.17.18; 25.01.06; 27.05.09; 27.07.11; 
28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 36551 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047256 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MD - BOPI 6/2022 TRADEMARKS 

 150

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben de 
diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
maro de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.20; 17.02.01; 17.02.02; 
19.03.03; 20.05.16; 25.01.06; 25.07.23; 
27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
 

(111) 36552 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047257 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia „DIAMANT” și a executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, violet de diferi-
te nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(531) CFE(8) 01.15.09; 17.02.01; 17.02.02; 
17.02.04; 20.05.16; 25.01.06; 27.05.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 36553 
(151) 24.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047259 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferi-
te nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, violet de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.27; 05.13.15; 06.07.08; 
06.19.16; 20.05.16; 22.03.01; 22.03.08; 
25.01.06; 27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 
29.01.15. 

 

(111) 36554 
(151) 24.04.2022 
(181) 01.03.2031 
(210) 047551 
(220) 01.03.2021 
(730) Chips Way d.o.o, RS 

Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CHIPS”, „1971”, „pop 
corn”, „SLANE KOKICE”, „PRIRODAN IZ-
VOR VLAKANA”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, verde, 

negru, bej. 
(511) NCL(11-2021) 
30   - gustări pe bază de cereale; gustări din po-

rumb; floricele de porumb. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 05.07.02; 08.07.09; 
19.03.05; 24.03.07; 24.09.02; 24.09.07; 
24.09.09; 25.03.15; 25.07.21; 26.01.17; 
26.01.22; 27.05.09; 27.07.11; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 36555 
(151) 24.04.2022 
(181) 01.03.2031 
(210) 047555 
(220) 01.03.2021 
(730) Chips Way d.o.o, RS 

Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CHIPS”, „1971”, 
„ČAČANSKI chips”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, negru. 
(511) NCL(11-2021) 
29   - aperitive pe bază de cartofi; chips-uri. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 19.03.05; 24.03.07; 
24.09.02; 24.09.07; 24.09.09; 25.03.15; 
25.05.25; 26.01.17; 26.01.22; 27.05.09; 
27.07.11; 29.01.14. 

 
 
 
(111) 36556 
(151) 24.04.2022 
(181) 26.04.2031 
(210) 048006 
(220) 26.04.2021 
(730) PREMIER DIALOG S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 7/1, ap. 61,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CASA”, „DEL TABACO”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
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; 

 

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

 

35   - publicitate; managementul, organizarea şi 
administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou. 

 

(531) CFE(8) 05.03.01; 05.03.13; 07.01.24; 07.03.11; 
26.03.23; 26.04.03; 26.07.15; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 36558 
(151) 24.04.2022 
(181) 27.05.2031 
(210) 048217 
(220) 27.05.2021 
(730) SUSARENCO Ion, MD 

Str. Petru Movilă nr. 7, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, alb, auriu. 
(511) NCL(11-2021) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

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

 

35   - publicitate; managementul, organizarea şi 
administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 

 

36   - servicii financiare, monetare şi bancare; ser-
vicii de asigurări; afaceri imobiliare; 

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; toate serviciile sus-menţionate, cu ex-
cepţia serviciilor de reparaţii, întreţinere şi 
îngrijire a echipamentelor electrice şi electro-
tehnice, a echipamentelor pentru analize în 
laboratoare şi a echipamentelor şi sistemelor 
sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 06.01.04; 26.03.23; 26.07.15; 
26.11.13; 26.13.25; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 

(111) 36567 
(151) 26.04.2022 
(181) 26.02.2030 
(210) 045656 
(220) 26.02.2020 
(310) TM2019032204; TM2019032205;  

TM2019032207; TM2019032209;  
TM2019032210; TM2019032211; 
TM2019032212; TM2019032214;  
TM2019032217 

(320) 29.08.2019 
(330) MY 
(730) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 

MY 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre,  50088 Kuala Lumpur, 
Malaezia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse chimice destinate industriei, agricul-

turii, horticulturii şi silviculturii; substanţe 
chimice, materiale chimice, preparate chimi-
ce şi elemente naturale; aditivi pentru carbu-
ranţi; uleiuri hidraulice; fluide pentru transmi-
sii; lichide de baterie; lichide de frână; agenţi 
fluizi de transfer termic; lichide folosite în 
prelucrarea metalului; fluide pentru proteja-
rea burghielor; fluide de foraj; lichide de frână 
şi ambreiaje; fluide pentru maşini cu descăr-
care electrică; fluide pentru amortizarea şo-
curilor; produse frigorifice; compuşi anti-
gripare; produse pentru degresat; produse 
de dejivrare; produse pentru decarbonizare; 
agenţi tensioactivi; carbon activ; produse 
absorbante chimice; agenţi de defloculare 
pentru petrol şi ţiţei; dispersanţi pentru ule-
iuri; produse chimice pentru separarea uleiu-
rilor; îngrăşăminte; produse fertilizante; răşini 
ureice; metanol; oxigaz; monoxid de carbon; 
sulf; etan; propan; butan; etilenă; etilenglicol; 
etanolamine; glicol, etoxilat de nonilfenol; 
polietilenglicol; alcool gras etoxilat; glicol butil 
eter; amestecuri de amine; solvenţi de glicol 
butil eter; acetat de butil; butanol; izobutanol; 
paraxilen; eteri; metil terţ butil eter; polietile-
nă; propilenă; benzen; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri, grăsimi şi 
lubrifianţi pentru automobile; combustibili; 
petrol; produse din petrol; uleiuri pentru mo-
toare; lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru an-
grenaje; uleiuri pentru rulmenţi; uleiuri pentru 
turbine; uleiuri pentru compresoare; uleiuri 
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pentru izolare electrică; uleiuri pentru demu-
lare; lichide de tăiere; uleiuri minerale; uleiuri 
de lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice; 
grafit lubrifiant; grăsimi pentru mecanisme de 
acţionare deschise; lubrifianţi pentru meca-
nisme de acţionare deschise; lubrifianţi pen-
tru burghie; lubrifianţi pentru compresoare; 
lubrifianţi pentru cilindri; grăsimi de lubrifiere; 
uleiuri de lubrifiere; gaze solidificate; gaz 
petrolier lichefiat; nafta; produse reformate; 
gazolină; petrol lampant; motorină; reziduu 
cerat; uleiuri de gaz; uleiuri combustibile; 
uleiuri pentru încălzit; gaz combustibil; para-
fină; cocs; uleiuri grele; uleiuri de bază; 
energie electrică din energie solară, energie 
electrică din energie eoliană, energie electri-
că, energie electrică din surse regenerabile; 

 

18   - genţi, poşete, genţi de voiaj, genţi sport de 
uz general şi genţi de transport; portofele; 
umbrele; rucsacuri; săculeţe; portmonee; 
curele; articole din piele şi imitaţii de piele, 
necuprinse în alte clase; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; tricouri polo, 
cămăşi, tricouri, pantaloni Capri, pălării, 
bentiţe pentru cap, jachete (îmbrăcăminte), 
pulovere, haine tricotate, cravate, eşarfe, 
şosete, maiouri de corp, veste, manşete (îm-
brăcăminte), uniforme; 

 

35   - servicii prestate de magazine de vânzare cu 
amănuntul şi de magazine de cartier; servicii 
de vânzare cu amănuntul referitoare la lubri-
fianţi, fluide şi aditivi destinaţi utilizării în au-
tomobile, produse pentru îngrijirea maşinilor, 
piese, garnituri şi accesorii pentru autovehi-
cule, scule de mână, ziare şi reviste, alimen-
te, băuturi, produse de cofetărie şi alte diver-
se produse; servicii de vânzare cu amănuntul 
de gaz inflamabil; servicii de vânzare cu 
amănuntul de îmbrăcăminte şi accesorii, 
umbrele, genţi, suvenire, organizare şi admi-
nistrare de programe de fidelitate pentru cli-
enţi, furnizarea de programe cu premii de 
stimulare prin emiterea şi prelucrarea de 
puncte de fidelitate pentru cumpărarea de 
produse şi servicii, publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; administrare comercia-
lă; cercetare de piaţă; studii de piaţă; 

 

37   - reparaţii; servicii de instalare; servicii de anti-
coroziune; staţii de service (alimentare cu 
carburant şi întreţinere); curăţarea vehicule-
lor; întreţinere şi reparaţii de vehicule; spăla-
rea autovehiculelor; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia informaţiilor în do-
meniul reparaţiilor, nituirilor, montărilor de 
schele, aplicărilor tapetelor, lucrărilor de ten-

cuire, instalărilor uşilor şi ferestrelor; 
 

39   - transport, ambalare, livrare şi depozitare de 
mărfuri; organizarea de călătorii; depozitare 
de produse petroliere; locaţie de vehicule; 
servicii de parcare; servicii de transport cu 
automobile; distribuţie, furnizare, transport şi 
depozitare de combustibil, ulei, petrol, gaz 
natural şi lubrifianţi; distribuţie de ţiţei, produ-
se petroliere, gaz natural şi gaz natural liche-
fiat; distribuţie de energie şi de energie reci-
clabilă; inspecţie de nave; servicii de alimen-
tare cu combustibil pentru vehicule; pilotare 
de nave; 

 

40   - prelucrarea materialelor; rafinarea petrolului; 
tratarea gazelor naturale; servicii de pro-
ducţie petrochimică; rafinarea producţiei; 
prelucrare, amestec, fabricare şi transforma-
re de petrol şi produse chimice; extragere de 
minerale; servicii de tratare a petrolului, lubri-
fianţilor şi gazului; producere de energie şi 
energie reciclabilă; 

 

42   - cercetare ştiinţifică şi industrială; prospecţiuni 
de gaze şi petrol; dezvoltare şi producţie; 
analize pentru petrol şi gaze; servicii de pro-
iectare şi de consultanţă pentru software de 
calculatoare; servicii pentru cercetare cu 
privire la industria petrolului, gazului şi petro-
chimică; servicii de inginerie pentru procese, 
echipamente şi facilităţi de petrol, gaze şi 
petrochimice; dezvoltarea şi producţia pro-
duselor de lubrifiere sau lichidelor de motor; 
analize pentru produse de lubrifiere sau li-
chide de motor; explorarea  produselor de 
lubrifiere sau lichidelor de motor; servicii de 
consultanţă cu privire la produse de lubrifiere 
sau lichide de motor; servicii de consultanţă 
pentru furnizarea  soluţiilor pentru perfor-
manţa motorului; servicii ştiinţifice şi tehnolo-
gice referitoare la energia electrică şi recicla-
bilă. 

 
 
 
(111) 36569 
(151) 28.04.2022 
(181) 16.12.2029 
(210) 045308 
(220) 16.12.2019 
(730) Uniunea micilor producători de vinuri 

"DIONYSOS", asociaţie obştească, MD 
Str. A. Puşkin nr. 50A, ap. 25,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Moldovan”, „Small Wine 
Producers”, „Association”, „Wine”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.03.19; 05.03.20; 05.13.06; 
26.04.18; 27.03.11; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 36570 
(151) 28.04.2022 
(181) 21.12.2030 
(210) 047254 
(220) 21.12.2020 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde de 
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, albas-
tru, bej. 

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.20; 20.05.16; 
20.05.23; 24.17.18; 25.01.06; 27.05.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 
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(111) 36650 
(151) 19.04.2022 
(181) 21.03.2028 
(210) 042195 
(220) 21.03.2018 
(730) TIMBRUS PURCARI ESTATE S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PURCARI VALLEY”. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(111) 36672 
(151) 13.05.2022 
(181) 13.05.2026 
(210) 038885 
(220) 13.05.2016 
(730) MOLDOVA ZAHĂR S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Renașterii nr. 3, MD-4626,  
Cupcini, Edineț, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv„Moldova”, „Zahăr”, cu ex-
cepția executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albas-
tru-închis, roșu. 

(511) NCL(10-2016) 
30   - zahăr, sirop de melasă; 
 

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

 

 (531) CFE(5) 02.09.01; 26.01.14; 26.01.20; 
27.05.07; 29.01.13. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în mai 2022  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI

(450) 
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 048036 04.05.2021 36446 28.03.2022 20,37,42 KSTUDIO S.R.L., MD 8/2021  
2 048109 14.05.2021 36447 28.03.2022 35,43 BABOGLO RESTAURANT 

S.R.L., MD 
8/2021  

3 048371 29.06.2021 36448 28.03.2022 34 J&B LIMITED, VG 9/2021  
4 046621 13.08.2020 36449 30.03.2022 35,37,41 TORANAGA S.R.L., MD 12/2020 6/2022 
5 046813 23.09.2020 36450 30.03.2022 21,35 TRIFAN Iana, MD 12/2020 6/2022 
6 047762 26.03.2021 36451 30.03.2022 16,35,39 PAPERMOON S.R.L., societate 

comercială, MD 
6/2021 6/2022 

7 046936 07.10.2020 36452 30.03.2022 33 WINE RECORDS S.R.L., MD 1/2021  
8 046938 12.10.2020 36453 30.03.2022 33 WINE RECORDS S.R.L., MD 1/2021  
9 046939 12.10.2020 36454 30.03.2022 33 WINE RECORDS S.R.L., MD 1/2021  

10 047186 04.12.2020 36455 30.03.2022 35,38,41 MEDIA RESURSE S.R.L., MD 2/2021  
11 047991 23.04.2021 36458 31.03.2022 33 The Absolut Company Aktiebo-

lag, SE 
8/2021  

12 048027 29.04.2021 36459 24.03.2022 02,16 BOGDANOVA Iulia, MD 9/2021  
13 048065 07.05.2021 36460 02.04.2022 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
9/2021  

14 048276 11.06.2021 36461 02.04.2022 34 Philip Morris Products S.A., CH 9/2021  
15 048301 17.06.2021 36462 02.04.2022 10,21 CIOBANU Vitalie, MD 10/2021  
16 048476 19.07.2021 36463 02.04.2022 44 CARAUŞ Inga, MD 9/2021  
17 047969 21.04.2021 36464 01.04.2022 01 Compagnie Financiere et de 

Participations Roullier, FR 
7/2021  

18 046727 07.09.2020 36465 04.04.2022 35,39,41 Copart, Inc., US 8/2021  
19 047713 18.03.2021 36466 02.04.2022 43 TRIBE HOTEL GROUP PTY 

LTD, AU 
10/2021  

20 047714 18.03.2021 36467 02.04.2022 43 TRIBE HOTEL GROUP PTY 
LTD, AU 

10/2021  

21 047990 23.04.2021 36468 05.04.2022 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 

7/2021  

22 047449 05.02.2021 36470 06.04.2022 21 EURODIVIN S.R.L., MD 4/2021 6/2022 
23 047198 04.12.2020 36471 05.04.2022 35,41,44 GARIUC LUCIA, întreprindere 

individuală, MD 
2/2021  

24 046633 24.08.2020 36472 07.04.2022 03 SKINIDEA CO., LTD, KR 12/2020  
25 047426 01.02.2021 36473 07.04.2022 01,05,31,35 CUJBĂ Diana, MD 4/2021  
26 047689 15.03.2021 36474 07.04.2022 01 RINOR-GRUP S.R.L., MD 8/2021 6/2022 
27 047806 02.04.2021 36475 07.04.2022 35 GUŞAN Gheorghe, MD 8/2021 6/2022 
28 048236 03.06.2021 36476 07.04.2022 34 Philip Morris Products S.A., CH 9/2021  
29 048237 03.06.2021 36477 07.04.2022 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 9/2021  
30 048246 31.05.2021 36478 07.04.2022 41 MITU ALICE MIHAELA, RO 8/2021 6/2022 
31 048305 24.06.2021 36479 07.04.2022 33,43 UJACOV Vladlen, MD 9/2021 6/2022 
32 048551 05.08.2021 36480 07.04.2022 34 Philip Morris Products S.A., CH 10/2021  
33 048552 05.08.2021 36481 07.04.2022 34 Philip Morris Products S.A., CH 10/2021  
34 048553 05.08.2021 36482 07.04.2022 32 IMENSITATE S.R.L., MD 10/2021  
35 045363 29.12.2019 36483 06.04.2022 24,25,35,43,44 GOMENIUK Iuri, MD 3/2020 6/2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
36 047903 14.04.2021 36484 06.04.2022 25,41 CEBAN Tudor, MD 7/2021  
37 047881 06.04.2021 36485 07.04.2022 35 SÎRBU Pavel, MD 6/2021 6/2022 
38 047804 01.04.2021 36486 09.04.2022 12,35,39,42 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota 
Motor Corporation), JP 

10/2021  

39 047942 21.04.2021 36487 09.04.2022 07,12,35,37,39 GBS S.R.L., MD 10/2021  
40 048304 18.06.2021 36488 09.04.2022 35,37 GRIŢCO Vladimir, MD 9/2021  
41 048277 11.06.2021 36489 11.04.2022 09 ShenZhen Houshuxia Technolo-

gy Co., LTD, CN 
9/2021  

42 048290 14.06.2021 36490 11.04.2022 41 CASTEL MIMI S.R.L., MD 9/2021  
43 046428 24.07.2020 36491 11.04.2022 35,43 GHERGHI Ruslan, MD 1/2021  
44 048472 14.07.2021 36492 11.04.2022 33,35 CASTEL MIMI S.R.L., MD 9/2021  
45 048321 23.06.2021 36493 09.04.2022 30 JOINT STOCK COMPANY 

„FATS AND OIL INTEGRATED 
WORKS”, RU 

10/2021  

46 048322 23.06.2021 36494 09.04.2022 30 JOINT STOCK COMPANY 
„FATS AND OIL INTEGRATED 
WORKS”, RU 

10/2021  

47 048323 23.06.2021 36495 09.04.2022 30 JOINT STOCK COMPANY 
„FATS AND OIL INTEGRATED 
WORKS”, RU 

10/2021  

48 048324 23.06.2021 36496 09.04.2022 30 JOINT STOCK COMPANY 
„FATS AND OIL INTEGRATED 
WORKS”, RU 

10/2021  

49 048328 23.06.2021 36497 09.04.2022 30 JOINT STOCK COMPANY 
„FATS AND OIL INTEGRATED 
WORKS”, RU 

10/2021  

50 046181 16.06.2020 36498 12.04.2022 36,42 Orange Brand Services Limited, 
GB 

9/2020 6/2022 

51 047797 01.04.2021 36500 12.04.2022 29,30,35,43 CHISELIOV Nicolai, MD 8/2021  
52 048417 13.07.2021 36501 12.04.2022 33 TERMICAN Sergiu, MD 9/2021  
53 047225 11.12.2020 36503 12.04.2022 35,41,42 MOLDEXPO S.A., centru inter-

naţional de expoziţii, MD 
2/2021  

54 047828 06.04.2021 36504 12.04.2022 03,10,25,43 NEW TONE S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
55 047934 16.04.2021 36505 15.04.2022 33 „Kakhetian Traditional Winemak-

ing” LTD, GE 
7/2021 6/2022 

56 047935 16.04.2021 36506 15.04.2022 33 „Kakhetian Traditional Winemak-
ing” LTD, GE 

7/2021 6/2022 

57 047983 20.04.2021 36507 15.04.2022 33 „Kakhetian Traditional Winemak-
ing” LTD, GE 

7/2021 6/2022 

58 048330 24.06.2021 36508 15.04.2022 39 GHERCIOGLO Ivan, MD 9/2021  
59 048403 09.07.2021 36509 15.04.2022 34 Philip Morris Brands Sarl, CH 10/2021  
60 048446 12.07.2021 36510 15.04.2022 04 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 9/2021  
61 048541 04.08.2021 36511 15.04.2022 33,35 CASTEL MIMI S.R.L., MD 10/2021  
62 048543 02.08.2021 36512 15.04.2022 05 Joint Stock Company „Schelko-

vo Agrohim”, RU 
10/2021  

63 047961 20.04.2021 36513 15.04.2022 25,27,28,41 Suples, Ltd., US 9/2021  
64 047962 20.04.2021 36514 15.04.2022 25,27,28,41 Suples, Ltd., US 9/2021  
65 048473 14.07.2021 36515 14.04.2022 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 9/2021  
66 048073 11.05.2021 36516 16.04.2022 30 CURCHI Mihail, MD 8/2021  
67 048331 24.06.2021 36517 16.04.2022 02,21,35 DAIANA-COMERŢ S.R.L., MD 10/2021  
68 048342 25.06.2021 36518 16.04.2022 29,30,31,32,35,

39,43,44 
AGRO-MATEI S.R.L., MD 9/2021  

69 048345 29.06.2021 36519 16.04.2022 35,36,37,42 SARKS AGENCY S.R.L., MD 9/2021  
70 048487 21.07.2021 36520 16.04.2022 35 GIANIS IMPEX S.R.L., societate 

comercială, MD 
9/2021  

71 048572 09.08.2021 36521 16.04.2022 33 MERCAT DEVELOPMENTS 
LIMITED, GB 

10/2021  
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72 046987 28.10.2020 36522 18.04.2022 33 BESCHIERU Nichita, MD 4/2021 6/2022 
73 046381 18.07.2020 36523 18.04.2022 35 SÎRBU Ludmila, MD 9/2020 6/2022 
74 046773 15.09.2020 36524 18.04.2022 03,18 Beaucre Merchandising CO., 

LTD., KR 
1/2021  

75 048245 04.06.2021 36525 15.04.2022 16,35,39,41,43,
44,45 

CIUHRII Ceslav, MD 9/2021  

76 048268 07.06.2021 36526 18.04.2022 03,35 BRAGA Vitalie, MD 9/2021  
77 047915 14.04.2021 36527 18.04.2022 05 Limited Liability Company „AR-

TERIUM LTD”, UA 
8/2021  

78 048247 01.06.2021 36528 18.04.2022 30 NEFIS S.R.L., MD 9/2021  
79 047521 16.02.2021 36529 19.04.2022 09,11,12 MG-AUTOACCESORII S.R.L., 

MD 
4/2021 6/2022 

80 046221 24.06.2020 36530 12.04.2022 30,35,43,44 BEZNOS Ruslan, MD 8/2020  
81 047011 02.11.2020 36531 19.04.2022 01,29,30,31,32,

35 
GAIDARJI Fiodor, MD 4/2021 6/2022 

82 048163 25.05.2021 36532 19.04.2022 03,05,10,21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 8/2021  
83 047951 19.04.2021 36533 21.04.2022 05 SPECCHIASOL S.R.L., IT 8/2021  
84 048084 11.05.2021 36534 20.04.2022 33 BESCHIERU Daria, MD 8/2021  
85 048090 14.05.2021 36535 19.04.2022 35,38,42 ALSODEV S.R.L., MD 8/2021  
86 048186 28.05.2021 36536 20.04.2022 03 JEA H&B Co., Ltd., KR 9/2021  
87 048187 28.05.2021 36537 20.04.2022 03 JEA H&B Co., Ltd., KR 9/2021  
88 048405 12.07.2021 36538 22.04.2022 36 RUSNAC Ianis, MD 9/2021  
89 048406 12.07.2021 36539 20.04.2022 07,08,12,35,37 EMELIAN Vitalie, MD 9/2021  
90 048407 12.07.2021 36540 20.04.2022 07,08,12,35,37 EMELIAN Vitalie, MD 9/2021  
91 048409 12.07.2021 36541 20.04.2022 07,08,12,35,37 EMELIAN Vitalie, MD 9/2021  
92 048254 07.06.2021 36542 21.04.2022 12 Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd., KR 
9/2021  

93 048343 28.06.2021 36543 21.04.2022 12 Hankook Tire & Technology Co., 
Ltd., KR 

9/2021  

94 048395 07.07.2021 36544 20.04.2022 35,41 CIUMAC Natalia, MD 9/2021  
95 048425 13.07.2021 36545 22.04.2022 18,35 ERIOMENCO Dmitri, MD 9/2021  
96 047989 23.04.2021 36546 21.04.2022 05 AstraZeneca UK Limited, GB 8/2021  
97 048453 15.07.2021 36547 22.04.2022 18,35 ERIOMENCO Dmitri, MD 9/2021  
98 047252 21.12.2020 36548 24.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
99 047253 21.12.2020 36549 24.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 

100 047255 21.12.2020 36550 24.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
101 047256 21.12.2020 36551 24.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
102 047257 21.12.2020 36552 24.04.2022 16,28,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
103 047259 21.12.2020 36553 24.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
104 047551 01.03.2021 36554 24.04.2022 30 Chips Way d.o.o, RS 7/2021 6/2022 
105 047555 01.03.2021 36555 24.04.2022 29 Chips Way d.o.o, RS 7/2021 6/2022 
106 048006 26.04.2021 36556 24.04.2022 04,34,35 PREMIER DIALOG S.R.L., MD 8/2021 6/2022 
107 048031 04.05.2021 36557 24.04.2022 03 PUZUR Lilian, MD 7/2021  
108 048217 27.05.2021 36558 24.04.2022 01,02,06,17,19,

35,36,37,39 
SUSARENCO Ion, MD 8/2021 6/2022 

109 048372 30.06.2021 36559 24.04.2022 05 Swiss Pharma International AG, 
CH 

10/2021  

110 048501 23.07.2021 36560 24.04.2022 32 ZACAREAN Romeo, MD 10/2021  
111 048462 16.07.2021 36561 25.04.2022 09,35,36,42 CAŞCEEV Alexei, MD 9/2021  
112 048463 16.07.2021 36562 25.04.2022 09,35,36,42 CAŞCEEV Alexei, MD 9/2021  
113 048533 03.08.2021 36563 25.04.2022 35 DRUMEA Vasile, MD 10/2021  
114 048545 03.08.2021 36564 25.04.2022 06,19 URSU Ilarion, MD 10/2021  
115 048546 03.08.2021 36565 25.04.2022 06,19 URSU Ilarion, MD 10/2021  
116 048160 20.05.2021 36566 26.04.2022 03,05 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 8/2021  
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117 045656 26.02.2020 36567 26.04.2022 01,04,18,25,35,

37,39,40,42 
Petroliam Nasional Berhad 
(PETRONAS), MY 

5/2021 6/2022 

118 047816 02.04.2021 36568 26.04.2022 42 MORUZ Dmitri, MD 8/2021  
119 045308 16.12.2019 36569 28.04.2022 33 Uniunea micilor producători de 

vinuri "DIONYSOS", asociaţie 
obştească, MD 

2/2020 6/2022 

120 047254 21.12.2020 36570 28.04.2022 16,28,35,38,41 NGM COMPANY S.R.L., MD 7/2021 6/2022 
121 048364 30.06.2021 36571 28.04.2022 38 Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd., CN 
10/2021  

122 048365 30.06.2021 36572 28.04.2022 38 Shanghai Spacecom Satellite 
Technology Ltd., CN 

10/2021  

123 048378 07.07.2021 36573 28.04.2022 01,02,06,07,09,
12,17,19,20,21,
22,23,26,35,37,

39,42 

 DRIFTOLIT S.R.L., MD 10/2021  

124 048379 07.07.2021 36574 28.04.2022 01,02,06,07,09,
12,17,19,20,21,
22,23,26,35,37,

39,42 

DRIFTOLIT S.R.L., MD 10/2021  

125 048431 01.07.2021 36575 28.04.2022 05,10 B. Braun Melsungen AG, DE 11/2021  
126 048447 14.07.2021 36576 28.04.2022 34 Philip Morris Brands Sarl, CH 10/2021  
127 048475 18.07.2021 36577 28.04.2022 05 ABC FARMACEUTICI S.P.A., IT 11/2021  
128 048499 23.07.2021 36578 28.04.2022 37 ZACAREAN Romeo, MD 10/2021  
129 042195 21.03.2018 36650 19.04.2022 33 TIMBRUS PURCARI ESTATE 

S.R.L., MD 
7/2018 6/2022 

130 038885 13.05.2015 36672 13.05.2022 30,35 MOLDOVA ZAHĂR S.R.L., în-
treprindere cu capital străin, MD 

6/2016 6/2022 

131 047896 13.04.2021 36673 12.04.2022 12,28,35 POPOVICI Maxim, MD 7/2021  

 
Lista mărcilor reînnoite 

   Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,  
data expirării termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate  

cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3R 57 23.04.2032 07,12 Tenneco Automotive Operating Company Inc., 

US 
500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 
60045, Statele Unite ale Americii 

 4-5/1994 

2 2R 9258 18.07.2032 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

3 2R 9311 01.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

4 2R 9370 14.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  întreprinde-
re cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

11/2002 4/2003 

5 2R 9429 14.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

6 2R 9445 03.04.2032 33 OSTASIM - GRUP S.R.L., MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 
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7 2R 9480 27.03.2032 32 THE COCA-COLA COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
Statele Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 

8 2R 9501 10.04.2032 35 WALMART APOLLO, LLC, US 
702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, Statele Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 

9 2R 9558 11.04.2032 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., firmă, MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

10 2R 9572 09.04.2032 29,30,35 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH 
1800 VEVEY, Elveţia 

2/2003 7/2003 

11 2R 9573 18.04.2032 32 PepsiCo, Inc., corporaţia North Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

2/2003 7/2003 

12 2R 9593 01.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

13 2R 9612 14.05.2032 29 Lactis S.A., MD 
Str. Komarov nr. 73,  
MD-5601, Râşcani, Bălţi, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

14 2R 9615 15.05.2032 03 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
67 Henkelstrasse, 40589, Dusseldorf, Germa-
nia 

3/2003 8/2003 

15 2R 9647 27.05.2032 05 Hemofarm A.D., RS 
Beogradski put bb. 26300 Vršac, Serbia 

3/2003 8/2003 

16 2R 9669 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

17 2R 9719 18.06.2032 33 AROMA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

18 2R 9723 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

19 2R 9724 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

20 2R 9725 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

21 2R 9729 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

22 2R 9733 09.07.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

23 2R 9738 07.08.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

24 2R 9810 21.06.2032 05 Cheminova A/S, DK 
Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Dane-
marca 

5/2003 10/2003 

25 2R 9814 28.06.2032 07 Makita Corporation, JP 
11-8, 3-chome, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi-
ken, Japonia 

5/2003 10/2003 

26 2R 9823 28.06.2032 07 Makita Corporation, JP 
11-8, 3-chome, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi-
ken, Japonia 

5/2003 10/2003 
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27 2R 9908 14.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

28 2R 10001 20.06.2032 33 AROMA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

29 2R 10009 01.08.2032 20,35,37 POLIMOBIL S.R.L., fabrică de mobilă, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 146, bloc A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

30 2R 10012 06.08.2032 05,35,44 Caracaş Dental S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

31 2R 10060 20.03.2032 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

32 2R 10148 01.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

33 2R 10222 08.10.2032 05 Novartis AG, CH 
4002 Basel, Elveţia 

10/2003 3/2004 

34 2R 10415 17.09.2032 05 STADA Arzneimittel AG, DE 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germa-
nia 

10/2003 4/2004 

35 2R 10708 01.03.2032 33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 7/2004 

36 2R 17071 18.06.2032 09,16,35,38,
42 

VARO-INFORM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

5/2004 10/2008 

37 R 22562 22.02.2031 09,35 SAVACOM-TRANS S.R.L., MD 
Str. Ginta Latină nr. 15/1, ap. (of.) 32,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 6/2012 

38 R 22869 25.10.2031 03 CHEMIX GRUPP S.R.L., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 12, ap. 58,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

12/2011 8/2012 

39 R 23519 20.03.2032 01,04 Delphi Technologies IP Limited, BB 
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Mi-
chael BB11113, Barbados 

5/2012 2/2013 

40 R 23549 17.02.2032 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

4/2012 2/2013 

41 R 23550 16.03.2032 18,24,25 BOLDURESCU Vasile, MD 
Str. Trandafirilor nr. 68/1, MD-4839,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

5/2012 2/2013 

42 R 23587 19.03.2032 30 KILICOGLU Bora, MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

5/2012 2/2013 

43 R 23618 07.03.2032 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

5/2012 3/2013 

44 R 23689 28.02.2032 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

4/2012 3/2013 

45 R 23695 27.04.2032 32 Red Bull GmbH, AT 
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

6/2012 3/2013 

46 R 23728 08.05.2032 31,44 FLORPRIM-ART S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 43, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

6/2012 4/2013 

47 R 23739 04.11.2031 36,39,45 CEREPANOV Vitalii, MD 
Str. Bucureşti nr. 8, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2/2012 4/2013 

48 R 23748 10.05.2032 05 ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., JP 
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 
Japonia 

6/2012 4/2013 
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49 R 23766 05.04.2032 21,32 The Coca-Cola Company, US 

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

6/2012 4/2013 

50 R 23767 05.04.2032 21,32 The Coca-Cola Company, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

6/2012 4/2013 

51 R 23768 12.04.2032 16,25,28,29,
30,32,41 

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

6/2012 4/2013 

52 R 23783 02.04.2032 03 ACM, FR 
17, Rue de Neuilly-Impasse Passoir, 92110 
Clichy, Franţa 

5/2012 4/2013 

53 R 23784 02.04.2032 03 ACM, FR 
17, Rue de Neuilly-Impasse Passoir, 92110 
Clichy, Franţa 

5/2012 4/2013 

54 R 23814 11.06.2032 12,35,37 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

7/2012 5/2013 

55 R 23860 17.04.2032 01,05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweignieder-
lassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

7/2012 5/2013 

56 R 23882 21.06.2032 01,05 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

7/2012 5/2013 

57 R 23883 21.06.2032 01,05,31 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

7/2012 5/2013 

58 R 23891 18.05.2032 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

8/2012 5/2013 

59 R 23897 30.05.2032 33 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

8/2012 6/2013 

60 R 23938 20.03.2032 05,42 AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illi-
nois 60064, Statele Unite ale Americii 

6/2012 6/2013 

61 R 23985 02.04.2032 05 Eli Lilly and Company, US 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

7/2012 6/2013 

62 R 23986 02.04.2032 05 Eli Lilly and Company, US 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

7/2012 6/2013 

63 R 23987 02.04.2032 05 Eli Lilly and Company, US 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

7/2012 6/2013 

64 R 23998 30.05.2032 02,06,19,35 GLAVZPLASAN S.R.L., MD 
Str. M. Lomonosov nr. 151,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

7/2012 6/2013 

65 R 24003 11.04.2032 02,19,35 MORAR CONST S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 1, MD-2081,  
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova 

7/2012 7/2013 

66 R 24005 09.08.2032 35,43 POTORAC Renata, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 13/1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

9/2012 7/2013 

67 R 24015 07.05.2032 05,30,32 Monster Energy Company, a Delaware corpo-
ration, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

6/2012 7/2013 

68 R 24021 02.05.2032 25 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, US 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
North Carolina 27105, Statele Unite ale Americii 

8/2012 7/2013 

69 R 24022 02.05.2032 25 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, US 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
North Carolina 27105, Statele Unite ale Ameri-
cii 

8/2012 7/2013 
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70 R 24023 19.04.2032 06,21,32 The Coca-Cola Company, US 

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

7/2012 7/2013 

71 R 24028 20.06.2032 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as NISSAN MOTOR CO., LTD.), JP 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

10/2012 7/2013 

72 R 24137 02.05.2032 30 Jacobs Douwe Egberts FR SAS, FR 
30 bis, Rue de Paradis, 75010 Paris, Franţa 

8/2012 8/2013 

73 R 24153 21.08.2032 05 PRODIAFARM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

10/2012 8/2013 

74 R 24176 15.06.2032 33 Bacardi Martini Patrón International GmbH, 
CH 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

9/2012 8/2013 

75 R 24177 04.07.2032 09 Google LLC, a Limited Liability Company or-
ganized under laws of State of Delaware, US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

10/2012 8/2013 

76 R 24183 22.08.2032 05 PRODIAFARM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

10/2012 8/2013 

77 R 24187 09.04.2032 06,16,21,25,
28,32,41 

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

7/2012 8/2013 

78 R 24188 17.04.2032 16,25,28,29,
30,32,41 

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

7/2012 8/2013 

79 R 24198 22.08.2032 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota  Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

10/2012 8/2013 

80 R 24390 30.07.2032 06 RULTEHCOM S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 19 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

9/2012 10/2013 

81 R 24398 20.04.2032 32,35,43 GELIBERT S.R.L., MD 
Str. Bălţi nr. 2a,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

6/2012 9/2013 

82 R 24471 13.03.2032 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2012 11/2013 

83 R 24472 13.03.2032 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2012 11/2013 

84 R 24473 26.04.2032 12,35 FORD MOTOR COMPANY, US 
One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, Statele Unite ale Americii 

7/2012 11/2013 

85 R 24511 20.04.2032 18,24,25 Kelebek Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi, TR 
Kazim Orbay Cd. No: 45-47 Bomonti, Şişli, 
Istanbul, Turcia 

7/2012 11/2013 

86 R 24548 06.06.2032 33,35 BÎRCA Natalia, MD 
Str. Victor Crăsescu nr. 67,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2012 11/2013 

87 R 24749 15.03.2032 21,35 IBRIŞIM Alexandr, MD 
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/2012 1/2014 

88 R 24804 13.03.2032 30 Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstven-
nost'yu "Koordiniruyushchy raspredelitel'ny 
tsentr "EFKO-Kaskad", RU 
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

6/2012 1/2014 

89 R 24901 30.07.2032 07,08,11,12,
17,35,37 

GROUPAUTO S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 17,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

11/2012 2/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 
90 R 24904 31.05.2032 32,33,35 BESCHIERU Radu, MD 

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

10/2012 2/2014 

91 R 24956 14.11.2032 01,17,19 BOSTIK SA, FR 
420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOM-
BES, Franţa 

3/2013 2/2014 

92 R 25146 06.09.2032 03,04,07,09,
11,12,17,37 

GROUPAUTO S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 17,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

11/2012 4/2014 

93 R 25356 18.06.2032 03,09,14,16,
18,25,35 

Guess?, Inc., US 
1444 South Alameda Street, Los Angeles, 
California 90021, Statele Unite ale Americii 

9/2012 5/2014 

94 R 25386 17.08.2032 01,04,07,17 MAXIMUM AUTO S.R.L., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 9,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

9/2012 5/2014 

95 R 25418 25.05.2032 05 LEO Pharma A/S, DK 
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dane-
marca 

7/2012 5/2014 

96 R 25419 15.06.2032 05 LEO Pharma A/S, DK 
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dane-
marca 

7/2012 5/2014 

97 R 26146 21.03.2032 29 Seara Alimentos Ltda., BR 
Avenida Marginal Direita do Tiete, 500 - Bloco 
II - Subsolo - Sala 13, 05118 - 100 SAO PAU-
LO - SP, Brazilia 

6/2012 11/2014 

98 R 27203 07.06.2032 05,29,30 ORHEI-VIT S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

7/2012 7/2015 

 



1
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 
stabilit de Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 
AGEPI, as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, 

Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it 
may not form a subject matter of any real rights. 
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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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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate pentru 
care este solicitată protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, traditional specialties guaranteed 
for which protection is sought in the Republic of Moldova 

  
 

n conformitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii 
geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice 

persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei / 
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de 
dovada achitării taxei stabilite.  

 
 

n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of 
origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI.  
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 

66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of protection 
/ right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI, accompanied 
by the proof of payment of the prescribed fee. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Î 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 
privind protecţia denumirilor de origine a produselor 

şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 

origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului.  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data înregistrării Codul 
ţării 

Denumirea de 
origine 

Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1141 09.12.2021 IR  فرش
دستبافت 
 کالردشت

Farsh e Dastbaft e 
Kelardasht / Fær∫ ∂ 

DæstbΛft ∂ KelΛrda∫t/ 
Kelardasht Handmade 
Carpet/Tapis fait à la 
main de Kélardacht/ 

Covor realizat manual 
din  Kelardacht 

Covor realizat manual 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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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. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on 
the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order 
of classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (13) Cl. 03-01 
(21) f 2022 0011 
(22) 20.03.2022 
(28) 15 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - negru, 
sur, cafeniu de diferite nuanţe;  
modelul 2 - cafeniu de diferite nuanţe, negru;  
modelul 3 - negru, sur, cafeniu de diferite 
nuanţe;  
modelul 4 - negru, sur, cafeniu de diferite 
nuanţe;  
modelul 5 - negru, sur, cafeniu de diferite 
nuanţe;  
modelul 6 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roz, roşu;  
modelul 7 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roz, roşu;  
modelul 8 - cafeniu de diferite nuanţe, negru;  
modelul 9 - cafeniu de diferite nuanţe, negru;  

modelul 10 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe;  
modelul 11 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe;  
modelul 12 - negru, sur, cafeniu de diferite 
nuanţe;  
modelul 13 - negru, cafeniu de diferite nuanţe;  
modelul 14 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde, roşu, roz, alb, galben;  
modelul 15 - negru, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde, roşu, roz, alb, galben. 
(71) ECOWOODBAG S.R.L., MD 

Str. Octavian Goga nr. 25, ap. 4,  
          MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(72) BUMBU Maria, MD 
(74) BUNESCU Marian 
(54) Genţi 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 

 

 
1.1  1.2 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

  

1.3  1.4  1.5 
 
 
 

  

1.6  2.1  2.2 
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(21) f 2022 0011 
 
 

  

2.3  2.4  2.5 
 
 
 

 

 
3.1  3.2 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

3.3  3.4 
 
 
 

 

3.5  3.6 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
4.1  4.2 

 
 
 

 

 
4.3  4.4 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

4.5  4.6 
 
 
 

 

 
5.1  5.2 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
5.3  5.4 

 
 
 

 

5.5  5.6 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

6.1  6.2 
 
 
 

 

6.3  6.4 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

6.5  6.6 
 
 
 

 

6.7  7.1 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
7.2  7.3 

 
 
 

 

7.4  7.5 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

7.6  8.1 
 
 
 

 

 
8.2  8.3 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
8.4  8.5 

 
 
 

 

8.6  9.1 
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(21) f 2022 0011 
 
 

  

9.2  9.3  9.4 
 
 
 

 

9.5  9.6 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
10.1  10.2 

 
 
 

 

 
10.3  10.4 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

10.5  11.1 
 
 
 

 

 
11.2  11.3 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

 
11.4  11.5 

 
 
 

 

 
11.6  12.1 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

12.2  12.3 
 
 
 

 

 
12.4  12.5 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

13.1  13.2 
 
 
 

 

13.3  13.4 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

13.5  13.6 
 
 
 

 

 
13.7  14.1 
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(21) f 2022 0011 
 
 

 

14.2  14.3 
 
 
 

 

 
14.4  14.5 
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(21) f 2022 0011 
 

 

15.1  15.2 
 

 

 
15.3  15.4 

 

15.5 
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(51) LOC (13) Cl. 07-01 
(21) f 2021 0057 
(22) 22.11.2021 
(20) 13 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14) 

(71)(72) AXENTI Cătălina-Francesca, MD 
Str. Renaşterii nr. 50, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Pahare, ulcior 

 
(55) 
 

 

  

1  2  3 
 

  

 

 

4  5  6  7 
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(21) f 2021 0057 
 

  

8  9  10 
 

  

11  12  14 
 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 09-01 
(21) f 2022 0014 
(22) 07.04.2022 
(28) 3 
 

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23,  

          ap. 79, MD-2075, Chişinău,  
          Republica Moldova 
(54) Butelii 

 
(55) 
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(21) f 2022 0014 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

  

1.4  2.1  2.2 
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(21) f 2022 0014 
 

 

  

3.1  3.2  3.3 
 

3.4 
 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 09-03 
(21) f 2021 0055 
(22) 20.10.2021 
(28) 10 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, 
albastru, roşu, galben;  
modelul 2 - alb, galben, verde, orange, bej, 
roşu, gri;  

modelul 3 - alb, galben, orange, roz, roşu, gri, 
verde;  
modelul 4 - alb, galben, orange, roşu, albastru, 
cafeniu, verde;  
modelul 5 - alb, galben, orange, roz, roşu, gri, 
albastru;  
modelul 6 - alb, galben, verde, orange, bej, 
roşu, gri, roz, albastru;  
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modelul 7 - alb, galben, verde, orange, bej, 
roşu, roz, turcoaz, negru, violet, alabastru;  
modelul 8 - alb, galben, verde, orange, bej, 
roşu, roz, turcoaz, cafeniu, albastru;  
modelul 9 - alb, galben, verde, orange, bej, 
roşu, roz, turcoaz, albastru, violet;  
modelul 10 - alb, galben, verde, orange, bej, 

roşu, roz, turcoaz, cafeniu, violet, albastru. 
(71)(72) CURCHI Mihail, MD 

Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 8,  
          MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
(74) BUNESCU Marian 
(54) Ambalaje 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 6/2022                                                                                            DESIGN 

 202

(21) f 2021 0055 

2.1 
 

2.2 
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(21) f 2021 0055 

 
3.1 

 

3.2 
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(21) f 2021 0055 
 
 

4 
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(21) f 2021 0055 

5.1 
 

5.2 
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(21) f 2021 0055 

6.1 
 

6.2 
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(21) f 2021 0055 
 
 

 
7 
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(21) f 2021 0055 
 

8 
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(21) f 2021 0055 
 

 
9 
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(21) f 2021 0055 
 

 
10 

 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 09-03 
(21) f 2022 0009 
(22) 23.02.2022 
(28) 1 
 

(71)(72) TATAROV Veaceslav, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 28, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(74) MARGINE Ion 
(54) Cutie de carton cu perete separator 

intern 
 
(55) 
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(21) f 2022 0009 
 

 
1.1 

 

 
1.2 

 
 

1.3  1.4 



MD - BOPI 6/2022                                                                                            DESIGN 

 212

(21) f 2022 0009 
 

1.5 
 

1.6 
 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 11-05 
(21) f 2022 0019 
(22) 06.05.2022 
(28) 6 
(57)    Culori revendicate: desenul 1 - cafeniu 

de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, alb;  

          desenul 3 - galben de diferite nuanţe, 
alb;  

          desenul 5 - roşu de diferite nuanţe, alb. 
(71) FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE 

FOTBAL (FMF), ASOCIAŢIE 
OBŞTEASCĂ, MD 
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) OLEINICENCO Leonid, MD 
(54) Embleme 

 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2022 0019 
 
 

 

 
1  2 

 
 
 

 

 
3  4 
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(21) f 2022 0019 
 

 

 
5  6 

 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 32-00 
(21) f 2022 0012 
(22) 22.03.2022 
(28) 4 
(57)   Culori revendicate: desenul 1 - 

portocaliu, alb;  
          desenul 2 - verde, alb;  

          desenul 3 - verde de diferite nuanţe, sur 
de diferite nuanţe, alb, negru. 

(71)(72) GADAI Anastasia, MD 
Str. Ion Neculce nr. 3, bloc 2, ap. 58, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Elemente decorative pentru suprafeţe 

 
(55) 
 

 

1  2 
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(21) f 2022 0012 
 

 

3  4 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului și modelului industrial), titularul, codul ţării 

conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  
de 

depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 
(nr. desenului şi 

modelului industrial) 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2020 0037 22.07.2020 02-02, 03 3 (1, 11, 12) BRUSNIC Victor, MD 
Str. Baştina nr. 9, MD-3006, Soroca, Republica 
Moldova 

7/2021 

2 f 2020 0053 06.10.2020 12-08 1 VINFAST TRADING AND PRODUCTION 
LIMITED LIABILITY COMPANY, VN 
No. 7, Bang Lang 1 street, Vinhomes Riverside 
ecological urban area, Viet Hung Ward, Long 
Bien District, Hanoi City, Vietnam 

12/2021 

3 f 2021 0028 18.05.2021 25-01 1 PERCIULEAC-IMPEX S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 23/1, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2021 

4 f 2021 0039 21.07.2021 09-01 1 EURO-ALCO S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2021 

 
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 desenului şi 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 

(20) 
Nr. desenului şi 

modelului industrial 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1979 09-01 f 2021 0038 15.07.2021 1 BESCHIERU Nichita, MD 3/2022 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI,  

numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
 Nr. de 
desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 952 27.03.2026 f 2006 0039 27.03.2006 09-03 1 SOCIETE DES PRODUITS 

NESTLE S.A., CH 
1800 VEVEY, Elveţia 

1/2007 
9/2007 

2 953 27.03.2026 f 2006 0040 27.03.2006 09-03 2 SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., CH 
1800 VEVEY, Elveţia 

1/2007 
9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 1436 21.06.2027 f 2012 0062 21.06.2012 19-08 6 DRAGNEV Valeriu, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2012 
4/2013 
7/2013 

4 1461 25.07.2027 f 2012 0075 25.07.2012 09-01 1 BÎRCA Natalia, MD 
Str. Victor Crăsescu nr. 67, MD-
2059, Chişinău, Republica 
Moldova 

11/2012 
7/2013 

10/2013 

5 1794 02.11.2026 f 2016 0057 02.11.2016 11-05 4 FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ 
DE FOTBAL, MD 
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

7/2017 
1/2018 

10/2018 

 
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în 

Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/213220 11.03.2021 HARRY 

WINSTON SA, 
CH 

1.-2. Pereche de cercei / 
1.-2. Pair of earrings / 
1.-2. Paire de boucles 
d'oreilles 

11-01 2 11.03.2026 37/2021 

2 DM/213318 05.03.2021 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

1.-2. Pereche de cercei; 
3. Inel; 4. Colier; 5. Inel; 
6. Pereche de cercei / 
1.-2. Pair of earrings; 3. 
Finger ring; 4. Necklace; 
5. Finger ring; 6. Pair of 
earrings / 1.-2. Paire de 
boucles d'oreilles; 3. 
Bague; 4. Collier; 5. 
Bague; 6. Paire de 
boucles d'oreille 

11-01 6 05.03.2026 36/2021 

3 DM/213324 11.03.2021 
 

15.10.2020, 
008203343-
0003; DAS: 
BKOB, EM 

MONCLER 
S.P.A., IT 

1. Sticlă pentru parfum / 
1. Perfume bottle / 1. 
Flacon à parfum 

09-01 1 11.03.2026 37/2021 

4 DM/213338 19.03.2021 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

1. Colier; 2. Pereche de 
cercei; 3.-5. Inel; 6. 
Pereche de cercei / 1. 
Necklace; 2. Pair of 
earrings; 3.-5. Finger 
ring; 6. Pair of earrings / 
1. Collier; 2. Paire de 
boucles d'oreilles; 3.-5. 
Bague; 6. Paire de 
boucles d'oreilles 

11-01 6 19.03.2026 38/2021 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 DM/213344 01.03.2021 HARRY 

WINSTON SA, 
CH 

1.-2. Inel; 3. Colier; 4.-8. 
Pereche de cercei; 9. 
Brăţară; 10. Colier; 11. 
Pereche de cercei / 1.-2. 
Finger ring; 3. Necklace; 
4.-8. Pair of earrings; 9. 
Bracelet; 10. Necklace; 
11. Pair of earrings / 1.-
2. Bague; 3. Collier; 4.-
8. Paire de boucles 
d'oreilles; 9. Bracelet; 
10. Collier; 11. Paire de 
boucles d'oreilles 

11-01 11 01.03.2026 35/2021 

6 DM/214643 03.06.2021 Nemiroff 
Intellectual 
Property 
Establishment, 
LI 

1. Butelie / 1. Bottle / 1. 
Bouteille 

09-01 1 03.06.2026 48/2021 

7 DM/215567 13.04.2021 
 

 01.12.2020, 
29760408; 
DAS: 4743, 

US 

Sire Spirits, LLC, 
US 

1. Acoperire pentru 
butelie / 1. Bottle 
covering / 1. 
Revêtement pour 
bouteille 

09-01 1 13.04.2026 41/2021 

 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în 
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale,  
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
09-01 DM/213324 11.03.2021 

 
15.10.2020, 
008203343-
0003; DAS: 
BKOB, EM 

MONCLER S.P.A., IT 1. Sticlă pentru parfum / 1. 
Perfume bottle / 1. Flacon à 
parfum 

1 11.03.2026 37/2021

09-01 DM/214643 03.06.2021 Nemiroff Intellectual 
Property 
Establishment, LI 

1. Butelie / 1. Bottle / 1. 
Bouteille 

1 03/06.2026 48/2021

09-01 DM/215567 13.04.2021 
 

01.12.2020, 
29760408; 
DAS: 4743, 

US 

Sire Spirits, LLC, US 1. Acoperire pentru butelie / 
1. Bottle covering / 1. 
Revêtement pour bouteille 

1 13.04.2026 41/2021

11-01 DM/213220 11.03.2021 HARRY WINSTON 
SA, CH 

1.-2. Pereche de cercei / 1.-
2. Pair of earrings / 1.-2. 
Paire de boucles d'oreilles 

2 11.03.2026 37/2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11-01 DM/213318 05.03.2021 HARRY WINSTON 

SA, CH 
1.-2. Pereche de cercei; 3. 
Inel; 4. Colier; 5. Inel; 6. 
Pereche de cercei / 1.-2. 
Pair of earrings; 3. Finger 
ring; 4. Necklace; 5. Finger 
ring; 6. Pair of earrings / 1.-
2. Paire de boucles 
d'oreilles; 3. Bague; 4. 
Collier; 5. Bague; 6. Paire 
de boucles d'oreille 

6 05.03.2026 36/2021

11-01 DM/213338 19.03.2021 HARRY WINSTON 
SA, CH 

1. Colier; 2. Pereche de 
cercei; 3.-5. Inel; 6. Pereche 
de cercei / 1. Necklace; 2. 
Pair of earrings; 3.-5. Finger 
ring; 6. Pair of earrings / 1. 
Collier; 2. Paire de boucles 
d'oreilles; 3.-5. Bague; 6. 
Paire de boucles d'oreilles 

6 19.03.2026 38/2021

11-01 DM/213344 01.03.2021 HARRY WINSTON 
SA, CH 

1.-2. Inel; 3. Colier; 4.-8. 
Pereche de cercei; 9. 
Brăţară; 10. Colier; 11. 
Pereche de cercei / 1.-2. 
Finger ring; 3. Necklace; 4.-
8. Pair of earrings; 9. 
Bracelet; 10. Necklace; 11. 
Pair of earrings / 1.-2. 
Bague; 3. Collier; 4.-8. Paire 
de boucles d'oreilles; 9. 
Bracelet; 10. Collier; 11. 
Paire de boucles d'oreilles 

11 01.03.2026 35/2021

 



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 pro-
tecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre cererile re-

trase, 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
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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. titlu-
lui de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 
 
Mărci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevet de  
invenție   

046766 
 
 
 

027123 
 
 
 
 
 

029596  
 
 
 
 
 

a 2005 0219 

-  
 
 
 

R 21380  
 
 
 
 
 

R 22891 
 
 
 
 
 

3864 

3/2021 
 
 
 

9/2010 
7/2011 

11/2018 
1/2019 
2/2021 

 
11/2011 
8/2012 

11/2018 
1/2019 

11/2021 
 

11/2005 
3/2009 

12/2009 
1/2019 

(730) 
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., SG 
77 Robinson Road, #13-00, Rob-
inson 77, Singapore 068896, Sin-
gapore 
FMC Corporation, US 
FMC Tower at Cira Center South, 
2929 Walnut Street, Philadelphia, 
PA 19104, Statele Unite ale Amer-
icii 
 

(730) 
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., SG 
10 Marina Boulevard, #40-01, 
Marina Bay Financial Centre, Sin-
gapore 018983, Singapore 
FMC Corporation, US 
FMC Tower at Cira Center South, 
2929 Walnut Street, Philadelphia, 
PA 19104, Statele Unite ale Amer-
icii 
 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

047624 - 6/2021 
 
 
 

(540) 
 

 
 
(531) CFE(8) 05.03.14, 24.17.20, 
26.03.23, 27.01.06, 27.03.11, 
27.05.17, 27.05.21, 29.01.13 
(591) Culori revendicate:  alb, 
negru, verde 

(540) 
 

 
 
(531) CFE(8) 26.01.03, 27.05.17, 
27.05.21, 29.01.13 
(591) Culori revendicate:  negru, 
verde 

3 Mărci 002123 
002124 

2R 1139 
2R 1140 

3/1995 
3/2005 

10/2009 
7/2014 

(730) 
Daewoo International Corporation, 
KR 
84-11, Namdaemunno 5(O)-Ga, 
Jung-gu, Seoul, Republica Coreea 

(730) 
Posco Daewoo Corporation, KR 
10, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

4 Marcă 003243 2R 2495 12/1995 
3/2005 
1/2015 
2/2015 
3/2015 

(730) 
Metso Minerals (Sweden), SE 
 
 

(730) 
Metso Sweden AB, SE 
 

5 Marcă 006506 2R 5741 3/1998 
8/1998 
7/2007 
5/2015 
7/2015 
5/2017 

(730) 
Cranes Farm Road, Basildon, 
Essex SS14 3AD, Regatul Unit 
 
 

(730) 
25 St. James's Street, London, 
SW1A 1HA, Regatul Unit 
 
 

6 Marcă 023561 R 18569 12/2008 
10/2009 
7/2018 

(730) 
6-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japonia 

(730) 
6-4, Otemachi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japonia 

7 Marcă 027226 R 21778 8/2010 
11/2011 
6/2020 

(730) 
Hitachi Automotive Systems, Ltd., 
JP 

(730) 
Hitachi Astemo, Ltd., JP 

8 Marcă 030835 23519 5/2012 
2/2013 
1/2020 
2/2020 
4/2020 

(730) 
Erin Court, Bishop's Court Hill, St. 
Michael, Barbados 

(730) 
The Grove, 21 Pine Road, Belle-
ville, St. Michael BB11113, Barba-
dos 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 Mărci 030915 

 
 

031659 

23716 
 
 

24362 

6/2012 
3/2013 

 
10/2012 
10/2013 

(730) 
6-3 Otemachi 2-chome, 
Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Ja-
ponia 

(730) 
1-2 Otemachi 1-chome, 
Chiyodaku, Tokyo, Japonia 

10 Mărci 032545 
032546 

25209 
25210 

5/2013 
4/2014 

(730) 
61 rue des Belles Feuilles, 75116 
PARIS, Franța 

(730) 
2 Avenue du Général de Gaulle, 
92140 Clamart, Franța 

11 Marcă 030864 26146 6/2012 
8/2013 

11/2014 

(730) 
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 
2°. Andar, sala 01, Vila Olímpia, 
São Paulo, SP 04551-065, Brazilia 

(730) 
Avenida Marginal Direita do Tiete, 
500 - Bloco II - Subsolo - Sala 13, 
05118 - 100 SAO PAULO - SP, 
Brazilia 

12 Mărci 035546 
035547 
035548 
035549 
035550 

26822 
26823 
26824 
26825 
26826 

9/2014 
5/2015 

 
 
 

(730) 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, 
Republica Coreea 

(730) 
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do,  
Republica Coreea 

13 Marcă 045950 35542  7/2020 
11/2021 

(730) 
ȘUȘVALIUC Ludmila, MD 

(730) 
TERMICAN Ludmila, MD 

14 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

048161 - 8/2021 (510) NCL(11-2021) 
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape 
minerale şi gazoase; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate nealcoolice pentru 
fabricarea băuturilor; 
35 - publicitate; managementul, 
organizarea şi administrarea afa-
cerilor comerciale; lucrări de birou; 
43 - servicii de alimentaţie publică; 
servicii de cazare temporară. 

(510) NCL(11-2021) 
32 - bere; must de bere; bere din 
malţ; cocktailuri pe bază de bere; 
bere amestecată cu băuturi neal-
coolice; bere brună; bere bock; 
bere Saison; bere şi produse de 
bere; bere fără alcool; bere de 
grâu; înlocuitor de bere; bere fără 
gluten; bere îmbogăţită cu minera-
le; bere cu aromă de cafea; bere 
cu conţinut caloric scăzut; bere din 
extract de rădăcini; băuturi pe 
bază de bere; bere neagră; băuturi 
nealcoolice cu aromă de bere; 
35 - publicitate; managementul, 
organizarea şi administrarea afa-
cerilor comerciale; lucrări de birou; 
43 - servicii de alimentaţie publică; 
servicii de cazare temporară. 

15 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

048504 - 10/2021 
 

(540) 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra 
cărora solicitantul declară că re-
nunță la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „Complex HOTELIER”; 
„PARC”; „CONFERENCE”, cu 
excepția executării grafice deose-
bite. 
(591) Culori revendicate:  al-
bastru-închis, verde de diferite 
nuanțe, mov de diferite nuanțe, gri, 
alb. 
(531) CFE(8) 03.07.16; 05.01.03; 
05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 
06.19.01; 26.01.15; 27.05.10; 
29.01.15. 

(540) 
 

 
 
(591) Culori revendicate:  al-
bastru-închis, verde de diferite 
nuanțe, mov de diferite nuanțe, 
alb. 
(531) CFE(8) 03.07.16; 05.01.03; 
05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 
06.19.01; 26.01.15; 27.05.01; 
29.01.14. 

16 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

048349 - 9/2021 
 
 
 

(540) 
 

(540) 
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(531) CFE(8) 02.01.02; 02.01.18; 
05.07.02; 05.11.15; 11.03.03; 
24.09.02; 24.09.08; 25.01.06; 
25.01.10; 25.01.15; 27.05.01. 

 
 
(531) CFE(8) 05.07.02; 05.11.15; 
24.09.02; 24.09.08; 25.01.06; 
25.01.10; 25.01.15; 27.05.01. 
 

17 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

048490  10/2021 
 
 
 

(540) 
 

  
 

(540)  
 

 

 
Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 042382 

03.05.2018 
 

31941 
 

7/2018   
3/2019 

(730)   
Shenzhen Times Innovation 
Technology Co., Ltd., CN 
Room 03,6/F, Building 3, 
WINLEAD, Fada Road, Ban-
tian Street, Longgang District, 
Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

(730)   
Shenzhen Baseus Tec-
hnology Co., Ltd, CN 
2/F, Building B, Beisi Intel-
ligence Park, No. 2008, 
Xuegang Road, Gangtou 
Community, Bantian Stre-
et, Longgang District, 
Shenzhen, China 

3558 
05.05.2022 

 

2 Mărci 046342 
13.07.2020 

 
046343 

13.07.2020 

35413 
 

 
35414 

 

11/2020  
10/2021 

 
11/2020   
10/2021 

(730)   
PIROGAN Oleg, MD 
Str. Acad. Natalia Gheorghiu 
nr. 32, MD-2025, Chișinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Limited Liability Company 
„Stroigrand”, RU 
Sibiryakov-Gvardeytsev 
Str., 49/3 RU-630088 
Novosibirsk, Federația 
Rusă  

3559 
05.05.2022 

 

3 Marcă 033252 
11.06.2013 

 

25598 
 

9/2013   
7/2014 

(730)   
BABĂRĂ Arcadie, MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 
68, ap. 7, MD-2009, Chiși-
nău, Republica Moldova 

(730)   
GZB-PRIM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, ap. 
(of.) 405, MD-2001, Chiși-
nău, Republica Moldova  

3562 
06.05.2022 

 

4 Marcă 
 

038347 
10.02.2016 

 

29934 
 

6/2016    
5/2017    
9/2017 

(730)   
LSC Communications US, 
LLC, US 
191 North Wacker Drive, 
Chicago, Illinois 60606, Sta-
tele Unite ale Americii 

(730)   
LSC Communications 
LLC, Delaware Limited 
Liability Company, US 
4101 Winfield Road, War-
renville, Illinois 60555, 
Statele Unite ale Americii  

3563 
06.05.2022 

 

5 Marcă 038850 
04.05.2016 

 

29161 
 

6/2016   
3/2017 

(730)   
GLAXO GROUP LIMITED, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 

(730)   
ViiV Healthcare Company, 
US 
Corporation Service Com-
pany, 251 Little Falls Dri-

3564 
06.05.2022 
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9GS, England, Regatul Unit ve, Wilmington, Delaware, 
19808, Statele Unite ale 
Americii 

6 Marcă 036265 
16.12.2014 

 

28457 
 

3/2015 
9/2016 

(730)   
NUȚU CR S.R.L., societate 
comercială, MD 
Str. Albișoara nr. 84/6,  
MD-2005, Chișinău,  
Republica Moldova 

(730)   
CALARAȘ  Ghenadie, MD 
Bd. Moscova nr. 16, 
ap.18, MD-2068, Chișinău, 
Republica Moldova  

3565 
10.05.2022 

 

7 Marcă 017426 
20.07.2005 

 

R 14988 
 

10/2006   
6/2007 

(730)   
EVRIDICA-COM S.R.L., MD 
Str. Ștefan cel Mare nr. 41, 
MD-3100, Bălți,  
Republica Moldova 

(730)   
EURO-ALCO S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chișinău,  
Republica Moldova  

3566 
10.05.2022 

 

8 Marcă 044210 
07.05.2019 

 

33597 
 

7/2019   
6/2020    
5/2021 

(730)   
TERMICAN Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 2,  
ap. 25, MD-2024, Chișinău, 
Republica Moldova 

(730)   
SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chișinău, Re-
publica Moldova 

3567 
10.05.2022 

 

9 Marcă 041863 
16.01.2018 

 

31510 
 

3/2018   
11/2018 

(730)   
MURZAC Valentin, MD 
Str. Alexandru cel Bun  
nr. 49/2, ap. 17, MD-2012, 
Chișinău, Republica Moldova

(730)   
Moraru Ion, MD 
Str. Alexei Mateevici  
nr. 56, MD-4839/32, Stău-
ceni, Chișinău, Republica 
Moldova  

3568 
11.05.2022 

 

10 Marcă 006086 
31.10.1996 

 

2R 5494 10/1997   
4/1998    

10/2006   
7/2016    
8/2017 

(730)   
GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit 

(730)   
STADA Arzneimittel AG, 
DE 
Stadastrasse 2-18, 61118 
Bad Vilbel, Germania 
 
  

3570 
11.05.2022 

 

11 Marcă 004746 
23.12.1994 

98709, 
1984.01.31, 

SU 
 

2R 3203 2/1996    
3/2005    

10/2007   
1/2014    

10/2014   
9/2017 

 

(730)   
GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Anglia, Regatul Unit 

(730)   
Unilever IP Holdings B.V., 
NL 
Weena 455, 3013 AL Rot-
terdam, Olanda 
 
  

3571 
11.05.2022 

 

12 Marcă 034982 
23.04.2014 

 

26655 
 

6/2014    
4/2015 

(730)   
GUDIMA Victor, MD 
Calea Orheiului nr. 111/8,  
ap. 15, MD-2020, Chișinău, 
Republica Moldova 
BUSUIOC Sergiu, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, 
ap. 438, MD-2075, Chișinău, 
Republica Moldova 

(730)   
BUSUIOC Sergiu, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 39, ap. 438, MD-2075, 
Chișinău, Republica Mol-
dova 
  

3572 
11.05.2022 

 

13 Marcă 006943 
30.07.1997 

 

2R 5976 
 

5/1998    
11/1998   
3/2008    
8/2016 

(730)   
Briggs & Stratton Corporati-
on, US 
12301 West Wirth Street, 
Wauwatosa, WI 53222, Sta-
tele Unite ale Americii 

(730)   
BRIGGS & STRATTON, 
LLC, US 
12301 West Wirth Street, 
Wauwatosa, Wisconsin, 
53222, Statele Unite ale 
Americii  

3572 
11.05.2022 

 

14 Marcă 004244 
30.12.1994 
93021576 

1993.05.28, 
RU 

2R 4252 
 

6/1996 
1/1997 
4/2005 

12/2014 

(730)   
BRIGGS & STRATTON 
CORPORATION, corporation 
of the State of Wisconsin, US
12301 West Wirth Street, 
Wauwatosa, Wisconsin, Sta-
tele Unite ale Americii 

(730)   
BRIGGS & STRATTON, 
LLC, US 
12301 West Wirth Street, 
Wauwatosa, Wisconsin, 
53222, Statele Unite ale 
Americii  

3574 
11.05.2022 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind  
de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

     
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
 

045164 
14.11.2019 

 

35332 
 

1/2020   
9/2021 

(730) 
TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 
14, bloc 1, ap. 1, MD-
2069, Chișinău, Re-
publica Moldova 
 

(791) 
Trabo - Plus  S.R.L., 
MD 
Str. Pușkin nr. 32,  
MD-2012, Chișinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licență neexclusivă. 
 
2. Termenul de acțiu-
ne al contractului de la 
01.09.2021 până la 
14.11.2029. 
 
3. Teritoriul de acțiune 
al contractului - Repu-
blica Moldova. 

3560 
05.05.2022 

2 Marcă 
 

046456 
28.07.2020 

 

35054 
 

10/2020 
6/2021 

(730) 
TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 
14, bloc 1, ap. 1, MD-
2079, Chișinău, Re-
publica Moldova  

(791) 
„PROMOAUTO” 
S.R.L., MD 
Str. E. Coca nr. 35/1, 
ap. 42, MD-2004, 
Chișinău, Republica 
Moldova 
  

1.  Licență neexclusivă. 
 
2. Termenul de acțiu-
ne al contractului de la 
02.08.2021 până la 
28.07.2030. 
 
3. Teritoriul de acțiune 
al contractului - Repu-
blica Moldova. 

3561 
05.05.2022 

             
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2021 0018 2021.04.09 -  46, 91(2) 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

cererea de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  
1 MD a 2021 0004 2021.01.29 - 10 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   
 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4469 a 2016 0122 2016.11.03 2021.11.03 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4506 a 2016 0128 2016.11.24 2021.11.24 

3 INSTITUŢIA PUBLICĂ „INSTITUTUL ŞTIINŢI-
FICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOO-
TEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ”, MD; 
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-
TEHNOLOGIE, MD 

4513 a 2016 0126 2016.11.21 2021.11.21 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4535 a 2016 0129 2016.11.24 2021.11.24 

5 COVALENCO Nicolae Pavel, MD;  
NEGURA Ion, MD 

4692 a 2018 0093 2018.11.02 2021.11.02 

6 COVALENCO Nicolae Pavel, MD;  
NEGURA Ion, MD 

4732 a 2018 0094 2018.11.02 2021.11.02 

 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat 
înainte de termen prin neachitarea taxei de menţinere  

în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008, 
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 ISHIHARA SANGYO KAISHA, 
LTD, JP 

4259 a 2009 0049 2007.11.09 2020.11.09 

2 SCIGOREV Iuri, MD 4390 a 2014 0118 2014.11.10 2020.11.10 
3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A 

MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNE-
UMATICĂ, RO 

4419 a 2015 0114 2015.11.16 2020.11.16 

4 SHOBOLOV Dmitriy Livovich, RU;  
MINAEV Sergey Viktorovich, RU 

4451 a 2015 0057 2013.11.18 2020.11.18 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4455 a 2015 0119 2015.11.27 2020.11.27 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4460 a 2015 0118 2015.11.23 2020.11.23 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4463 a 2015 0113 2015.11.09 2020.11.09 

8 JSC NIZHPHARM, RU 4485 a 2015 0115 2015.11.16 2020.11.16 
9 LABORATOIRE HRA-PHARMA, 

FR 
4546 a 2015 0054 2013.11.07 2020.11.07 

10 LABORATOIRE HRA-PHARMA, 
FR 

4563 a 2015 0053 2013.11.07 2020.11.07 

11 GILEAD SCIENCES, INC., US 4596 a 2016 0063 2014.11.06 2020.11.06 
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FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie, 

articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2020 0154 2020.12.18 - 91 (1), (2) 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea de brevet de invenţie, 
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2019 0109 2019.10.23 5/2021 12(2) 
2 MD s 2019 0108 2019.10.22 5/2021 12(2) 

 
MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror va-
labilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de 
menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea 

nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării  
valabilităţii 

1 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1132 s 2016 0131 2016.11.18 2021.11.18 

2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

1142 s 2016 0139 2016.11.29 2021.11.29 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1147 s 2016 0140 2016.11.29 2021.11.29 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1148 s 2016 0141 2016.11.29 2021.11.29 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1152 s 2016 0127 2016.11.15 2021.11.15 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1153 s 2016 0135 2016.11.23 2021.11.23 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1156 s 2016 0134 2016.11.23 2021.11.23 

8 CECAN Pavel, MD 1159 s 2016 0123 2016.11.11 2021.11.11 
9 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII „D. Ghiţu” al AŞM, MD 
1172 s 2016 0128 2016.11.17 2021.11.17 

10 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII „D. Ghiţu” al AŞM, MD 

1173 s 2016 0129 2016.11.17 2021.11.17 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie  de scurtă durată   
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea 
taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68 din  
Legea nr. 50/2008, pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 MIROCHNIK Irina, GB 1105 s 2016 0050 2013.11.15 2020.11.15 
2 KOTLEAROV Alexandr, MD 1345 s 2018 0087 2018.08.21 2020.08.21 
3 PRIDA Andrei, MD 1346 s 2018 0088 2018.09.05 2020.09.05 
4 ARABADJI Vasilii, MD 1363 s 2018 0102 2018.11.08 2020.11.08 
5 ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;  

ARDELEANU Liviu, MD 
1327 s 2018 0107 2018.11.14 2020.11.14 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă ale căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  
taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 din 

Legea nr. 39/2008 (cu 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. bre-
vet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 SOCIETATEA COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE, RO 

134 v 2012 0027 2012.04.25 2013.07.31 2020.07.31 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele de retragere Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 045344 24.12.2019 11.05.2022 Art. 44 (4) a, Art. 44 (4) b 8/2020 
2 045642 27.02.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 4/2020 
3 046326 09.07.2020 13.05.2022 Art. 44 (4) a 9/2020 
4 046499 04.08.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 10/2020 
5 046542 11.08.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 10/2020 
6 046955 21.10.2020 13.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 
7 046972 26.10.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 
8 047086 24.11.2020 12.05.2022 Art. 44 (4) b 2/2021 
9 047118 18.11.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 

10 047125 19.11.2020 11.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 
11 047188 25.11.2020 26.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 
12 047201 07.12.2020 19.05.2022 Art. 44 (4) a 3/2021 
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1 2 3 4 5 6 
13 047226 11.12.2020 13.05.2022 Art. 44 (4) a 2/2021 
14 047288 22.12.2020 19.05.2022 Art. 44 (4) a 3/2021 
15 048881 07.10.2021 11.05.2022 Art. 44 (1) 12/2021 
16 049282 06.12.2021 13.05.2022 Art. 44 (1) 2/2022 

 
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 expedierii 
deciziei de res-

pingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 047605 01.03.2021 budha CUZNETOV Iurie, MD 16.05.2022 7/2021 
2 047628 04.03.2021 Asociaţia Industriilor 

Creative 
ASOCIAŢIA COMPANIILOR 
DE CREAŢIE DIN MOLDOVA, 
uniune de persoane juridice, 
MD  

24.05.2022 8/2021 

3 047708 17.03.2021 VENTA DEL BARON MUELA-OLIVES, S.L., ES 25.05.2022 5/2021 
4 047895 13.04.2021 PEDALI POPOVICI Maxim, MD 16.05.2022 7/2021 
5 047920 15.04.2021 Gold Energy 

Snail Synergy 
PEEV Victoria, MD 20.05.2022 8/2021 

6 047936 14.04.2021 UMO SEVITEL-CENTRU S.R.L., 
societate comercială, MD 

19.05.2022 8/2021 

7 047968 21.04.2021 JIVOE VINO CHIRMICI Denis, MD 16.05.2022 8/2021 
8 048085 12.05.2021 LA GRĂTAR ROGOB S.R.L., firmă de pro-

ducţie şi comerţ, MD 
06.05.2022 8/2021 

9 048086 12.05.2021 BARBEQUE ROGOB S.R.L., firmă de pro-
ducţie şi comerţ, MD 

06.05.2022 8/2021 

10 048097 12.05.2021 ELA BUCURIA DULCE S.R.L., MD 25.05.2022 8/2021 
11 048101 12.05.2021 MILA BUCURIA DULCE S.R.L., MD 25.05.2022 8/2021 
12 048103 12.05.2021 MACARENA BUCURIA DULCE S.R.L., MD 25.05.2022 8/2021 
13 048106 12.05.2021 AMELIA BUCURIA DULCE S.R.L., MD 25.05.2022 8/2021 
14 048153 24.05.2021 Eminescu 

Residence 
Offices 

INAMSTRO S.R.L., societate 
comercială, MD 

17.05.2022 8/2021 

15 048168 26.05.2021 BOTANICAL 
POP COLA CLASSIC 

BESCHIERU Nichita, MD 31.05.2022 8/2021 

16 048337 30.06.2021 BUNIŞOR VIELNAX S.R.L., MD 25.05.2022 9/2021 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie) 

conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 9070 010702 AVANDAMET 01.11.2021 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 

Currabinny,Carrigaline, County Cork, Irlanda 
2 R 9090 010736 BENZAPEN 09.11.2021 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3 R 9110 010737 ANTEGREN 12.11.2021 Elan Pharma International Limited, IE 
Treasury Building, Lower Grand Canal Street, 
Dublin 2, Irlanda 

4 R 9114 010746 FLORIS 23.11.2021 Floarea Soarelui  S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

5 R 9115 010749 На здоровье 19.11.2021 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

6 R 9171 010784 CITRAMON-M 
ЦИТРАМОН-М 

21.11.2021 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

7 R 9183 010814 VOXMAIL 13.11.2021 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mix-
tă, MD 
Str. Alba Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8 R 9452 010743 Vota  
computer firm 

20.11.2021 VOTA S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 12, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

9 R 9551 010735 FARMAGAL 09.11.2021 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10 R 9990 010730 ALFA 15.11.2021 ALFA IMPEX S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

11 R 10141 010734 CEFOXIM 09.11.2021 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12 R 10434 010744 AUSTRAL  
Totul pentru biroul 

tău 

21.11.2021 AUSTRAL OFFICE SUPPLIES S.R.L., între-
prindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 17/1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

13 22870 030129 DECORIN 09.11.2021 SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

14 22871 030130 ARICEL 09.11.2021 SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

15 22872 030136 YONGNUO 09.11.2021 SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO., LTD., CN 
B509, 5/F, BUILDING 2, SAIGE SCIENCE 
AND TECHNOLOGY  PARK, NORTH OF 
HUAQIANG ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, 
CHINA 

16 22938 030111 Purple party 07.11.2021 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
17 22940 030103 SCIELO 04.11.2021 Janssen Sciences Ireland UC, IE 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Coun-
try Cork, Irlanda 

18 22941 030104 Denimun 04.11.2021 MUNTEAN Denis, MD 
Str. Independenţei nr. 9/1, ap. 26,  
MD-5001, Donduşeni, Republica Moldova 

19 22976 030138 Marcă figurativă 09.11.2021 GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

20 23008 030184 necwo 16.11.2021 JALOBA Corneliu, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 15/5, ap. 115,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
CHEIBAŞ Vadim, MD 
Str. Prepeliţei nr. 5, bloc 1,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 
ŢVIRCUN Victor, MD 
Str. Alba Iulia nr. 10, ap. 24,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

21 23028 030145 ИНТЕРНЕТ СО 
СКОРОСТЬЮ 

СВЕТА 

10.11.2021 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mix-
tă, MD 
Str. Alba Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

22 23066 030256 SLIMASIST 
СЛИМАСИСТ 

24.11.2021 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

23 23067 030257 SUBTICID 
СУБТИЦИД 

24.11.2021 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

24 23104 030253 IMETRAL 
ИМЕТРАЛ 

24.11.2021 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

25 23133 030117 Bouchee cafe 03.11.2021 COOPALIMENTARA, întreprindere cooperatis-
tă de alimentaţie publică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 67,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

26 23148 030107 RINOBABY 04.11.2021 KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY 
Office 203, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi 
avenue, Agious Omologites, PC 1082, Nicosia, 
Cipru 

27 23152 030213 CHANCE 23.11.2021 Harrington Development Inc., PA 
Arango-Orillac Bldg., East 54th street, Panama, 
Panama 

28 23153 030221 WILCOX 23.11.2021 Harrington Development Inc., PA 
Arango-Orillac Bldg., East 54th street, Panama, 
Panama 

29 23182 030094 JOJODERM 
ЖОЖОДЕРМ 

01.11.2021 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

30 23184 030115 Mori Lee 04.11.2021 ŞEPELEVA ELENA, întreprindere individuală, 
MD 
Str. Mitropolit  G. Bănulescu-Bodoni nr. 11, ap. 
56, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

31 23185 030116 Impression 04.11.2021 ŞEPELEVA ELENA, întreprindere individuală, 
MD 
Str. Mitropolit  G. Bănulescu-Bodoni nr. 11, ap. 
56, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32 23202 030212 WAME 24.11.2021 MEREUŢĂ Steliana, MD 
Str. Ismail nr. 86, ap. 136,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

33 23212 030200 INTELLILINK 18.11.2021 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 
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1 2 3 4 5 6 
34 23213 030210 СЕМЕЙНОЕ  

ЧАЕПИТИЕ SE-
MEINOE CEAE-

PITIE 

23.11.2021 BAZIUC Elena, MD 
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

35 23215 030230 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

36 23216 030231 Marcă figurativă 
 

25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

37 23217 030232 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

38 23218 030233 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

39 23219 030234 Fashion in the 
fabric of dreams 

25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

40 23220 030235 Fashion in the 
fabric of dreams 

25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

41 23221 030236 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

42 23222 030237 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

43 23223 030238 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

44 23224 030239 Marcă figurativă 25.11.2021 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

45 23225 030241 KACPER ® 24.11.2021 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 
Bd. Dacia nr. 44,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

46 23226 030259 P Prodas 28.11.2021 PRICOMTAX COM S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16-A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

47 23239 030092 SOL 02.11.2021 CCM IP, S.A., CH 
Avenue de Rumine 33, 1005, Lausanne, Elve-
ţia 

48 23240 030093 CERVEZA XX 
DOS EQUIS 

02.11.2021 CCM IP, S.A., CH 
Avenue de Rumine 33, 1005, Lausanne, Elve-
ţia 

49 23258 030194 WELLFOAM 18.11.2021 ZAO „TD Korund”, RU 
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342, 
Federaţia Rusă 

50 23259 030195 KLADEZ 18.11.2021 ZAO „TD Korund”, RU 
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342, 
Federaţia Rusă 

51 23287 030186 MOARA VECHE 18.11.2021 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

52 23288 030188 PASTARELLA 18.11.2021 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

53 23294 030247 Mega Credit 24.11.2021 MEGA CREDIT S.R.L., organizaţie de microfi-
nanţare, MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 73, bloc 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

54 23300 030243 CARDIOSPRAY 25.11.2021 FLUMED-FARM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Cetatea Albă nr.176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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55 23334 030268 BUCYRUS 30.11.2021 Caterpillar Global Mining LLC, US 

6744 South Howell, South Milwaukee, Wis-
consin 53172-0500, Statele Unite ale Americii 

56 23335 030269 BUCYRUS 30.11.2021 Caterpillar Global Mining LLC, US 
6744 South Howell, South Milwaukee, Wis-
consin 53172-0500, Statele Unite ale Americii 

57 23386 030108 FARINGOSPRAY 04.11.2021 FLUMED-FARM S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

58 23395 030119 CHEERS 07.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

59 23397 030122 OPTIVISION 07.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

60 23459 030091 WEBMASTER 
studio 

02.11.2021 BRV ISTCOM S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 15/1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

61 23525 030209 PARTYZANII 22.11.2021 GOGU Andrei, MD 
Str. Păcii nr. 67,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

62 23539 030144 ANDROID 09.11.2021 Google LLC, a Limited Liability Company or-
ganized under laws of State of Delaware, US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

63 23590 030158 MASTER LED 10.11.2021 PROPAP PRIM S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Bucureşti nr. 57, ap. 18,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

64 23634 030112 UltraViolet 07.11.2021 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

65 23638 030133 Apple Jack  
CIDER 

08.11.2021 ALIOHIN Oleg, MD 
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

66 23661 030110 UltraViolet Party 07.11.2021 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67 23679 030175 Soft & Easy 15.11.2021 Delitissue Spółka z ograniczoną odpowiedzi-
alnością, PL 
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, Polonia 

68 23699 030154 MENACARE 11.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

69 23734 030177 DIPLOM.MD 10.11.2021 PÎRĂU Irina, MD 
Str. Milano nr. 82,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
PÎRĂU Sergiu, MD 
Calea Ieşilor nr. 59/1, ap. 138,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

70 23740 030102 MCG 04.11.2021 EFIMOV Alexandr, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD 
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

71 23830 030141 1 09.11.2021 NIKON CORPORATION, JP 
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

72 23840 030121 AYUR 07.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

73 23870 030156 OBECARE 11.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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74 23871 030276 KIDODENT 30.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 

Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

75 23947 030113 iHost 07.11.2021 MACOVEI Maxim, MD 
Str. 27 Martie 1918 nr. 3,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

76 24069 030255 REHITAL 24.11.2021 METATRON S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

77 24072 030225 GurMania 22.11.2021 CENTAUR S.R.L., MD 
Str. Decebal nr. 134 A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

78 24095 030192 FACTORY 22.11.2021 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

79 24143 030197 УДАЧНАЯ 
ЗАЩИТА ® 

18.11.2021 ZAO „TD Korund”, RU 
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342, 
Federaţia Rusă 

80 24148 030128 PILECARE 07.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

81 24287 030162 FEDERAŢIA DE 
LUPTĂ NAŢIO-

NALĂ 
VOIEVOD 

15.11.2021 Federaţia de Luptă Naţională „VOIEVOD” din 
Republica Moldova, asociaţie obştească, MD 
Str. Petricani nr. 21, of. 209,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

82 24468 030099 TORPEDO 02.11.2021 MOLDOVSCHII Maxim, MD 
Bd. Dacia nr. 67, bloc 1, ap. 123, MD-2026, 
Chişinău, Republica Moldova 

83 24724 030123 ECORIN 07.11.2021 COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

84 24743 030149 FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL 

„MĂRŢIŞORUL 
COPIILOR” 

11.11.2021 LICEUL TEORETIC „Gheorghe ASACHI”, MD 
Str. Bucureşti nr. 64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

85 25516 030189 FOUR HILLS 14.11.2021 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

86 27796 030199 bon appetit 14.11.2021 ETOLAUR S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 16,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

87 28415 030163 SCUTUL moldo-
venesc 

15.11.2021 SCUTUL MOLDOVENESC, asociaţie 
obştească, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 83,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

88 29058 039934 PHICOMM 21.11.2021 Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., CN 
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Gu-
angfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 
China 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în noiembrie 2022 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 

 
Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. înregis-

trării 

(210) Nr. 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării valabi-

lităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 9580 012115 UPS SUPPLY CHAIN SO-
LUTIONS 

19.11.2022 United Parcel Service of America, 
Inc., US 

2  
R 9740 012101 STRĂLUCITOR 

СТРЭЛУЧИТОР 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

3  
R 9741 012102 LIVADA   

ЛИВАДА 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

4  
R 9742 012103 ADMIRABIL 

АДМИРАБИЛ 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

5  
R 9743 012104 LUCISTOE  

ЛУЧИСТОЕ 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

6  
R 9744 012105 LIVADA MOLDOVEI 

ЛИВАДА МОЛДОВЕЙ 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

7  
R 9745 012106 ROUA LIVEZII  

РОУА ЛИВЕЗИЙ 
12.11.2022 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

8  R 10260 012069 ANDRIEŞ  
АНДРИЕШ 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

9  R 10261 012070 FOLCLOR  
ФОЛКЛОР 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

10  R 10262 012071 DO-RE-MI  
ДО-РЕ-МИ 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

11  R 10263 012072 DOR  
ДОР 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

12  R 10264 012073 VARA  
ВАРА 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

13  R 10265 012074 FELICIA  
ФЕЛИЧИЯ 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

14  R 10266 012087 ZIPPO 11.11.2022 Zippo Manufacturing Company, US 
15  R 10273 012099 Tina 15.11.2022 TINA S.R.L., firmă, MD 

16  R 10277 012113 ТАИНСТВО ВИНОДЕЛИЯ 07.11.2022 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

17  R 10278 012114 G GORDIN 18.11.2022 GordinCom S.R.L., MD 

18  R 10279 012153 CV COLUSVIN 21.11.2022 COLUSVIN S.R.L., întreprinderea 
mixtă, MD 

19  R 10288 012257 PONTUS 20.11.2022 ZAPOROJAN Nicon, MD 

20  R 10353 012089 HELLOMOTO 11.11.2022 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

21  R 10361 012100 M Mikado 14.11.2022 Union Tobacco & Cigarettes Indus-
tries Co., JO 

22  
R 10362 012194 Chipicao 22.11.2022 CHIPITA Industrial & Commercial 

Company S.A. cu titlu distinctiv 
CHIPITA S.A., GR 

23  R 10382 012116 Marcă figurativă 19.11.2022 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC., US 

24  R 10416 012092 Mizuno 13.11.2022 MIZUNO KABUSHIKI KAISHA 
(Mizuno Corporation), JP 

25  R 10467 012258 ТАНЕЦ ЛЮБВИ 22.11.2022 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

26  R 10509 012067 PLAI  
ПЛАЙ 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
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27  R 10512 012085 ALBASTRELE 07.11.2022 DUCATES GRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

28  R 10526 012170 SĂDRO URSU DELICIO 15.11.2022 SĂDRO-URSU,  întreprindere indivi-
duală, MD 

29  R 10529 012193 YORK 22.11.2022 Tyco Fire & Security GmbH, CH 

30  R 10530 012202 REGUS 25.11.2022 Pathway IP Société a Responsabilité 
Limitée, LU 

31  R 10531 012203 MCCULLOCH 27.11.2022 Husqvarna Aktiebolag, SE 
32  R 10532 012204 Marcă tridimensională 27.11.2022 Diageo Brands B.V., NL 
33  R 10545 012261 ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ 22.11.2022 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

34  R 10569 012084 БУКЕТ МОЛДАВИИ 07.11.2022 BUKET MOLDAVII, societate pe 
acţiuni de tip închis, MD 

35  R 10725 012149 МОЛДАВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

13.11.2022 VOLCU Oleg, MD 

36  
R 10757 012205 VDOHNOVENIE 27.11.2022 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

37  R 11092 012362 DEX-TOBRIN 18.11.2022 Actavis Group PTC ehf., IS 

38  
R 11119 012208 IUBILEINÎI 28.11.2022 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

39  R 11199 012068 DUET  
ДУЕТ 

13.11.2022 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

40  R 11297 012061 Ароматика 
Aromatika 

01.11.2022 THE GB FOODS, S.A., ES 

41  R 12481 012264 ПЕРЕУЛОЧКИ АРБАТА 22.11.2022 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
42  R 12482 012265 АРБАТСКИЕ ДВОРИКИ 22.11.2022 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

43  24356 032045 ТОРВАТОР 
TOPVATOR 

05.11.2022 GM Pharmaceuticals LTD, GE 

44  
24357 032054 Marcă figurativă 07.11.2022 VISMOS S.A., combinat de vinuri 

spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 

45  
24358 032061 Kiss Ocean 07.11.2022 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovi-

dalnistyu „Lvivska tyutyunova 
fabryka”, UA 

46  
24359 032062 LIFA Ocean 07.11.2022 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovi-

dalnistyu „Lvivska tyutyunova 
fabryka”, UA 

47  24435 032124 Ricchezza 14.11.2022 SIDENCO Tatiana, MD 

48  24446 032060 LAGUNA 07.11.2022 LAGUNA-TUR S.R.L., societate 
comercială, MD 

49  24463 032078 INTERAUTO 13.11.2022 VISAN Sergiu, MD 

50  
24485 032087 LE BRIDGE Corporation 

Limited NATIONAL DISTRI-
BUTION NETWORK 

13.11.2022 Le Bridge Corporation Limited 
S.R.L., întreprindere cu capital stră-
in, MD 

51  24494 032162 Gallo ™ 
grill pub pizza 

20.11.2022 VESTEL & COMPANY S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

52  24495 032171 PEŞTE S.A. 21.11.2022 PEŞTE S.A., MD 
53  24496 032175 ÇELİKYAY 22.11.2022 AUTOCURAT S.R.L., MD 
54  24497 032207 MPN 28.11.2022 MOTRICALA Petru, MD 

55  24500 032189 FERMER 26.11.2022 BEM INNA S.R.L., societate comer-
cială, MD 

56  24501 032190 SPRUT 26.11.2022 BEM INNA S.R.L., societate comer-
cială, MD 

57  

24503 032048 AT 85  
GALAXY  

ASTATIUM  
ŢIGARETE  

20  
CU FILTRU 

06.11.2022 ROYAL SERVISIS Ltd., BG 

58  

24504 032049 AU 79  
GALAXY  
AURUM 

ŢIGARETE 
20 

CU FILTRU 

06.11.2022 ROYAL SERVISIS Ltd., BG 
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59  

24505 032051 CU 29  
GALAXY  
CUPRUM  

ŢIGARETE  
20 

CU FILTRU 

06.11.2022 ROYAL SERVISIS Ltd., BG 

60  24525 032098 BERE MARE БОЛЬШОЕ 
ПИВО 

12.11.2022 GUŢU Serghei, MD 

61  24534 032223 VIKIFLU  
ВИКИФЛУ 

30.11.2022 FARMAPRIM S.R.L., MD 

62  24540 032074 FABIANO 09.11.2022 MEDVEDEVA Nadejda, MD 
63  24556 032128 wiSmark 15.11.2022 CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD 

64  24557 032183 o seară perfectă 23.11.2022 PRO Digital S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

65  24567 032203 Bostaniada 28.11.2022 REFORMA ART S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 

66  24569 032036 DANOVA 01.11.2022 DANOVA-PRIM S.R.L., MD 
67  24584 032188 deveto SOFTWARE 26.11.2022 CEO-GRUP S.R.L., MD 
68  24585 032224 COSTAVINEX 30.11.2022 COSTAVINEX S.R.L., MD 
69  24600 032218 LUKKA 29.11.2022 ISTRATI Victor, MD 
70  24601 032215 TES 29.11.2022 AUTOCURAT S.R.L., MD 

71  24604 032191 Eco-line 26.11.2022 ALIMER-COMERŢ S.R.L., societate 
comercială, MD 

72  24605 032221 B & B 30.11.2022 Obşcestvo s ogranicennoi ot-
vetstvennostiu „Best Klin”, RU 

73  24607 032166 FGV 21.11.2022 NUMINA S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

74  24616 032233 CITOLES 30.11.2022 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 
Anonim Șirketi, TR 

75  24632 032083 CASA ALBA 13.11.2022 ANDRIEŞ Lilian, MD 
76  24661 032210 DARUIESTE FRUMUSETE! 27.11.2022 Unilever Global IP Limited, GB 
77  24672 032079 Simba  12.11.2022 Simba Toys GmbH & Co. KG, DE 

78  24673 032080 DICKIE TOYS ® 12.11.2022 DICKIE-SPIELZEUG GmBH & Co. 
KG, DE 

79  24690 032212 SCHOMÄCKER 29.11.2022 AUTOCURAT S.R.L., MD 

80  24691 032037 OSKAR 02.11.2022 DEUTEK S.A., societate comercială, 
RO 

81  24692 032038 Danke ! 02.11.2022 DEUTEK S.A., societate comercială, 
RO 

82  24693 032133 „Искушение” 16.11.2022 LACTALIS-ALBA S.R.L., companie, 
întreprindere cu capital străin, MD 

83  24708 032149 BAMBINO 20.11.2022 GOLBAN Dumitru, MD 

84  24710 032052 Chesterfield  
THINK CHESTERFIELD 

05.11.2022 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

85  24716 032154 ebay 20.11.2022 eBay Inc., US 
86  24728 032181 Marcă figurativă 23.11.2022 MOLDASIG S.A., MD 

87  

24733 032050 AG 47  
GALAXY  

ARGENTIUM ŢIGARETE  
20 

CU FILTRU 

06.11.2022 ROYAL SERVISIS Ltd., BG 

88  24734 032200 RTEC 28.11.2022 REGIA TRANSPORT ELECTRIC, 
MD 

89  24742 032194 SHANCHOL 26.11.2022 SHANTHA BIOTECHNICS LIMI-
TED, IN 

90  24768 032119 СИЛУР 13.11.2022 Akţionernoe obşcestvo Firma „Av-
gust”, RU 

91  24769 032120 СКАЛЛОП 13.11.2022 Akţionernoe obşcestvo Firma „Av-
gust”, RU 

92  24770 032204 ТАНГАР 27.11.2022 Akţionernoe obşcestvo Firma „Av-
gust”, RU 

93  24771 032205 ТАЙРА 27.11.2022 Akţionernoe obşcestvo Firma „Av-
gust”, RU 

94  24772 032206 СТИЛУС 27.11.2022 Akţionernoe obşcestvo Firma „Av-
gust”, RU 

95  24777 032177 CANSONIC 22.11.2022 SPÎNU Ion, MD 
96  24780 032136 VALO-PASSIT 16.11.2022 Krewel Meuselbach GmbH, DE 
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97  24781 032143 ВАЛО-ПАССИТ 16.11.2022 Krewel Meuselbach GmbH, DE 
98  24782 032057 Expert VIN 07.11.2022 EXPERTVIN S.R.L., MD 

99  24793 032106 LERA 14.11.2022 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

100  24816 032173 BAY MD 21.11.2022 NICOLAEV Ghenadi, MD 
101  24817 032174 JIM 21.11.2022 Mediterranean Star LLC, AE 
102  24819 032168 CLEAF 21.11.2022 CLEAF S.p.A., IT 

103  

24821 032127 EUROALL SEASON 14.11.2022 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (a 
corporation, organized and existing 
under the laws of Japan, Manufactu-
res and Merchants), JP 

104  
24845 032094 POLIJEN  

ПОЛИЖЕН 
13.11.2022 Reprezentanţa „World Medicine Ilac 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” 
S.A., MD 

105  24872 032071 KENT ITWIST 08.11.2022 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

106  24873 032072 iTASTE 08.11.2022 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

107  
24878 032044 Panna cotta  

Coffee Confectionery HOU-
SE 

05.11.2022 DRĂGĂNEL Valentin, MD 

108  24896 032150 HENRI BENDEL 20.11.2022 Henri Bendel, LLC, US 

109  24897 032151 Marcă figurativă 20.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

110  
24908 032236 IT'S HBO. ANYWHERE. 

ANYTIME 
30.11.2022 Home Box Office, Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform legi-
lor statului Delaware, US 

111  24913 032123 Demetrios 13.11.2022 Demetrios Licensing, Ltd., corporaţie 
din New York, US 

112  24914 032231 Derma Beauty DERMATO-
LOGIE ESTETICĂ 

30.11.2022 MALCOCI Nicolae, MD 

113  24934 032121 CINEMALIGA 13.11.2022 PERCIUN Vitalie, MD 
114  24935 032122 K kinematique 13.11.2022 PERCIUN Vitalie, MD 

115  24950 032126 BATH & BODY WORKS 14.11.2022 Bath & Body Works Brand Manage-
ment Inc., US 

116  24951 032195 WUNDERKIND 28.11.2022 COJOCARU Andrian, MD 
117  24953 032141 TransRe 19.11.2022 Transatlantic Holdings, Inc., US 
118  24954 032142 TRANSRE 19.11.2022 Transatlantic Holdings, Inc., US 
119  24955 032066 CIP CIRIP 05.11.2022 CEMORTAN Valerian, MD 

120  
25143 032103 1 МОЛОЧНЫЙ 13.11.2022 Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo 

„MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 
1”, BY 

121  25154 032147 BestWine 19.11.2022 BESTVIN S.R.L., MD 
122  25159 032156 PIAZZETTA 21.11.2022 Gruppo Piazzetta S.p.A, IT 
123  25192 032217 ЧМЗ 29.11.2022 AUTOCURAT S.R.L., MD 

124  25230 032081 CAPITOLES 13.11.2022 CAPITOLES LUX S.R.L., societate 
comercială, MD 

125  25231 032182 OREX 28.11.2022 MERAJI Nicolai, MD 
126  25266 032165 panorama 22.11.2022 VOLCU Oleg, MD 
127  25268 032117 NETBRIDGE 13.11.2022 EDIGAREAN Samvel, MD 

128  25275 032234 HERSHEY'S kisses 30.11.2022 Hershey Chocolate & Confectionery 
LLC, US 

129  25310 032046 Marlboro 
 POCKET PACK 

05.11.2022 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

130  

25311 032047 GOLD  
Marlboro 

ORIGINAL  
POCKET PACK 

05.11.2022 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

131  25347 032067 RICH RL LOOK 08.11.2022 IACOVENCO Irina, MD 
132  25395 032084 SOMACO 13.11.2022 NECIAEV Vasilii, MD 

133  25396 032085 MORELLO MOBILA Italian 
Design Morello 

13.11.2022 MORELLO Renato, MD 

134  25397 032131 Rafi Decor 16.11.2022 RALINIX-COM S.R.L., firmă, MD 
135  25439 032187 Паркетный двор 23.11.2022 PAPUCCI Alexandru, MD 
136  25489 032153 GUSTOMANIA 20.11.2022 CEBOTARESCU Dumitru, MD 
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137  
25507 032129 NZ 15.11.2022 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovi-

dalnistyu „Lvivska tyutyunova 
fabryka”, UA 

138  25562 032145 VICTORIA'S SECRET PINK 16.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

139  25564 032163 julianus  INKASSO 20.11.2022 Julianus Inkasso OÜ, EE 

140  25653 032132 VICTORIA'S SECRET 15.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

141  25654 032144 LOVE PINK 16.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

142  
25683 032101 Минская Марка 

ЗНАК ЛЮБИМОГО ВКУСА 
13.11.2022 Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo  

„MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 
1”, BY 

143  25777 032146 YO Kids 19.11.2022 ARTEMIEV Serghei, MD 
144  25860 032170 Cartridge.md 22.11.2022 AURMILION S.R.L., MD 

145  26346 034602 VICTORIA'S SECRET 15.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

146  26347 034604 VICTORIA'S SECRET PINK 16.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

147  26787 032152 PINK 20.11.2022 Victoria's Secret Stores Brand Ma-
nagement, LLC, US 

 
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)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2020 0037 22.07.2020 11 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ) 17.05.2022 7/2021 
2 f 2021 0032 07.06.2021 1 31.05.2022 9/2021 

 
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 Î.C.S. RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica 
Moldova 

999 f 2006 0106 29.11.2006 29.11.2021 

2 CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI CO-
MERŢ, MD 
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău, Republica 
Moldova 

1758 f 2016 0059 22.11.2016 22.11.2021 

3 POPESCU Nicolae, MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 30, MD-2003, Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldova 

1770 f 2016 0060 30.11.2016 30.11.2021 
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 
Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the 
Appeals Board of AGEPI. 

 

Î 
T
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna mai 2022 în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată 
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 

contestaţiei/
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

047545 
19.02.2021 

 
EURODIVIN 
S.R.L., MD 

EURODIVIN 
S.R.L., MD 

14.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 18.01.2022 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 21, 33 conform 
Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 
(CIPS). Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra tuturor elementelor verbale, cu 
excepția executării grafice deosebite, 
pentru produsele din clasele 21, 33 
conform CIPS, precum și asupra formei 
buteliei pentru produsele din clasa 21 
conform CIPS.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

046252 
29.06.2020 

 
FENIXIMPEX 

S.R.L., MD 

FENIXIMPEX 
S.R.L., MD 

29.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementului  

verbal 
 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 30.07.2021.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

3 Marcă naţională 

 
 

047082 
 

13.11.2020 
 

E. & J. Gallo 
Winery, 

corporaţie din 
statul California, 

US 

E. & J. Gallo 
Winery, 

corporaţie din 
statul 

California, US 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 25.11.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 
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4 Marcă 

internaţională 
 

 
 

IR 1554272 
03.09.2020 

 
FARCOM A.E., 

GR 

FARCOM 
A.E., GR 

21.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 24.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa  03 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

5 Marcă 
internaţională 

 
 

 
IR 1537539 
25.02.2020 

 
F. Smit Holding 

B.V., NL 

F. Smit 
Holding B.V., 

NL 

18.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: „software pentru jocuri; 
aplicaţii mobile; ochelari; ochelari de soare; 
căști de protecţie; încălţăminte de protecţie; 
îmbrăcăminte de protecţie” din clasa 09 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (CIPS), „piese de mobilier, cu 
excepţia scaunelor; huse modelate pentru 
mobilier; acoperiri montate pentru mobilier” 
din clasa 20 conform CIPS, „articole şi 
echipamente de sport; aparate pentru jocuri 
video, cu excepţia scaunelor de joc” din 
clasa 28 conform CIPS.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

6 Marcă 
internaţională 

 
JULEP 

 
IR 1556560 
27.12.2019 

 
International 

Fruit Genetics, 
LLC, US 

International 
Fruit Genetics, 

LLC, US 

16.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 16.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: „fructe şi legume 
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, gemuri şi 
compoturi; toate produsele menţionate 
fabricate din struguri sau cu adaos de 
struguri” din clasa 29 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (CIPS), „produse 
de cofetărie, îngheţată, sorbeturi şi alte 
îngheţate comestibile, mirodenii, 
condimente, sosuri şi alte condimente; toate 
produsele menţionate fabricate din struguri 
sau cu adaos de struguri” din clasa 30 
conform CIPS, „fructe proaspete; viţă-de-vie, 
plante şi materiale de înmulţire a plantelor” 
din clasa 31 conform CIPS, „băuturi 
nealcoolice fabricate din struguri sau cu 
adaos de struguri” din clasa 32 conform 
CIPS. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
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7 Desene și 

modele 
 

Canapele 
extensibile 

 
f 2019 0060 
21.08.2019 

 
VIALDAR-MOB 

S.R.L., MD 

CONFORT 
S.R.L., FIRMĂ 

DE 
PRODUCŢIE 
ŞI COMERŢ, 

MD 

26.08.2020 
împotriva 

înregistrării 
desenelor și 
modelelor 
industriale 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se  menţine în vigoare Hotărârea 
Direcţiei mărci şi design industrial din 
17.06.2020. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

8 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1525359 
02.03.2020 

 
N.V. Organon, 

NL 

N.V. Organon, 
NL 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de 
acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 26.11.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele şi serviciile revendicate în 
cerere din clasele 05, 09, 10, 42, 44 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

9 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1525238 
02.03.2020 

 
N.V. Organon, 

NL 

N.V. Organon, 
NL 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de 
acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 26.11.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele şi serviciile revendicate în 
cerere din clasele 05, 09, 10, 42, 44 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

047173 
02.12.2020 

 
TELEAGA 
Sergiu, MD 

TELEAGA 
Sergiu, MD 

11.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 06.01.2022 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 41, 43 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

11 Marcă naţională 
 

AUTOPOINT 
S.R.L., MD 

23.03.2022 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 24.02.2022. 
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047103 

16.11.2020 
 

PETROV 
Serghei, MD 

3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

12 Marcă naţională 
 

 
 

041561 
22.11.2017 

 
ROMANIUC 

LARISA, 
întreprindere 

individuală, MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

27.09.2019 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 28.08.2019. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

13 Marcă naţională 
 

 
 

041562 
22.11.2017 

 
ROMANIUC 

LARISA, 
întreprindere 

individuală, MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

27.09.2019 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 28.08.2019. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

14 Marcă 
internaţională 

 
TIME TO ROLL 

 
IR 1558779 
20.09.2020 

 
OXYGENTRACK 

LLC, US 

OXYGENTRA
CK LLC, US 

01.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa  
09 conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

15 Marcă 
internaţională 

 
FRUIT-TELLA 
GOOD FOR 

YOU 
 

IR 1457305 
05.02.2019 

 
Perfetti Van 

Melle Benelux 
B.V., NL 

Perfetti Van 
Melle Benelux 

B.V., NL 

24.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 21.01.2022 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 
29 conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor (CIPS) şi pentru 
produsele din clasa 30, cu excepţia: 
„produse de patiserie, cacao, zahăr” 
conform CIPS.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 

16 Marcă 
internaţională 

 
TIME TO WALK 

OXYGENTRA
CK LLC, US 

01.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

07.06.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
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IR 1558855 
20.09.2020 

 
OXYGENTRACK 

LLC, US 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 
09, cu excepţia: „software; aparate pentru 
măsurarea distanţelor; aparate pentru 
înregistrarea distanţelor; pedometre; 
dispozitive periferice pentru calculatoare” 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci 
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa 
de contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din 
data notificării integrale a acesteia. 
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Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
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Cu privire la aplicarea sechestrului asupra  

OPI înregistrate pe numele titularului 
ROMATIM S.R.L.  

  
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 18.05.2022 (dosar nr. 2i-

187/2022), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.C. ROMATIM 
S.R.L.,  IDNO 1003600050850:    

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 16421 din 26.01.2007, înregistrate pe numele 
titularului ROMATIM S.R.L.,  IDNO 1003600050850, Calea Moşilor nr. 24, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la aplicarea interdicţiei  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului Petrov Andrei   
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180s-1332/2022 din 
13.05.2022, privind executarea documentului executoriu nr. MAI 05 422979 din 08.12.2021 emis de 
Inspectoratul de Securitate Publică, prin aplicarea interdicției pe bunurile debitorului Petrov Andrei 
Nicolae, c/p 2000022006367: 

- se aplică interdicția asupra brevetului de invenție de scurtă durată nr. 1214 din 11.08.2017, 
înregistrat pe numele titularului Petrov Andrei, c/p 2000022006367, Rădoaia, Sîngerei;  

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
brevetului de invenție de scurtă durată nr. 1214 din 11.08.2017, inclusiv transmiterea drepturilor 
asupra acestuia. 

 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei  
Chișinău, sediul Centru din 26.10.2021,  

privind decăderea din drepturi a titularului  
mărcii internaționale MONSTER HOTEL IR 839310  

şi mărcii internaționale  IR 985668   
  

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 26.10.2021, în pricina civilă 
la cererea de chemare în judecată depusă de MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation împotriva FERRERO TRADING LUX S.A., intervenient accesoriu AGEPI privind 
decăderea parțială din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 839310 din 29.04.2004 şi mărcii 
internaționale IR 985668 din 07.07.2008, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 38/2008 
privind protecția mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaționale MONSTER HOTEL nr. IR 839310 din 
29.04.2004 pentru toate produsele din clasa 30 conform CIPS şi asupra mărcii internaționale  nr. 
IR 985668 din 07.07.2008 pentru toate produsele din clasa 30 conform CIPS, titularul FERRERO 
TRADING LUX S.A., Findel Business Center, Complexe B, rue de Tréves, L-2632 Findel, 
Luxembourg, începând cu data de 08.04.2019. 
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de 
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat 
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi 
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv 
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eficientă a acestora. 

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul dificultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eficient tehnologiile noi, cunoştinţele, 
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, 
produselor şi serviciilor. 

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a 
acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de 
care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor. 

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 

• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere sau, în condițiile situației 
epidemiologice din cauza pandemiei de COVID-19, o „vizită online”, în cadrul căreia 
împreună cu Dvs. examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi 
protecţia proprietăţii intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, 
know-how etc.); 
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se 
specifică obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eficiente de 
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate 
impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit. 
Confidenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului de prediagnoză este 

garantată. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală poate fi consultat gratuit la Agenţia de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii  
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală poate fi procurat la AGEPI. Persoanele interesate  
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie.  

Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie este nelimitată şi poate  
fi efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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