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

indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale. 
Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor 

de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include 
indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte ofi ciale, regulamente, convenţii 

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

   

General information
The Offi  cial Bulletin of Intellectual Property contains diff erent information. 

Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, 
geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 
offi  cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 
систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

официальные документы, положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, 
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2018)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (ARIPO)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia şi 

Herţegovina 
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria 
BM Insulele Bermude
BN Brunei Darussalam
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
BX Ofi ciul din Benelux 

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

BY Belarus
CA Canada
CF Republica
 Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia 
CI Coasta de Fildeş
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Republica Capului 

Verde
CY Cipru
CZ Cehia
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

EA Organizaţia Eurasiatică 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EM Ofi ciul Uniunii Europene 

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

EP Ofi ciul European
 de Brevete (OEB)
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GB Regatul Unit
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GR Grecia
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guyana
HK Regiunea Administrativă 

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
IB Biroul Internaţional al 

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

Iugoslavă Macedonia 
MN Mongolia
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldive
MX Mexic
MY Malaezia
MZ Mozambic
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (OAPI)
OM Oman
PA Panama
PE Peru

PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia 
PY Paraguay
QA Qatar
QZ Ofi ciul Comunitar 

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

RO România
RS Serbia 
RU Federaţia Rusă
RW Rwanda 
SA Arabia Saudită
SE Suedia
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SV Salvador
SY Republica Arabă 

Siriană
TD Ciad
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia 
TR Turcia
TT Trinidad şi Tobago
TW Taiwan, Provincie  

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

Grenadinele
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50 din 07.03.2008 
privind protecţia invenţiilor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
№ 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений.  

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

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

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA 

IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI, 
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
 Designation of the kind of document
 Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
 Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului
 Document correction or modifi cation information
 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
 Number of the renewed utility model
 Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
 Specifi ed date of expiration of renewal
 Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
 Number assigned to the application
 Номер заявки
(22) Data de depozit
 Date of fi ling the application
 Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
 Date of exhibition priority
 Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
 Number assigned to priority application
 Номер приоритетной заявки 
(32) Data de depozit a cererii prioritare
 Date of fi ling of priority application
 Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
 Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the application: number of BOPI, year
 Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims
         Дата публикации перевода измененной формулы
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat
 Date of publication of a corrected or modifi ed document 
 Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
        Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              
         Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată
         Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation  
 maintained in its amended form
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  
 в измененной форме 
(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete
 International Patent Classifi cation
 Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
 Title of the invention or name of the plant variety
 Название изобретения или наименование сорта растения  
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
 List of prior art documents
 Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
 Abstract or claims
 Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
  Number and fi ling date of the earlier application from which the present patent document has   
 been divided up
 Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării
         Number of converted patent application and date of conversion
         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certifi catul complementar de protecţie
 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certifi cate
 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI  
 Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
 со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со 

Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
 Name of patent attorney
 Имя патентного поверенного
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(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    
        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modifi cată 
        Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 
(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european
         Date of publication of the request for validation of the European patent
          Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
 PCT international application: number and fi ling date
 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
 Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  

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

 Number and date of the fi rst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product 
on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 
продукта на территории Республики Молдова 

(94) Data expirării termenului de valabilitate a certifi catului complementar de protecţie
 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certifi cate
 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 
certifi cate has been applied for or issued

 Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или 
выдано дополнительное свидетельство об охране

(96)  Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
         Number and fi ling date of the European patent application
         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 
(97)  Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
         Number and date of publication of the European patent application by the EPO
         Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

PUBLICATE DE AGEPI
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 

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

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

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

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

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

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit 
  sau data priorităţii recunoscute
     –  patent application published before the established term of 18 months after the fi ling date 
  or recognized priority date
  – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока 
  с даты подачи или даты признанного приоритета

A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
 – patent application published within the established term with a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
 – patent application published within the established term without a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 
 – search report of a patent application (published after publication of the application)
 – отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt 
  (bibliografi că) a documentului
 – patent application published with corrected or modifi ed fi rst page of the document
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
     – patent application with corrections or amendments to any part of the document
     – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями 
  любой части документа
B1 – brevet de invenţie acordat
 – granted patent for invention
 – предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie 
 – granted patent for invention, amended after opposition procedures
 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului
 – granted patent for invention with corrected or modifi ed fi rst page of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе

B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 
  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat
 – issued patent for invention
 – выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 
  или признания патента недействительным 
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului
 – issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа
T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european
     –  translation of the claims of a European patent application
     –   перевод формулы заявки на европейский патент
T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat
     – translation of the validated European patent specifi cation
     – перевод валидированного европейского патента
T3 –  Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată
     –  Translation of the validated European patent specifi cation maintained in its amended form 
 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме
T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată
 –  translation of the validated European patent specifi cation maintained in limited form 
 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме
T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt 
  (bibliografi că) a documentului
     –   corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections to the front 
  (bibliographic) page of the document
 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 
  в титульном листе документа 
T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
 – corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections  to any part of the document 
 – cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части 

документа

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

U0  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal 
  de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
  – short-term patent application published before the established term of 18 months 
  after the fi ling date or recognized priority date
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного 

срока с даты подачи или даты признанного приоритета
U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
 – short-term patent application published within the established term together with a search report
 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске
U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
 – short-term patent application published within the established term without a search report
 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске
U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
 – search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
 – отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации 

заявки)
Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
 – granted short-term patent for invention
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 
  вследствие процедуры возражения  
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 
   Published patent applications 
   Опубликованные заявки на патент на изобретение
BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 
   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate 
   Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested 
   Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
   Молдова
FF4A  Brevete de invenţie acordate 
   Granted patents for invention 
   Предоставленные патенты на изобретения

Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt 
  (bibliografi că) a  documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front 
  (bibliographic) page of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
  в титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с  изменениями или исправлениями в любой 

части документа
Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
 – issued short-term patent for invention
 – выданный краткосрочный патент на изобретение
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или 

признания патента недействительным 
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
 – extended short-term patent for invention
 – продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
 – extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt  

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

page of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями  

в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi 
 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

 Молдова
FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
  List of withdrawn patent applications
  Перечень отозванных заявок на патент
FC9A    Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
  List of rejected patent applications
  Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
  List of issued patents for invention  
  Перечень выданных патентов на изобретения
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
  List of issued short-term patents for invention
  Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
FA9Y  Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
  List of withdrawn short-term patent applications
  Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент     
FC9Y  Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
  List of rejected short-term patent applications
  Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
  Forfeiture of rights deriving from the patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
  Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
  List of expired patents for invention
  Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек 
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat 
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
             Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек 
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile 
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile 
cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, ac-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P 

П 
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(21) a 2019 0018 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/08 (2006.01) 

A61K 33/24 (2006.01) 
A61K 33/40 (2006.01) 
C11D 3/48 (2006.01) 
A61P 31/22 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(22) 2017.03.29 
(31) 16 52697 
(32) 2016.03.29 
(33) FR 
(85) 2019.02.27 
(86) PCT/IB2017/051797, 2017.03.29 
(87) WO 2017/168344 A1, 2017.10.05 
(71) OXYMO TECHNOLOGIES INC., CA 
(72) WILMOTTE Rémi, FR; LORENZO Frédéric, 

FR; CHRETIEN Denis Olivier, FR 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compoziţie, în particular o compoziţie 

farmaceutică preventivă şi curativă pe ba-
ză de peroxometalat 

(57) Invenţia se referă la un amestec sau o compo-
ziţie, de preferinţă terapeutic activă administra-
tă topic, care conţine cel puţin o sare a unui 
metal, metalul fiind selectat dintre molibden 
(Mo), volfram (W), vanadiu (V), aur (Au), o lan-
tanidă, în particular lantan; cel puţin un agent 
de chelare; cel puţin o sursă de radicali de 
peroxidare; cel puţin un agent tampon; precum 
şi la compoziţii farmaceutice, formate din acest 
amestec sau conţinându-l, metode de produce-
re şi aplicare a acestuia, şi anume pentru o 
metodă de tratament terapeutic al unei infecţii 
virale, în particular implicând un virus din fami-
lia Herpesviridae, sau ca un antiinflamator. 

 
  Revendicări: 29 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Composition, in particular a preventive 
and curative pharmaceutical composition, 
made from peroxometallate 

(57) The invention concerns a mixture or a com-
position, that is preferably therapeutically ac-
tive by topical administration, comprising at 
least one metal salt, the metal being chosen 
from molybdenum (Mo), tungsten (W), vana-
dium (V), gold (Au), a lanthanide, in particular 
lanthanum; at least one chelating agent; at 
least one source of peroxidative radicals; at 
least one buffer agent; and pharmaceutical 
compositions constituted by or comprising 
said mixture, the methods for producing same 
and applications thereof, in particular in a 
method for the therapeutic treatment of a viral 
infection, and in particular involving a virus of 
the Herpesviridae family; or as an anti-
inflammatory. 

  Claims: 29 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Композиция, в частности превентивная 
и лечебная фармацевтическая компози-
ция на основе пероксометаллата 

(57) Изобретение относится к смеси или компо-
зиции, предпочтительно терапевтически 
активной при местном применении, кото-
рая содержит по меньшей мере одну соль 
металла, где металл выбран из молибдена 
(Мо), вольфрама (W), ванадия (V), золота 
(Au), лантаноида, в частности лантана; по 
меньшей мере один хелатирующий агент; 
по меньшей мере один источник перокси-
дирующих радикалов; по меньшей мере 
один буферный агент; а также к фарма-
цевтическим композициям, образованным 
из этой смеси или содержащих её, спосо-
бам её производства и применения, а 
именно для способа терапевтического ле-
чения вирусной инфекции, в частности свя-
занной с вирусом семейства Herpesviridae, 
или как противовоспалительное. 

 
 П. формулы: 29 
 Фиг.: 8 
 
 
(21) a 2018 0002 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A62B 35/00 (2006.01) 
(22) 2018.01.17 
(71)(72) PRUTEAN Nicolai, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Procedeu de prevenire a căzăturilior de la 

înălţime a montorului la efectuarea lucră-
rilor pe stâlp de beton şi dispozitiv 

(57) Invenţia se referă la domeniul de efectuare a 
lucrărilor de montaj electric la înălţime, în spe-
cial la dispozitivele de siguranţă, care permit 
operatorului libertatea de mişcare şi împiedică 
căderea acestuia de la înălţime. 
Procedeul  de prevenire a căzăturilor de la 
înălţime a montorului la efectuarea lucrărilor 
pe stâlp de beton, în care montorul foloseşte 
coarda de siguranţă a unei centuri de protec-
ţie complexă. 
Centura de protecţie complexă conţine o cen-
tură cu inele de prindere şi bucle reglabile 
pentru picioare, o coardă de siguranţă cu un 
opritor şi carabiniere la capete, precum şi un 
lanţ metalic, dotat cu carabiniere. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 11 

* 
*     * 



INVENŢII                  MD - BOPI 8/2019 

 17

(54) Process for preventing falls of the fitter 
from height when performing work on a 
concrete pillar and device 

(57) The invention relates to the field of electrical 
work at height, in particular to safety devices 
that allow the operator to move freely and 
prevent him from falling from height. 
Process for preventing falls of the fitter from 
height when performing work on a concrete 
pillar, wherein the fitter uses the safety tether 
of a complex protection belt. 
The complex protection belt contains a waist 
belt with fastening rings and adjustable foot 
loops, a safety tether with a stopper and car-
abiners at the ends, as well as a metal chain, 
equipped with carabiners. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ предотвращения падений монте-
ра с высоты при выполнении работ на 
бетонном столбе и устройство 

(57) Изобретение относится к области выполне-
ния электромонтажных работ на высоте, в 
частности к предохранительным устрой-
ствам, которые позволяют оператору сво-
бодно перемещаться и препятствовать его 
падению с высоты. 
Способ предотвращения падений монтера с 
высоты при выполнении работ на бетонном 
столбе, в котором монтер использует страхо-
вочную привязь пояса комплексной защиты. 
Пояс комплексной защиты содержит поясной 
ремень с кольцами крепления и ножными ре-
гулируемыми петлями, страховочную при-
вязь со стопором и карабинами на концах, а 
также металлическую цепь, снабженную ка-
рабинами. 
 
П. формулы: 4 

 Фиг.: 11 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

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

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

tion 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 of 07.03.2008 on the 
Protection of Inventions. 
 

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

приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и 
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же 
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50 от 07.03.2008 г. об 
охране изобретений. 

A

A

К 
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(21) e 2019 0286 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C14C 3/08 (2006.01.01) 

           C08G 69/44 (2006.01.01) 
           C14C 3/18 (2006.01.01) 

(96) 18152987.6, 2018.01.23 
(97) 3351646, 2019.03.06 
(31) 201700007426 
(32) 2017.01.24 
(33) IT 
(71) RE. AL. COLOR S.R.L., IT 
(72) RACCA Lorenzo, IT 
(54) Substanţe tanante fără crom și procedeu 

de tăbăcire 
Chromium-free tanning agents and tanning 
process 
Безхромные дубильные вещества и 
способ дубления 

  
 
 
(21) e 2019 0292 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F23R 3/46 (2006.01.01) 
(96) 17461506.2, 2017.01.27 
(97) 3354985, 2019.03.13 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 
(72) KOLVICK Sandra Beverly, US; BIGOTTE Adri-

en, FR; SHANNON Bernard Finbar, GB; 
KLEJC Adrian Adam, PL 

(54) Dispozitiv și procedeu de întreținere a 
camerei de combustie 
Combustion can maintenance apparatus 
and method 
Устройство и способ технического 
обслуживания камеры сгорания 

  
 
 
(21) e 2019 0293 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F01D 25/30 (2006.01.01) 
(96) 17461507.0, 2017.01.30 
(97) 3354868, 2019.03.13 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 
(72) DREZEK Przemys aw Sebastian, PL; 

ABRAMOWICZ Marcin Rafa, PL; LOPEZ 
PARRA Fernando, PL; PONNURAJ Balakrish-
nan, US 

(54) Difuzor de eşapament al turbinei cu gaze 
asimetric 
Asymmetric gas turbine exhaust diffuser 
Асимметричный выхлопной диффузор 
газовой турбины 

  
 
 
 
 
 
 

(21) e 2019 0322 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B41C 1/05 (2006.01.01) 

           B41N 1/06 (2006.01.01) 
(96) 18150168.5, 2018.01.03 
(97) 3354460, 2019.03.13 
(31) 500612017 
(32) 2017.01.30 
(33) AT 
(71) OESTERREICHISCHE BANKNOTEN- UND 

SICHERHEITSDRUCK GMBH, AT 
(72) GASSNER Thomas, AT; SAMBOLEC Drazen, 

AT 
(54) Procedeu de gravare a plăcii de presiune 

pentru tipar adânc 
Method for engraving an intaglio deep pres-
sure plate 
Способ гравировки прижимной пластины 
для глубокой печати 

 
 
 
(21) e 2019 0323 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F24F 1/38 (2011.01.01) 

           F04D 29/54 (2006.01.01) 
           F04D 19/00 (2006.01.01) 

(96) 18153853.9, 2018.01.29 
(97) 3354995, 2019.03.13 
(31) 201700009701 
(32) 2017.01.30 
(33) IT 
(71) DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A., IT 
(72) DEL FERRARO Luca, IT; MANAGO' Guido, IT
(54) Ventilator pentru sistemul de condiționare a 

temperaturii 
Fan for temperature conditioning system 
Вентилятор для системы 
кондиционирования температуры 

 
 
 
(21) e 2019 0345 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/24 (2006.01.01) 

           A61K 33/06 (2006.01.01) 
           A61K 33/08 (2006.01.01) 
           A61K 33/10 (2006.01.01) 
           A61P 3/02 (2006.01.01) 

(96) 18153151.8, 2018.01.24 
(97) 3357492, 2019.03.20 
(31) 201700011337 
(32) 2017.02.02 
(33) IT 
(71) S.I.I.T. S.R.L.-SERVIZIO INTERNAZIONALE 

IMBALLAGGI TERMOSALDANTI, IT 
(72) MARCELLONI Luciano, IT; BENEGIAMO Um-

berto, IT; MERICO Roberto, IT 
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(54) Tabletă cu mai multe straturi pentru admini-
strarea magneziului 
Multilayer tablet for administration of mag-
nesium 
Многослойная таблетка для введения 
магния 

  
 
 
(21) e 2019 0347 (13) A1 
(51) Int.Cl.: E04B 9/28 (2006.01.01) 

           E04B 9/06 (2006.01.01) 
           E04B 9/12 (2006.01.01) 
           E04B 9/04 (2006.01.01) 

(96) 18155383.5, 2018.02.06 
(97) 3358095, 2019.03.20 
(31) 201700077 
(32) 2017.02.07 
(33) DK 
(71) KNAUF A/S, DK 
(72) IPSEN Erik Flink, DK 
(54) Tavan suspendat 

A suspended ceiling 
Подвесной потолок 

  
 
 
(21) e 2019 0379 (13) A1 
(51) Int.Cl.: H05B 37/02 (2006.01.01) 

           H05B 37/03 (2006.01.01) 
           H02J 1/00 (2006.01.01) 
           H02J 3/00 (2006.01.01) 
           H02M 5/458 (2006.01.01) 
           F21S 8/00 (2006.01.01) 

(96) 18155102.9, 2018.02.05 
(97) 3361834, 2019.03.27 
(31) 2018358 
(32) 2017.02.13 
(33) NL 
(71) IN-LITE DESIGN B.V., NL 
(72) VREEKEN Adriaan Peter, NL; VREEKEN Roe-

lof, NL; SMETS Frank Gerardus Maria, NL; 
VAN KLEEF Thomas Aimé Adriaan, NL 

(54) Sistem de iluminat exterior de tensiune su-
prajoasă, corp de iluminat, bloc de alimen-
tare și subansamblu și procedeu de asigu-
rare a iluminatului exterior 
Extra-low voltage outdoor lighting system, 
luminaire, power supply and assembly and 
method of providing outdoor illumination 
Система наружного освещения 
сверхнизкого напряжения, светильник, 
блок питания и сборочный узел и способ 
обеспечения наружного освещения 

  
 
 
 

(21) e 2019 0526 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C08G 69/14 (2006.01.01) 

           C08G 69/26 (2006.01.01) 
           C08G 69/40 (2006.01.01) 
           C08L 77/02 (2006.01.01) 
           C08L 77/06 (2006.01.01) 
           D01F 6/82 (2006.01.01) 

(96) 18706866.3, 2018.01.31 
(87) WO 2018/146581, 2018.08.16 
(31) 201700013100 
(32) 2017.02.07 
(33) IT 
(71) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A., IT 
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полезное в качестве ингибитора PDE1 
человека 

  
(21) e 2019 0733 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 17761633.1, 2017.08.17 
(87) WO 2018/039020, 2018.03.01 
(31) 201662379343P; 201762469753P 
(32) 2016.08.25; 2017.03.10 
(33) US; US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) CARPENITO Carmine, US; LI Yiwen, US; 

SHEN Yang, US; ZHANG Yi, US 
(54) Anticorpi anti-Tim-3 

Anti-Tim-3 antibodies 
Анти-Tim-3 антитела 

  
 
 
(21) e 2019 0734 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 231/14 (2006.01.01) 

           A61K 31/415 (2006.01.01) 
           A61P 25/00 (2006.01.01) 
           A61P 3/00 (2006.01.01) 
           A61P 27/02 (2006.01.01) 
           A61P 27/00 (2006.01.01) 

(96) 17761714.9, 2017.08.23 
(87) WO 2018/039378, 2018.03.01 
(31) 201662378582P 
(32) 2016.08.23 
(33) US 
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC., US 
(72) WATSON Paul Steven, US; BERNER Bret, US; 

REID John Gregory, US; WANG Jian, US; 
DOHERTY James, US; KANES Stephen Jay, US

(54) Steroid C21-N-pirazolil 3-disubstituit, 19-nor 
C3 cristalin 
A crystalline 19-nor C3, 3-disubstituted C21-
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methods of use thereof for treating pulmo-
nary arterial hypertension 
Антитела против Gremlin-1 (GREM1) и 
способы их применения для лечения 
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           C07K 16/28 (2006.01.01) 
(96) 17772258.4, 2017.09.14 
(87) WO 2018/053106, 2018.03.22 
(31) 201662394314P 
(32) 2016.09.14 
(33) US 
(71) ABBVIE BIOTHERAPEUTICS INC., US 
(72) AFAR Daniel E. H., US; HARDING Fiona A., 

US; SAMAYOA Josue, US 
(54) Anticorpi anti-PD-1 (CD279) 

Anti-PD-1 (CD279) antibodies 
Анти-PD-1 (CD279) антитела 

 
 
 
(21) e 2019 0801 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 15/113 (2010.01.01) 

           A61K 31/712 (2006.01.01) 
           A61K 31/7125 (2006.01.01) 
          C07H 21/02 (2006.01.01) 

(96) 17772270.9, 2017.09.14 
(87) WO 2018/053185, 2018.03.22 
(31) 201662394738P; 201662394739P 
(32) 2016.09.14; 2016.09.14 
(33) US; US
(71) JANSSEN BIOPHARMA, INC., US 
(72) GRYAZNOV Sergei, US; BEIGELMAN Leonid, 

US; HONG Jin, US; RAJWANSHI Vivek, US; 
MARTINEZ-MONERO Saul, US 

(54) Oligonucleotide modificate și procedee de 
utilizare 
Modified oligonucleotides and methods of use
Модифицированные олигонуклеотиды и 
способы применения 
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(21) e 2019 0802 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/00 (2006.01.01) 

           C07K 16/28 (2006.01.01) 
(96) 17772529.8, 2017.09.11 
(87) WO 2018/052828, 2018.03.22 
(31) 201662394329P 
(32) 2016.09.14 
(33) US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC., US 
(72) CHIN Chen Ni, US; LEE John, US; MCCABE 

Timothy, US; MOONEY Jill, US; NASO Mi-
chael, US; STROHL William, US 

(54) Receptori antigenici chimerici care conțin 
domenii ale fibronectinei de tip III BCMA-
specifice și utilizările acestora 
Chimeric antigen receptors comprising 
BCMA-specific fibronectin type III domains 
and uses thereof 
Химерные антигенные рецепторы, 
содержащие ВСМА-специфичные 
домены фибронектина III типа, и их 
применения 

  
 
 
(21) e 2019 0803 (13) A1 
(51) Int.Cl.: H04R 1/28 (2006.01.01) 

           B60R 11/02 (2006.01.01) 
           H04R 1/02 (2006.01.01) 

(96) 17780016.6, 2017.09.13 
(87) WO 2018/050718, 2018.03.22 
(31) 201600092741 
(32) 2016.09.14 
(33) IT 
(71) ASK INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI, IT
(72) SERVADIO Maurizio, IT; PANNI Claudio, IT; 

MASSINI Pietro, IT; ESPOSITO Enrico, IT; 
COLONNA Manrico, IT

(54) Sistem acustic pentru vehicul 
Loudspeaker system for vehicle 
Акустическая система для автомобиля 

  
 
 
(21) e 2019 0804 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/12 (2006.01.01) 

           A61K 47/42 (2017.01.01) 
           A61P 17/02 (2006.01.01) 

(96) 17780529.8, 2017.09.11 
(87) WO 2018/051325, 2018.03.22 
(31) 24781016; 201662394371P 
(32) 2016.09.14; 2016.09.14
(33) IL; US 
(71) OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD., IL; 

ETHICON, INC., US 
(72) AUERBACH-NEVO Tamar, IL; DEANGLIS 

Ashley, US; NUR Israel, IL 
(54) Spumă farmaceutică stabilă 

Stable pharmaceutical foam 
Стабильная фармацевтическая пена 

  

(21) e 2019 0805 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 15/10 (2006.01.01) 
(96) 17781233.6, 2017.09.14 
(87) WO 2018/053209, 2018.03.22 
(31) 201662394711P
(32) 2016.09.14
(33) US
(71) MODERNATX, INC., US 
(72) HOGE Stephen, US; ISSA William, US; MIRAC-

CO Edward J., US; NELSON Jennifer, US; 
RABIDEAU Amy E., US; BUTORA Gabor, US

(54) Compoziții de ARN de înaltă puritate și pro-
cedee de obţinere a acestora 
High purity RNA compositions and methods 
for preparation thereof 
Композиции РНК высокой чистоты и 
способы их получения 

 
 

(21) e 2019 0806 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 471/08 (2006.01.01) 

           C07D 211/78 (2006.01.01) 
           A61K 31/439 (2006.01.01) 
          A61P 31/04 (2006.01.01) 

(96) 17784063.4, 2017.09.15 
(87) WO 2018/053215, 2018.03.22 
(31) 201662395464P; 201762456423P 
(32) 2016.09.16; 2017.02.08 
(33) US; US
(71) ENTASIS THERAPEUTICS LIMITED, GB
(72) BASARAB Gregory S., US; MOSS Bill, GB; 

COMITA-PREVOIR Janelle, US; DURAND-
REVILLE Thomas Francois, US; GAUTHIER 
Lise, US; O'DONNELL John, US; ROMERO 
Jan, US; TOMMASI Ruben, US; VERHEIJEN 
Jeroen Cunera, US; WU Frank, US; WU 
Xiaoyun, US; ZHANG Jing, US 

(54) Compuși inhibitori ai beta-lactamazei 
Beta-lactamase inhibitor compounds 
Соединения-ингибиторы бета-лактамазы

 
 

(21) e 2019 0807 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61L 15/32 (2006.01.01) 

           A61L 15/40 (2006.01.01) 
           A61L 15/42 (2006.01.01) 
           A61L 24/00 (2006.01.01) 
          A61L 24/10 (2006.01.01) 

(96) 17787032.6, 2017.09.11 
(87) WO 2018/051324, 2018.03.22 
(31) 24782116; 201662394366P 
(32) 2016.09.14; 2016.09.14 
(33) IL; US
(71) OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD., IL
(72) EAVRI Ronen, IL; GANTZ Amatzia, IL; MINTZ 

Roni, IL; NUR Israel, IL; VISNOVEZKY 
Damian, IL

(54) Formulări de material de etanşare și uti-
lizările acestora 
Sealant formulations and uses thereof 
Составы герметика и их применения
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(21) e 2019 0808 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07H 21/00 (2006.01.01) 

           C07H 21/02 (2006.01.01) 
           A61K 31/7084 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 17817176.5, 2017.12.01 
(87) WO 2018/100558, 2018.06.07 
(31) 2016234553; 2017107216; 201762589300P 
(32) 2016.12.01; 2017.05.30; 2017.11.21 
(33) JP; JP; US 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED, JP 
(72) YOSHIKAWA Masato, JP; SAITOH Morihisa, 

JP; KATO Taisuke, JP; YOSHITOMI Yayoi, 
JP; SEKI Tomohiro, JP; NAKAGAWA Yasuo, 
JP; TOMINARI Yusuke, JP; SETO Masaki, JP; 
SASAKI Yusuke, JP; OKANIWA Masanori, JP; 
ODA Tsuneo, JP; SHIBUYA Akito, JP; HIDA-
KA Kosuke, JP; SHIOKAWA Zenyu, JP; MU-
RATA Shumpei, JP; OKABE Atsutoshi, JP; 
NAKADA Yoshihisa, JP; MOCHIZUKI Michiyo, 
JP; FREEZE Brian Scott, US; TAWARAISHI 
Taisuke, JP; WADA Yasufumi, JP; GREEN-
SPAN Paul D., US 

(54) Dinucleotide ciclice în calitate de agoniști 
ai STING (stimulator al genelor inter-
feronului) 
Cyclic dinucleotides as STING (stimulator 
of inteferon genes) agonists 
Циклические динуклеотиды в качестве 
агонистов STING (стимулятор генов ин-
терферона) 

  
 

(21) e 2019 0809 (13) A1
(51) Int.Cl.: E01C 19/48 (2006.01.01) 

           B28B 1/00 (2006.01.01) 
(96) 17851192.9, 2017.09.13 
(87) WO 2018/052469, 2018.03.22 
(31) 201662495514P 
(32) 2016.09.14 
(33) US 
(71) ARMATRON SYSTEMS, LLC, US 
(72) GILES Brian C., US
(54) Procedeu de construcție pe bază de ciment 

armat prin imprimare prin extrudare rapidă 
și aparat pentru utilizarea acestuia 
Method of reinforced cementitious con-
struction by high speed extrusion printing 
and apparatus for using same 
Способ строительства на основе армиро-
ванного цемента высокоскоростной экс-
трузионной печатью и аппарат для его ис-
пользования 

  
 
 
 
 

(21) e 2019 0810 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 47/61 (2017.01.01) 

           C08B 37/00 (2006.01.01) 
(96) 17851611.8, 2017.09.15 
(87) WO 2018/053276, 2018.03.22 
(31) 201662395805P 
(32) 2016.09.16 
(33) US 
(71) GLYCOLOGIX, LLC, US 
(72) JOZEFIAK Thomas H., US 
(54) Biomateriale pe bază de glicozaminoglicani 

sulfataţi în calitate de mimetici ai proteogli-
canilor 
Sulfated glycosaminoglycan biomaterials as 
proteoglycan mimics 
Биоматериалы на основе сульфатиро-
ванных гликозаминогликанов в качестве 
миметиков протеогликанов 

 
 

(21) e 2019 0811 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G06Q 30/00 (2012.01.01) 

           G06F 17/30 (2006.01.01) 
(96) 17854076.1, 2017.09.25 
(87) WO 2018/058040, 2018.03.29 
(31) 201662400056P 
(32) 2016.09.26 
(33) US 
(71) WP COMPANY LLC, US 
(72) LIN Hongliang Eric, US; DICKER Jarrod, US 
(54) Procedeu și sistem de livrare a conținutului 

în timp real 
Method and system for delivering real-time 
content 
Способ и система доставки контента в 
реальном времени 

 
 

(21) e 2019 0595 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A01N 37/42 (2006.01.01) 

           A01N 43/653 (2006.01.01) 
           A01P 21/00 (2006.01.01) 
           A01N 25/04 (2006.01.01) 

(96) 17175541.6, 2017.06.12 
(97) 3424323, 2019.06.05 
(71) FINE AGROCHEMICALS LIMITED, GB 
(72) WIKELEY Philip Simon, GB; REIGNARD Jo-

ëlle, FR 
(54) Prohexadion-calciu și protioconazol în cali-

tate de regulator de creștere 
Growth regulator prohexadione calcium 
and prothioconazole 
Прогексадион-кальций и протиоконазол 
в качестве регулятора роста 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

 
rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data 
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat 

la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 
din 07.03.2008. 
 
 

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give 
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with 

AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions. 
 
 

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6 
месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента. 

Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) 
статьи 57 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений. 
 

 

O 

W 

Л 
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(11) 4641 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A23L 33/10 (2016.01) 

A23L 33/16 (2016.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
A61P 5/14 (2006.01) 
C01B 19/00 (2006.01) 
C12R 1/01 (2006.01) 

(21) a 2018 0028 
(22) 2018.04.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; 

BACALOV Iurie, MD; CRIVOI Aurelia, MD 
(54) Supliment alimentar în hipotiroidie la şo-

bolani 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi la fiziolo-

gia animalelor, în special la un supliment ali-
mentar cu conţinut de seleniu şi alte substanţe 
bioactive în calitate de  reglator  al nivelului  
hormonilor tiroidieni în hipotiroidie  la şobolani. 
Suplimentul alimentar, conform invenţiei, conţi-
ne o suspensie apoasă de 20 mg/ml de bioma-
să liofilizată de spirulină  îmbogăţită cu seleniu, 
totodată biomasa liofilizată de spirulină conţine: 
proteine 59,16%, glucide 18,58%, lipide 
15,02% şi seleniu 49,05 mg%, recalculate la 
biomasa absolut uscată şi este obţinută la culti-
varea tulpinii de spirulină pe  mediu nutritiv mo-
dificat Zarrouk, cu adăugarea în mediu, în pri-
mele 3 zile de cultivare, a  selenitului de sodiu. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54)    Food additive for hypothyroidism in rats 
(57) The invention relates to biotechnology and 

animal physiology, in particular to a food ad-
ditive containing selenium and other bioac-
tive substances as a regulator of thyroid 
hormone level for hypothyroidism in rats. 
The food additive, according to the invention, 
comprises an aqueous 20 mg/ml suspension 
of lyophilized biomass of spirulina enriched in 
selenium, at the same time the lyophilized 
biomass of spirulina comprises: proteins 
59.16%, carbohydrates 18.58%, fats 15.02% 
and selenium 49.05 mg%, recalculated to 
absolutely dry biomass and is obtained dur-
ing cultivation of spirulina strain on a modi-
fied Zarrouk nutrient medium, with the addi-
tion to the medium, in the first 3 days of culti-
vation, of sodium selenite. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

 

(54) Пищевая добавка при гипотиреозе у 
крыс 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 
к физиологии животных, в частности к пи-
щевой добавке с содержанием селена и 
других биоактивных веществ, в качестве 
регулятора уровня гормонов щитовидной 
железы в гипотиреозе у крыс. 
Пищевая добавка, согласно изобретению, 
содержит водную, 20 мг/мл суспензию 
лиофилизированной биомассы спирули-
ны, обогащенной селеном, при этом лио-
филизированная биомасса  спирулины со-
держит: белки 59,16%, углеводы 18,58%, 
жиры 15,02%  и  селен 49,05 мг%, в пере-
счете на абсолютно сухую биомассу  и 
получена при культивировании штамма 
спирулины на модифицированной пита-
тельной среде Заррука, с добавлением в 
среду, в первые 3 дня культивирования, 
селенита натрия. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 4642 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/345 (2006.01) 

C07D 307/70 (2006.01) 
C08F 251/02 (2006.01) 

(21) a 2018 0009 
(22) 2018.02.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; 

POPUŞOI Ana, MD; GRIBINCEA Alexandru, 
MD; RUSNAC Roman, MD 

(54) Material polimeric cu activitate antimicro-
biană faţă de Proteus vulgaris 

(57) Invenţia se referă la medicină şi chimie, în 
special la elaborarea unor preparate cu pro-
prietăţi antimicrobiene faţă de Proteus 
vulgaris. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că, materia-
lul polimeric cu activitate antimicrobiană faţă 
de Proteus vulgaris conţine  furacilină conju-
gată cu macromolecule de dextran în raport  
de 50/50 %mas. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
(54) Polymeric material with antimicrobial ac-

tivity against Proteus vulgaris  
(57) The invention relates to medicine and chem-

istry, in particular to the development of 
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drugs with antibacterial properties against 
Proteus vulgaris. 
Summary of the invention consists in that the 
polymeric material with antimicrobial activity 
against Proteus vulgaris comprises furacilin 
grafted to dextran macromolecules in a ratio 
of 50/50 wt.%. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Полимерный материал с антимикроб-
ной активностью в отношении Proteus 
vulgaris 

(57) Изобретение относится к медицине и хи-
мии, в частности к разработке препаратов 
с антибактериальными свойствами в от-
ношении Proteus vulgaris. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
полимерный материал с антимикробной 
активностью в отношении Proteus vulgaris 
содержит фурацилин, привитый к макро-
молекулам  декстрана в соотношении 
50/50 мас.%. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 4643 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 471/04 (2006.01) 

C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 519/00 (2006.01) 
A61K 31/4709 (2006.01) 
A61K 31/4985 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(21) a 2016 0016 
(22) 2014.07.22 
(31) 13/57265 
(32) 2013.07.23 
(33) FR 
(85) 2016.02.16 
(86) PCT/FR2014/051885, 2014.07.22 
(87) WO 2015/011397 A1, 2015.01.29 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 

VERNALIS (R&D) LIMITED, GB 
(72)  LE TIRAN Arnaud, FR; LE DIGUARHER 

Thierry, FR; STARCK Jérôme-Benoît, FR; 
HENLIN Jean-Michel, FR; DE NANTEUIL 
Guillaume, FR; GENESTE Olivier, FR; 
DAVIDSON James Edward Paul, GB; 
MURRAY James Brooke, GB; CHEN I-Jen, 
GB 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Noi compuşi de indolizină, procedeu de 

obţinere a lor şi compoziţii farmaceutice 
care le conţin 

(57)     Invenţia se referă la compuşi cu formula (I): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compuşii, conform invenţiei, pot fi utili în 
tratamentul formelor de cancer rezistente la 
chimio- sau radioterapie, în hemopatiile 
maligne şi cancerul pulmonar cu celule mici. 
Invenţia se referă, de asemenea, la un 
procedeu de obţinere a compuşilor cu 
formula (I) şi la compoziţii farmaceutice care 
cuprind, cel puţin, un compus cu formula (I) 
în combinaţie cu unul sau mai mulţi excipienţi 
acceptabili farmaceutic. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Novel indolizine derivatives, method for 
the production thereof and pharmaceuti-
cal compositions containing same 

(57) The invention relates to compounds of for-
mula (I): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The compounds of the present invention can 
be used in the treatment of cancers that are 
resistant to chemotherapy or radiotherapy, 
malignant diseases of the blood and small 
cell lung cancer. 
The invention also relates to a method for the 
production of compounds of formula (I) and 
to pharmaceutical compositions which com-
prise at least one of the compounds of for-
mula (I) in combination with one or more 
pharmaceutically acceptable excipients. 

  Claims: 16 
* 

*     * 
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(54) Новые индолизиновые соединения, 
способ их получения ифармацевтиче-
ские композиции их содержащие  

(57) Изобретение относится к соединениям 
формулы (I): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединения, согласно изобретению, могут 
быть использованы в лечении форм рака, 
резистентных к химио- или радиотерапии, 
злокачественных заболеваний крови и 
мелкоклеточного рака легких. 
Изобретение также относится к способу 
получения соединений формулы (I) и к 
фармацевтическим композициям, которые 
включают, по меньшей мере, одно из со-
единений формулы (I) в комбинации с од-
ним или более фармацевтически прием-
лемыми наполнителями. 

 
 П. формулы: 16 
 
 
(11) 4644 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 11/00 (2006.01) 

C01G 39/00 (2006.01) 
A61K 31/724 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(21) a 2018 0020 
(22) 2018.03.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  FUIOR Arcadie, MD; FLOQUET Sébastien, 

FR; CADOT Emmanuel, FR; GARBUZ Olga, 
MD; ŢAPCOV Victor, MD; TODERAŞ Ion, 
MD; GULEA Aurelian, MD 

(54) Ansamblu supramolecular (NMe4)(C42H70 

O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·27H2O care 
manifestă activitate antioxidantă 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un ansamblu supramolecular bio-
logic activ al ciclului anorganic monoanionic 
[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]- cu beta-ciclodex-
trină din clasa polioxotiomolibdaţilor. Ansam-
blul supramolecular manifestă activitate anti-
oxidantă înaltă şi poate găsi aplicare în me-
dicină în calitate de substanţă, care inhibă 
procesele de oxidare ale moleculelor organi-
ce în organismul uman. 

Esenţa invenţiei constă în obţinerea antioxi-
dantului sintetic  ansamblului supramole-
cular cu formula (NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10 

S10(OH)11(H2O)4]27H2O, unde (NMe4)+
 este 

cation de tetrametilamoniu, iar C42H70O35  
beta-ciclodextrină.  
Ansamblul supramolecular revendicat extin-
de arsenalul de antioxidanţi sintetici cu activi-
tate biologică înaltă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Supramolecular ensemble (NMe4)(C42H70 

O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·27H2O 
exhibiting antioxidant activity 

(57) The invention relates to chemistry and 
medicine, in particular to a biologically active 
supramolecular ensemble of the inorganic 
monoanionic cycle [Mo10O10S10(OH)11 

(H2O)4]- with beta-cyclodextrin of the class of 
polyoxothiomolybdates. The supramolecular 
ensemble exhibits high antioxidant activity 
and can be used in medicine as a substance 
that inhibits the oxidation process of organic 
molecules in a living organism. 
Summary of the invention consists in obtain-
ing a synthetic antioxidant – a supramolecu-
lar ensemble of the formula 
(NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·
27H2O, where (NMe4)+ is the tetrame-
thylammonium cation, and C42H70O35 – beta-
cyclodextrin. The claimed supramolecular 
ensemble expands the arsenal of highly 
active synthetic antioxidants. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Супрамолекулярный ансамбль (NMe4) 
(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·27H2O, 
проявляющий антиоксидантную актив-
ность 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
супрамолекулярному ансамблю неоргани-
ческого моноанионного цикла [Mo10O10 

S10(OH)11 (H2O)4]- с бета-циклодекстрином 
класса полиоксотиомолибдатов. Супрамо-
лекулярный ансамбль проявляет высокую 
антиоксидантную активность и может 
найти применение в медицине в качестве 
вещества, которое ингибирует процессы 
окисления органических молекул в живом 
организме. 
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Сущность изобретения заключается в полу-
чении синтетического антиоксиданта  су-
прамолекулярного ансамбля формулы 
(NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4] 
27H2O, где (NMe4)+

 является катионом тет-
раметиламмония, а C42H70O35  бета-цикло-
декстрином. Заявленный супрамолекуляр-
ный ансамбль расширяет арсенал высоко-
активных синтетических антиоксидантов. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 4645 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01) 

C07F 15/02 (2006.01) 
C07F 15/03 (2006.01) 
C07D 213/88 (2006.01) 
C12R 1/77 (2006.01) 

(21) a 2018 0019 
(22) 2018.03.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 

BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE 
CHIMIE, MD 

(72)  CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, 
MD; BULHAC Ion, MD; CLAPCO Steliana, 
MD; DANILESCU Olga, MD; LABLIUC 
Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD 

(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în parti-
cular la un mediu nutritiv de cultivare a tul-
pinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-
12 producător de proteaze, xilanaze şi -glu-
cozidaze şi poate fi utilizată în industria 
microbiologică pentru obţinerea preparatelor 
enzimatice hidrolitice complexe. 
Mediul nutritiv, conform invenţiei, conţine în % 
mas.: făină de porumb  2,0, făină de soia   
1,0,  CaCO3  0,2, (NH4)2SO4  0,1, în calitate 
de biostimulator  compuşi coordinativi ai fierului 
(III) [Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1.5H2O] sau 
[Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O  0,00100,0015 
şi restul apă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Nutrient medium for cultivation of Fusari-
um gibbosum CNMN-FD-12 fungus strain 

(57) The invention relates to biotechnology, in 
particular to a nutrient medium for cultivation 
of Fusarium gibbosum CNMN-FD-12 fungus 
strain producer of proteases, xylanases and 
-glucosidases and can be used in the mi-
crobiological industry for producing complex 
hydrolytic enzymatic drugs. 
The nutrient medium, according to the inven-
tion, comprises, in wt.%: corn flour  2.0, soy 
flour  1.0, CaCO3  0.2, (NH4)2SO4  0.1, as a 
biostimulant coordinative compounds of iron 
(III) [Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1.5H2O] or 
[Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O  0.0010… 
0.0015% and the rest water. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Питательная среда для культивирова-
ния штамма гриба Fusarium gibbosum 
CNMN-FD-12 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к питательной среде для куль-
тивирования штамма гриба Fusarium 
gibbosum CNMN-FD-12 продуцента проте-
аз, ксиланаз и -глюкозидаз и может быть 
использовано в микробиологической про-
мышленности для получения комплексных 
гидролитических ферментных препаратов. 
Питательная среда, согласно изобрете-
нию,  содержит, в масс. %: кукурузную му-
ку  2,0, соевую муку  1,0, CaCO3  0,2, 
(NH4)2SO4  0,1, в качестве биостимулято-
ра координационные соединения железа 
(III) [Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1.5H2O] или 
[Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O  0,0010 
0,0015% и остальное воду. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

 
rice persoana interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data 
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat 

la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind pro-
tecţia 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. 

 
 

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give 
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with 

AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions 

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

 
 

 

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 
6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента. 

Возражение подается в письменной форме на основании положений, предусмотренных в части 
(2) статьи 57 Закона №. 50 от 07.03.2008 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. 
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(11) 1356 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 19/00 (2016.01) 

A23L 29/206 (2016.01) 
A23L 33/105 (2016.01) 
A23L 33/115 (2016.01) 
A23L 33/22 (2016.01) 

(21) s 2018 0048 
(22) 2018.05.21 
(71)(73) INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72) MIGALATIEV Olga, MD; CARELINA Marina, 
MD; CARAGIA Vavil, MD; GORDEEVA Valen-
tina, MD 

(54) Procedeu de producere a tocanei de do-
vlecei cu adaos de CO2-extract şi/sau 
CO2-şrot din deşeuri de tomate 

(57) Invenţia  se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de producere  a tocanei 
de dovlecei cu adaos de CO2-extract şi/sau 
CO2-şrot din deşeuri de tomate. 
Procedeul, conform invenţiei, include spălarea, 
curăţarea de coajă, tăierea şi blanşarea dovle-
ceilor, mărunţirea acestora până la starea de 
piure, curăţarea  de coajă a cepei, spălarea, tă-
ierea şi  înăbuşirea acesteia cu pasare ulterioa-
ră, după care piureul de dovlecei se amestecă 
cu piureul de ceapă, se adaugă ulei de floarea 
soarelui,  CO2-extract  şi/sau CO2-şrot  din de-
şeuri de tomate, sare, zahăr, verdeaţă şi piper 
cu fierberea ulterioară a amestecului obţinut în 
vid până la un conţinut de substanţe uscate de 
cel puţin 19,0%. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Process for producing vegetable marrow 
paste with addition of tomato waste CO2-
extract and/or CO2-meal 

(57) The invention relates to the food industry, in 
particular to a process for producing vegeta-
ble marrow paste with addition of tomato 
waste CO2-extract and/or CO2-meal. 
The process, according to the invention, 
comprises washing, peeling, cutting and 
blanching the vegetable marrows, grinding 
thereof to a puree-like state, peeling the on-
ions, washing, cutting and stewing thereof, 
followed by passing through a sieve, after 
which the vegetable marrow puree is mixed 
with the onion puree, is added sunflower oil, 
tomato waste CO2-extract and/or CO2-meal, 
salt, sugar, greens and pepper, followed by 
cooking the mixture under vacuum to a dry 
matter content of at least 19.0%. 

 

  Claims: 4 
* 

*     * 
(54) Способ производства кабачковой икры 

с добавлением CO2-экстракта и/или 
CO2-шрота из отходов томатов 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу произ-
водства кабачковой икры с добавлением 
CO2-экстракта и/или CO2-шрота из отхо-
дов томатов. 
Способ, согласно изобретению, включает 
мойку, очистку от кожуры, резку и бланши-
рование  кабачков, их измельчение до пю-
реобразного состояния, очистку лука от 
кожуры, его мойку,  резку и тушение с по-
следующим пропуском через сито, после 
чего пюре  из кабачков смешивается с 
пюре из лука, добавляется подсолнечное 
масло, CO2-экстракт и/или CO2-шрот из 
отходов томатов, соль, сахар, зелень и 
перец с последующей варкой полученной 
смеси под вакуумом до содержания сухих 
веществ не менее 19,0%. 
 

 П. формулы: 4 
 
 
(11) 1357 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 

A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/68 (2006.01) 
A61B 17/80 (2006.01) 
A61F 5/04 (2006.01) 

(21) s 2018 0013 
(22) 2018.03.02 
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLI-

CĂ INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, 
MD; IP UNIVERSITATEA DE STAT DE ME-
DICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTE-
MIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GHIDIRIM Gheorghe, MD; KUSTUROV Vla-
dimir, MD; MIŞIN Igor, MD; KUSTUROVA 
Anna, MD 

(54) Dispozitiv pentru fixarea externă a coaste-
lor 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
dispozitive pentru fixarea externă a coaste-
lor, şi poate fi utilizată în traumatologie şi chi-
rurgia toracică pentru tratamentul fracturilor 
multiple, duble costale, sternului cu deregla-
rea funcţiei carcasei toracice, precum şi în 
unele cazuri pentru a elimina deformarea 
congenitală a cutiei toracice.  
Dispozitivul pentru fixarea externă a coaste-
lor conţine plăci de susţinere de bază (1) cu  
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orificii de fixare (5), formate din segmente 
longitudinale lungi (2), situate paralel faţă de 
coastele  inferioare, şi segmente curbe (3), în 
zona cărora plăcile sunt unite între ele printr-
un nod de legătură reglabil, care conţine un 
manşon şi un fixator (4) pentru introducerea 
în coastă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54)     Device for external fixation of ribs  
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to devices for external fixation of ribs, and 
can be used in traumatology and thoracic 
surgery for treating multiple, double rib, ster-
num fractures with impaired functioning of 
the chest, and in some cases, for eliminating 
congenital deformity of the chest. 
The device for external fixation of ribs com-
prises base support plates (1) with clamping 
holes (5), formed of long longitudinal parts 
(2), placed parallel to the lower ribs, and 
curved parts (3), in the zone of which the 
plates are interconnected by means of an ad-
justable connector assembly, comprising a 
sleeve and a fastener (4) for introduction into 
the rib. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство для внешней фиксации ре-
бер 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к устройствам для внешней 
фиксации ребер, и может быть использо-
вано в травматологии и торакальной хи-
рургии для лечения множественных, 
двойных переломов ребер, грудины с 
нарушением функционирования грудной 
клетки, а также в некоторых случаях, для 
устранения врожденной деформации 
грудной клетки. 
Устройство для внешней фиксации ребер 
содержит опорные поддерживающие пла-
стины (1) с крепежными отверстиями (5), 
образованные из длинных продольных 
частей (2), размещенных параллельно от-
носительно нижних ребер, и изогнутых ча-
стей (3), в зоне которых пластины соеди-
нены между собой посредством регулиру-
емого соединительного узла, который со-
держит втулку и крепеж (4) для введения 
в ребро. 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 
 
(11) 1358 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 

A61F 2/14 (2006.01) 
A61B 34/10 (2016.01) 

(21) s 2019 0019 
(22) 2019.02.20 
(71)(72)(73) SUHARSCHI Ilie, MD 
(54) Metodă de reconstrucţie a topografiei şi 

volumului orbitei 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgia maxilo-facială şi poate fi utilizată 
pentru reconstrucţia topografiei şi volumului 
orbitei la pacienţi cu patologie asociată cu un 
defect sau o deformaţie în regiunea orbitei. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în baza 
tomografiei computerizate a regiunii defectului 
şi părţii contralaterale în cazul în care defectul 
este unilateral pentru reconstrucţia virtuală tridi-
mensională a părţii osoase şi a suprafeţei ţesu-
turilor moi se construieşte un model geometric 
virtual, ce corespunde regiunii afectate, unde 
se determină volumul şi topografia defectului 
sau deplasarea în relaţie cu partea neafectată 
sau în cazurile afecţiunilor bilaterale în baza po-
trivirilor craniometrice a unui model virtual, care 
se tipăreşte la imprimanta 3D din răşină chi-
rugicală şi se utilizează pentru a configura o 
plasă metalică preoperator şi/sau un autotrans-
plant osos intraoperator, care se alege topogra-
fic. Apoi cu ajutorul imprimantei 3D se obţine 
un  ghid chirurgical, care corespunde topografi-
ei şi iregularităţilor anatomice pentru confecţio-
narea autotransplantului osos  sau după  repo-
ziţia virtuală a deplasărilor se modelează virtual 
şi se imprimă la imprimanta 3D modelul sche-
letal dezasamblat pe linia de fractură sau de-
plasare şi un ghid, care serveşte în calitate de 
cheie pentru repoziţia corectă cu suportul osos. 
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Apoi se efectuează intervenţia chirurgicală cu 
incizia ţesuturilor moi şi cu mobilizarea zonei 
respective cu vizualizarea adecvată a defectu-
lui, se efectuează reducerea  deplasărilor, dacă 
este necesar, şi se verifică cu ajutorul ghidului 
de repoziţie poziţia corectă, se aplică plasa me-
talică şi/sau autotransplantul osos pregătit, care 
se fixează cu şuruburi, scoabe sau tije me-
talice, iar ţesuturile moi se suturează pe straturi. 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for reconstruction of orbital volume 

and topography  
(57) The invention relates to medicine, in particular 

to maxillofacial surgery and can be used for or-
bital volume and topography reconstruction in 
patients with pathology associated with a defect 
or deformity in the orbital region. 
Summary of the invention consists in that on 
the basis of computed tomography of the de-
fect area and the contralateral part, if the defect 
is unilateral for the virtual three-dimensional re-
construction of the osseous part and soft tissue 
surface is constructed a virtual geometric mod-
el corresponding to the affected area, where is 
determined the defect volume and topography 
or displacement relative to the unaffected part 
or in the case of bilateral lesions based on cra-
niometric coincidences of a virtual model, which 
is printed on a 3D printer of surgical resin and is 
used to configure a metal mesh prior to the op-
eration and/or a bone autograft intraoperatively, 
which is chosen topographically. Then, using 
the 3D printer, a surgical guide is obtained that 
corresponds to the topography and anatomical 
irregularities for the manufacture of the autolo-
gous bone graft or after virtual reposition of dis-
placements, is virtually simulated and printed 
on the 3D printer the disassembled skeleton 
model on the fracture or displacement line and 
the guide that serves as a key for correct repo-
sition with bone support. Then, the surgical op-
eration is performed with the incision of soft tis-
sues and mobilization of the corresponding ar-
ea with adequate visualization of the defect, is 
performed the reduction of displacements, if 
necessary, and checked with the reposition 
guide the correct position, is applied the metal 
gauze and/or the prepared autologous bone 
graft, which is fixed with screws, clamps or me-
tal rods, and the soft tissues are sutured in lay-
ers. 

  Claims: 1 
* 

*     * 
 

(54) Метод реконструкции топографии  и 
объема глазницы 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к челюстно-лицевой хирургии и 
может быть использовано для рекон-
струкции топографии и объема орбиты у 
пациентов с патологией, которой сопут-
ствует дефект или деформация в области 
глазницы. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
на основе компьютерной томографии об-
ласти дефекта и контралатеральной сто-
роны в случае, если дефект является од-
носторонним, для виртуальной трехмер-
ной реконструкции костной части и по-
верхности мягких тканей строят виртуаль-
ную геометрическую модель, соответ-
ствующую пораженной области, где опре-
деляют объем и топографию дефекта или 
смещение относительно непораженной 
части или в случае двусторонних пораже-
ний на основе краниометрических совпа-
дений виртуальной модели, которую пе-
чатают на 3D-принтере из хирургической 
смолы и используют для конфигурирова-
ния металлической сетки до операции 
и/или костного аутотрансплантата интра-
операционно, которого выбирают топогра-
фически. Затем с помощью 3D-принтера 
получают хирургический гид, который со-
ответствует топографии и анатомическим 
неровностям для изготовления костного 
аутотрансплантата или после виртуаль-
ной репозиции смещений, виртуально мо-
делируют и на 3D-принтере распечатыва-
ют скелетную разборную модель на линии 
перелома или смещения и гид, который 
служит в качестве ключа для правильной 
репозиции с костной опорой. Затем вы-
полняют хирургическую операцию с раз-
резом мягких тканей и с мобилизацией 
соответствующей области с адекватной 
визуализацией дефекта, выполняют 
уменьшение смещений, при необходимо-
сти, и проверяют с помощью гида для ре-
позиции правильное положение, приме-
няют металлическую сетку и/или подго-
товленный костный аутотрансплантат, ко-
торый фиксируют шурупами, зажимами 
или металлическими стержнями, а мягкие 
ткани ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 1359 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0020 
(22) 2019.02.20 
(71)(72)(73) SUHARSCHI Ilie, MD 
(54) Metodă de reconstrucţie a defectelor şi 

deformaţiilor faciale prin ectoprotezare 
ancorată pe implanturi 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia maxilo-facială şi stomatologie ortope-
dică şi poate fi utilizată pentru reconstrucţia de-
fectelor şi deformaţiilor faciale prin ectopro-
tezare ancorată pe implanturi. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectu-
ează tomografia computerizată a regiunii de-
fectului şi părţii contralaterale în cazul în care 
defectul este unilateral pentru reconstrucţia vir-
tuală tridimensională a părţii osoase şi a supra-
feţei ţesuturilor moi, se determină poziţia ecto-
protezei în regim de vizualizare a ţesuturilor 
moi, obţinute prin simetrizarea şi translarea din 
partea contralaterală în cazul defectului unilate-
ral sau prin alegerea unui donor virtual în cazul 
defectului extins a conturului anatomic absent 
în baza asemănării craniometrice, se determină 
locul topografic în toate axele stereometrice al 
lojei fiecărui implant cu modelarea unui ghid 
chirurgical, confecţionat în baza modelului lui 
virtual prin metoda de stereolitografie şi care 
transferă axul, adâncimea şi localizarea implan-
turilor prin poziţionarea frezelor la etapa clinică 
de instalare a implanturilor. Apoi se introduc 
implanturile în grosimea ţesutului osos în modul 
imagistic al ţesuturilor tari. După care se efectu-
ează intervenţia chirurgicală, unde pielea se 
prepară astfel, ca stratul adipos subcutanat şi 
inferior al dermei să fie înlăturate în plan su-
praperiostal. Se instalează ghidul chirurgical 
confecţionat preoperator în regiunea necesară 
cu angrenarea de iregularităţile osoase şi/sau 
periostale în poziţie topografică planificată vir-
tual anterior. Se marchează regiunea de perfo-
rare a osului prin ghidul chirurgical instalat, du-
pă care în regiunea marcată se decolează pe-
riostul şi se perforează alveolele pentru implan-
turi şi se instalează, totodată, se instalează 
conformatoarele ţesuturilor moi. Apoi se efec-
tuează protezarea după scanarea optică a re-
giunii de interes cu modelarea virtuală a ecto-
protezei, care se imprimă cu ajutorul impriman-
tei 3D din răşini biocompatibile pentru turnare, 
după care se toarnă siliconul cu matricea ele-
mentelor de retenţie a suprastructurii, apoi 
ectoproteza se ajustează la prelucrarea ei fina-
lă şi se instalează. 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 

(54) Method for reconstruction of facial de-
fects and deformities by ectoprosthetics 
anchored on implants 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to maxillofacial surgery and prosthetic dentistry 
and can be used for reconstruction of facial de-
fects and deformities by ectoprosthetics an-
chored on implants. 
Summary of the invention consists in that it is 
performed the computed tomography of the de-
fect area and the contralateral part if the defect 
is unilateral for the virtual three-dimensional re-
construction of the osseous part and soft tissue 
surface, is determined the position of the ecto-
prosthesis in the imaging mode of soft tissues, 
obtained by symmetrization and translation 
from the contralateral part in the case of a uni-
lateral defect or by selection of a virtual donor 
in the case of an extensive defect of the miss-
ing anatomical contour, on the basis of cranio-
metric similarity, is determined the topograph-
ical place in all stereometric axes of the bed of 
each surgical implant with simulation of a surgi-
cal guide, made on the basis of its virtual model 
by stereolithography method and which trans-
fers the implant axis, depth and location by po-
sitioning the cutters at the clinical implant instal-
lation stage. Then the implants are introduced 
into the bone tissue thickness in the imaging 
mode of hard tissues. Afterwards is performed 
the surgical intervention, where the skin is pre-
pared in such a way that the subcutaneous fat 
and the inferior layer of the dermis are excised 
in the supraperiosteal plane. It is installed the 
surgical guide manufactured before the opera-
tion in the desired area with attachment to the 
osseous and/or periosteal irregularities in the 
previously virtually planned topographic posi-
tion. It is marked the area for drilling the bone 
through the installed surgical guide, then is re-
moved the periosteum in the marked area and 
are drilled the alveoli for the implants and in-
stalled, while installing the soft tissue formers. 
Then is performed the prosthetics after optical 
scanning of the area of interest with the virtual 
simulation of ectoprosthesis, which is printed 
using a 3D printer of biocompatible resins for 
casting, after which silicone is poured with the 
matrix of the retaining suprastructure elements, 
then the ectoprosthesis is corrected during its 
final processing and installed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод реконструкции дефектов и де-
формаций лица эктопротезированием, 
закрепленным на имплантатах 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к челюстно-лицевой хирургии и 
ортопедической стоматологии и может 
быть использовано для реконструкции де-
фектов и деформаций лица эктопротези-
рованием, закрепленным на имплантатах. 
Сущность изобретения состоит в том, что  
выполняют компьютерную томографию 
области дефекта и контралатеральной 
стороны в случае, если дефект является 
односторонним, для виртуальной трех-
мерной реконструкции костной части и по-
верхности мягких тканей, определяют по-
ложение эктопротеза в режиме визуали-
зации мягких тканей, полученных симмет-
ризацией и переводом с контралатераль-
ной стороны в случае односторонего де-
фекта или путем выбора виртуального 
донора в случае обширного дефекта от-
сутствующего анатомического контура на 
основе краниометрического сходства, 
определяют топографическое место во 
всех стереометрических осях ложа каждо-
го имплантата с моделированием хирур-
гического гида, изготовленного на основе 
его виртуальной модели методом сте-
реолитографии и который переводит ось, 
глубину и местоположения имплантатов 
путем позиционирования фрез на клини-
ческом этапе установки имплантатов. За-
тем вводят имплантаты в толщину кост-
ной ткани в режиме визуализации твер-
дых тканей. После чего, выполняют хирур-
гическое вмешательство, при котором ко-
жу препарируют таким образом, что под-
кожно-жировую клетчатку и нижний слой 
дермы иссекают в супрапериостальном 
плане. Устанавливают хирургический гид, 
изготовленный до операции, в необходи-
мую область с зацеплением за неровности 
кости и/или надкостницы в ранее вирту-
ально спланированной топографической 
позиции. Маркируют область для сверле-
ния кости через установленный хирургиче-
ский гид, затем удаляют надкостницу в от-
меченной области и просверливают аль-
веолы для имплантатов и устанавливают 
их, при этом устанавливают формировате-
ли мягких тканей. Затем  выполняют проте-
зирование после оптического сканирования 
интересующей области с помощью вирту-
ального моделирования эктопротеза, кото-
рого печатают с помощью 3D-принтера из 
биосовместимой смолы для отливки, после 
чего заливают силикон с матрицей удер-

живающих элементов супраструктуры, за-
тем эктопротез корректируют при оконча-
тельной его обработки и устанавливают. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1360 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0021 
(22) 2019.02.20 
(71)(73) SUHARSCHI Ilie, MD 
(72)  SUHARSCHI Ilie, MD; BOLDUMA Dorin, MD; 

GLAVAN Iulian, MD 
(54) Metodă de plastie a defectelor craniene şi 

craniofaciale prin protezare individualizată 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurochirurgie şi chirurgia maxilo-facială şi 
poate fi utilizată pentru restabilirea defectelor 
ţesutului osos al craniului şi/sau scheletului 
osos facial. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în baza 
tomografiei computerizate a regiunii defectului 
şi părţii contralaterale în cazul în care defectul 
este unilateral, în cazul unui defect median în 
baza tomografiei computerizate a unui donor 
virtual se efectuează reconstrucţia virtuală tri-
dimensională a osului şi a suprafeţei ţesuturi-
lor moi. Se construieşte un model geometric 
virtual ce corespunde regiunii afectate cu de-
terminarea volumului, topografiei şi geometriei 
defectului, zonelor de inserţie musculară şi tu-
turor formaţiunilor anatomice din regiunea de-
fectului, apoi virtual se modelează designul 
protezei, precum şi orificiile de fixare a aceste-
ia cu respectarea topografiei substratului 
osos, se modelează un ghid chirurgical pentru 
perforarea orificiilor pentru şuruburi şi pentru 
controlul mişcării frezei în timpul perforării în 
toate planurile, care se imprimă cu ajutorul im-
primantei 3D din răşini biocompatibile, apoi se 
confecţionează proteza din titan sau poli-
eteretercetonă şi se aplică în regiunea defec-
tului şi se fixează cu şuruburi, iar ţesuturile 
moi se sututează pe straturi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of plasty of cranial and/or craniofa-
cial defects by individualized prosthetics 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to neurosurgery and maxillofacial surgery, 
and can be used for restoring defects of the 
bone tissue of the skull and/or facial bony skel-
eton. 
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Summary of the invention consists in that on 
the basis of computed tomography of the de-
fect area and the contralateral part if the de-
fect is unilateral, in the case of a medial defect 
on the basis of computed tomography of a vir-
tual donor is performed the virtual three-
dimensional reconstruction of the bone and 
soft tissue surface. It is built a virtual geomet-
ric model corresponding to the affected area, 
determining the volume, topography and ge-
ometry of the defect, the zones of muscular 
insertion and all the anatomical formations of 
the defect area, then virtually is simulated the 
design of the prosthesis, as well as its fixation 
holes taking into account the topography of 
the bone substrate, is simulated a surgical 
guide for screw hole drilling and for cutter 
movement control during drilling in all planes, 
which is printed on a 3D printer of biocompati-
ble resins, then is manufactured the titanium 
or polyetheretherketone prosthesis and is ap-
plied in the defect area and fixed with screws, 
and the soft tissues are sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод пластики черепных и черепно-
лицевых дефектов индивидуализиро-
ванным протезированием 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к нейрохирургии и челюстно-
лицевой хирургии, и может быть исполь-
зовано для восстановления дефектов 
костной ткани черепа и/или лицевого 
костного скелета. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
на основе компьютерной томографии об-
ласти дефекта и контралатеральной сто-
роны в случае, если дефект является од-
носторонним, в случае медиального де-
фекта на основе компьютерной томогра-
фии виртуального донора выполняют вир-
туальную трехмерную реконструкцию ко-
сти и поверхности мягких тканей. Строят 
виртуальную геометрическую модель, со-
ответствующую пораженной области, с 
определением объема, топографии  и 
геометрии дефекта, зон для крепления 
мышц и всех анатомических образований 
области дефекта, затем виртуально мо-
делируют дизайн протеза, а также его 
фиксирующих отверстий, принимая во 
внимание топографию костного субстрата, 
моделируют хирургический гид для свер-
ления отверстий, для шурупов и для кон-
троля движений резца во время сверле-

ния во всех плоскостях, который печатают 
на 3D-принтере из биосовместимых смол, 
затем изготавливают протез из титана или 
полиэфирэфиркетона и применяют его в 
область дефекта и фиксируют шурупами, 
а мягкие ткани ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1361 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0022 
(22) 2019.02.20 
(71)(73) SUHARSCHI Ilie, MD 
(72)  SUHARSCHI Ilie, MD; GAVRIL Ana, MD 
(54) Metodă de osteosinteză a fracturii 

mandibulare la nivelul condilului prin 
acces endobucal 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia maxilo-facială şi poate fi utilizată 
pentru fixarea miniinvazivă a fragmentelor 
fracturilor mandibulare la nivelul condilului 
prin acces endobucal. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează o incizie intraorală în formă de S de-a 
lungul marginii anterioare a ramului ascen-
dent al mandibulei, se decolează periostul pe 
partea laterală a ramului ascendent pâna la 
linia de fractură, apoi cu ajutorul unui retrac-
tor, introdus după marginea posterioară a 
mandibulei, se lărgeşte plaga pentru vizuali-
zarea câmpului operator, după care  perios-
tul se decolează în direcţia cranială, expu-
nând complet linia de fractură, prin accesul 
format se introduce un endoscop cu o sursă 
de lumină cu vizualizarea poziţionării frag-
mentelor fracturii,  cu ajutorul unui forceps cu 
muchii ascuţite sau a unui elevator curbat 
sau a unui manipulator se efectuează repozi-
ţionarea fragmentului proximal în poziţia ana-
tomică corectă, apoi se expune suprafaţa la-
terală a fragmentului proximal, sub vizualiza-
rea endoscopică se determină zona optimă 
pentru plasarea unei plăci din titan, cu ajuto-
rul unei şurubelniţe, dotate cu o piesă de lu-
cru unghiulară, se fixează placa prin două 
şuruburi la nivelul fragmentului proximal, du-
pă care se perforează două orificii în frag-
mentul distal şi se fixează  placa cu şuruburi 
de el, iar ţesuturile moi se suturează pe stra-
turi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method of osteosynthesis of mandibular 
fracture at the level of condyle through 
endobuccal access 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to maxillofacial surgery and can be used 
for minimally invasive fixation of mandibular 
fracture fragments at the level of condyle 
through endobuccal access. 
Summary of the invention consists in that it is 
performed an S-shaped intraoral incision 
along the anterior edge of the ascending ra-
mus of mandible, is removed the periosteum 
from the side of the ascending ramus to the 
fracture line, then using a retractor, intro-
duced behind the posterior edge of the man-
dible, is expanded the wound for visualiza-
tion of the operative field, after which the per-
iosteum is removed in the cranial direction, 
completely exposing the fracture line, 
through the formed access is introduced an 
endoscope with a light source with visualiza-
tion of the fracture fragments position, using 
a sharp-edged forceps or a curved elevator 
or manipulator is carried out reposition of the 
proximal fragment in the correct anatomical 
position, then is opened the lateral surface of 
the proximal fragment, under the endoscopic 
overview is determined the optimum area for 
placement of a titanium plate, using a screw-
driver, equipped with an angular workpiece, 
is fixed the plate with two screws at the level 
of the proximal fragment, after which are 
drilled two holes in the distal fragment and is 
fixed the plate with screws thereto, and the 
soft tissues are sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 

(54) Метод остеосинтеза перелома нижней 
челюсти на уровне мыщелка через 
эндобукальный доступ 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к челюстно-лицевой хирургии и 
может быть использовано для миниинва-
зивной фиксации фрагментов переломов 
нижней челюсти на уровне мыщелка че-
рез эндобукальный доступ. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют S-образный внутриротовой 
разрез вдоль переднего края восходящей 
ветви нижней челюсти, снимают надкост-
ницу с боковой стороны восходящей вет-
ви до линии перелома, затем с помощью 
ретрактора, введенного за задний край 

нижней челюсти, расширяют рану для ви-
зуализации оперативного поля, после чего 
снимают надкостницу в краниальном 
направлении, полностью обнажая линию 
перелома, через выполненый доступ вво-
дят эндоскоп с источником света с визуа-
лизацией позиционирования фрагментов 
перелома, с помощью щипцов с острыми 
краями или изогнутого элеватора или ма-
нипулятора выполняют репозиционирова-
ние проксимального фрагмента в пра-
вильное анатомическое положение, затем 
открывают боковую поверхность прокси-
мального фрагмента, эндоскопическим 
обзором определяют оптимальную зону 
для размещения титановой пластины, с 
помощью отвертки, оснащенной рабочей 
угловой деталью, закрепляют пластину 
двумя шурупами на уровне проксимально-
го фрагмента, после чего просверливают 
два отверстия в дистальном фрагменте и 
закрепляют пластину с шурупами за него, 
а  мягкие ткани ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1362 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0023 
(22) 2019.02.20 
(71)(72)(73) SUHARSCHI Ilie, MD 
(54) Metodă de restabilire a defectelor ţesutu-

lui osos al capului şi gâtului 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgia maxilo-facială şi poate fi utilizată 
pentru restabilirea defectelor ţesutului osos 
al capului şi gâtului. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în baza 
tomografiei computerizate a regiunii defectu-
lui şi părţii contralaterale în cazul în care de-
fectul este unilateral pentru reconstrucţia vir-
tuală tridimensională a părţii osoase şi a su-
prafeţei ţesuturilor moi se construieşte un 
model geometric virtual, ce corespunde regi-
unii afectate, unde se determină planul oste-
otomiei sau al rezecţiei defectului, totodată în 
acest plan se modelează virtual un ghid chi-
rurgical, care marchează toţi parametrii ge-
ometrici şi topografici pentru parcursul in-
strumentului pentru efectuarea osteotomiei în 
baza tomografiei computerizate a zonei do-
nor, se planifică virtual topografia localizării 
unei grefe osoase în regiunea defectului sau 
a unui element metalic pentru reconstrucţie, 
configurat preoperator pe modele stereolito-
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grafice, pentru care la fel se planifică un ghid 
chirurgical în relaţie cu topografia zonei reci-
piente, iar pentru elementele de fixare se 
modelează ghiduri chirurgicale utilizate pen-
tru perforarea orificiilor cu acelaşi tip de an-
grenare osoasă, după care la imprimanta 3D 
din răşină biocompatibilă se imprimă ghidul 
chirurgical utilizat pentru osteotomie şi ghidu-
rile chirurgicale utilizate pentru perforarea 
orificiilor, apoi în timpul intervenţiei chirurgi-
cale se efectuează incizia în regiunea nece-
sară, se mobilizează porţiunea osoasă, se  
aplică ghidurile chirurgicale utilizate pentru 
perforarea orificiilor cu executarea lor, după 
care se aplică ghidul corespunzător cu efec-
tuarea osteotomiei şi se aplică grefa osoasă 
sau elementul metalic, modelat conform to-
pografiei defectului cu utilizarea elementelor 
de fixare conform orificiilor perforate anterior, 
iar plaga se suturează pe straturi. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Method for restoration of head and neck 
bone tissue defects 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to maxillofacial surgery and can be used for 
restoration of head and neck bone tissue de-
fects. 
Summary of the invention consists in that on 
the basis of computed tomography of the de-
fect area and the contralateral side if the defect 
is unilateral for the virtual three-dimensional re-
construction of the osseous part and soft tissue 
surface is constructed a virtual geometric mod-
el corresponding to the affected area, where is 
determined the defect osteotomy or resection 
plane, at the same time in this plane is virtually 
simulated a surgical guide, which marks all the 
geometrical and topographical parameters for 
the passage of the instrument for performing 
the osteotomy on the basis of computed to-
mography of the donor area, is virtually planned 
the topography of location of a bone graft in the 
defect area or a metal element for reconstruc-
tion, configured before operation on stereolith-
ographic models, for which is also planned a 
surgical guide relative to the topography of the 
recipient area, and for the locating fixtures are 
simulated surgical guides used for drilling holes 
with the same type of attachment to bone, af-
terwards on a 3D printer of biocompatible resin 
is printed a surgical guide used for osteotomy 
and surgical guides used for drilling holes, then 
during the surgical intervention is performed an 
incision in the required area, is mobilized the 

osseous part, are applied the surgical guides 
used for drilling holes with their execution, af-
terwards is applied the corresponding guide 
with the performance of osteotomy and is ap-
plied the bone graft or metal element, simulated 
according to the topography of the defect using 
the locating fixtures in accordance with the pre-
viously drilled holes, and the wound is sutured 
in layers. 
 

  Claims: 3 
* 

*     * 
(54) Метод восстановления дефектов кост-

ной ткани головы и шеи 
(57) Изобретение относится к медицине, в част-

ности к челюстно-лицевой хирургии и может 
быть использовано для восстановления 
дефектов костной ткани головы и шеи. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
на основе компьютерной томографии об-
ласти дефекта и контралатеральной сто-
роны в случае, если дефект является од-
носторонним, для виртуальной трехмер-
ной реконструкции костной части и по-
верхности мягких тканей строят виртуаль-
ную геометрическую модель, соответ-
ствующую пораженной области, где опре-
деляют плоскость остеотомии или резек-
ции дефекта, при этом в этой плоскости 
виртуально моделируют хирургический 
гид, который отмечает все геометриче-
ские и топографические параметры для 
прохождения инструмента для выполне-
ния остеотомии на основе компьютерной 
томографии донорской области, вирту-
ально планируют топографию расположе-
ния костного трансплантата в области 
дефекта или металлического элемента 
для  реконструкции, конфигурированного 
до операции на стереолитографических 
моделях, для которого также планируют 
хирургический гид относительно топогра-
фии области реципиента, а  для фикси-
рующих элементов моделируют хирурги-
ческие гиды, используемые для сверле-
ния отверстий с таким же типом крепле-
ния за кость, после чего на 3D-принтере 
из биосовместимой смолы печатают хи-
рургический гид, используемый для ос-
теотомии, и хирургические гиды, исполь-
зуемые для сверления отверстий, затем 
во время хирургической операции выпол-
няют разрез в необходимой области, мо-
билизуют костную часть, применяют хи-
рургические гиды используемые для свер-
ления отверстий с их выполнением, после 
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чего применяют соответствующий гид с 
выполнением остеотомии и применяют 
костный трансплантат или металлический 
элемент, смоделированный в соответ-
ствии с топографией дефекта с использо-
ванием фиксирующих элементов в соот-
ветствии с ранее просверленными отвер-
стиями, а рану ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 3 
 
 
(11) 1363 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 11/06 (2006.01) 

A61M 15/00 (2006.01) 
(21) s 2018 0102 
(22) 2018.11.08 
(71)(73) ARABADJI Vasilii, MD 
(72)  ARABADJI Vasilii, MD; CAPROŞ Natalia, 

MD; POPA Ana, MD; MATCOVSCHI Sergiu, 
MD; LUPAN Mihail, MD; DOGOT Marta, MD 

(54)    Nebulizator 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

nebulizatoare pentru generarea soluţiilor 
medicinale. 
Nebulizatorul conţine un corp exterior (1), în 
interiorul căruia pe un locaş (4) este ampla-
sat un corp interior (6) pentru soluţia medici-
nală (11). În partea superioară a corpului (6) 
este instalat un cilindru superior (23), iar în 
partea inferioară a lui, prin suporturi (13) cu 
fixatori (14), este instalat un cilindru inferior 
(12). Totodată, în centrul corpului (6) şi cilin-
drului inferior (12), coaxial acestora, este  
amplasată o conductă de aer (5) cu o pompă 
(3), capătul căreia este dotată cu o duză 
(18), instalată perpendicular faţă de un re-
flector (19). Pe suprafaţa de lucru a 
reflectorului (19) este instalat un încălzitor 
termoelectric (20). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54)    Nebulizer 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to drug delivery nebulizers. 
The nebulizer comprises an outer body (1), 
inside which on a locating block (4) is placed 
an inner body (6) for the medicinal solution 
(11). In the upper part of the body (6) is in-
stalled an upper cylinder (23), and in its low-
er part, by means of supports (13) with 
clamps (14), is installed a lower cylinder (12). 
At the same time, in the center of the body 
(6) and the lower cylinder (12), coaxially with 

them, is placed an air duct (5) with a pump 
(3), the end of which is equipped with a noz-
zle (18), installed perpendicular to a reflector 
(19). On the working surface of the reflector 
(19) is installed a thermoelectric heater (20). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54)    Небулайзер 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности, к небулайзерам для генери-
рования лекарственных средств. 
Небулайзер содержит наружный корпус 
(1), внутри которого на ложементе (4) раз-
мещен внутренний корпус (6) для лекар-
ственного раствора (11). В верхней части 
корпуса (6) установлен верхний цилиндр 
(23), а в его нижней части, посредством 
опор (13) с фиксаторами (14), установлен 
нижний цилиндр (12). При этом в центре 
корпуса (6) и нижнего цилиндра (12), со-
осно им, размещен воздухопровод (5) с 
насосом (3), конец которого снабжен со-
плом (18), установленным перпендикуляр-
но относительно отражателя (19). На рабо-
чей поверхности отражателя (19) установ-
лен термоэлектронагреватель (20). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(11) 1364 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F23D 14/00 (2006.01) 

F23D 14/20 (2006.01) 
F23D 14/32 (2006.01) 
F23D 14/38 (2006.01) 
F23D 14/48 (2006.01) 
F23D 14/60 (2006.01) 

(21) s 2018 0042 
(22) 2018.05.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD 
(72)  BERZAN Vladimir, MD; DAUD Vasile, MD; 

ANISIMOV Vladimir, MD 
(54)    Arzător cu duză multiplă 
(57) Invenţia se referă la termotehnică, în special 

la arzătoare pentru arderea combustibilului 
gazos, şi poate fi utilizată la tratarea termică 
a diferitelor suprafeţe. 
Arzătorul cu duză multiplă conţine un corp 
(1) din oţel termostabil, executat dintr-un cap 
de arzător, în care sunt fixate echidistant pe 
circumferinţă patru duze (2) de gaze natura-
le, în interiorul perimetrului cărora sunt insta-
late nişte duze (4) de hidrogen. Duzele (2) de 
gaze naturale sunt unite cu o conductă (6) cu 
ventil (9), paralel căreia este unită o conduc-
tă suplimentară (8) cu ventil (11), iar duzele 
(4) de hidrogen sunt unite cu o conductă (7) 
cu ventil (10). Ventilele (9, 10) sunt unite cu 
un regulator (12). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54)    Multi-nozzle burner  
(57) The invention relates to heat engineering, in 

particular to burners for burning gaseous 
fuel, and can be used for heat treatment of 
various surfaces. 
The multi-nozzle burner comprises a body (1) 
of heat-resistant steel, made of a burner head, 
in which are fixed at the same distance around 
the circumference four natural gas nozzles (2), 
inside the perimeter of which are installed sev-
eral hydrogen nozzles (4). The natural gas 
nozzles (2) are connected to a tube (6) with a 
valve (9), parallel to which is connected an ad-
ditional tube (8) with a valve (11), and the hy-
drogen nozzles (4) are connected to a tube (7) 
with a valve (10). The valves (9, 10) are con-
nected to a regulator (12). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 
 

(54)    Многосопловая горелка 
(57) Изобретение относится к теплотехнике, в 

частности к горелкам для сжигания газо-
образного  топлива, и может быть исполь-
зовано для термической обработки раз-
личных поверхностей. 
Многосопловая горелка содержит корпус (1) 
из жаропрочной стали, выполненный из го-
ловки горелки, в которой закреплены на 
одинаковом расстоянии по окружности че-
тыре сопла (2) для природного газа, внутри 
периметра которых установлены несколько 
сопел (4) для водорода. Сопла (2) для при-
родного газа соединены с трубкой (6) с кла-
паном (9), параллельно которой соединена 
дополнительная трубка (8) с клапаном (11), 
а сопла (4) для водорода соединены с труб-
кой (7) с клапаном (10). Клапаны (9, 10) со-
единены с регулятором (12). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
 
(11) 1365 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01N 21/33 (2006.01) 

G01N 33/15 (2006.01) 
C12Q 1/44 (2006.01) 

(21) s 2018 0094 
(22) 2018.09.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  ŞVEŢ Inna, MD; PANTEA Valeriana, MD; 
TAGADIUC Olga, MD; GUDUMAC Valentin, 
MD; POPA Veaceslav, MD; ANDRONACHE 
Lilia, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de apreciere a activităţii atero-

protective a substanţelor biologic active 
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(57) Invenţia se referă la medicină şi biochimie şi 
poate fi folosită pentru aprecierea activităţii 
atero-protective a substanţelor biologic active. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că substan-
ţele biologic active în diferite concentraţii se 
amestecă cu o soluţie ce conţine 20,8...41,6  
UI/l de PON1/arilesterază în 0,05 M soluţie 
tampon fosfat cu pH-ul 7,4 (concentraţia fina-
lă 10,4...20,8  UI/l), apoi se incubează la 
temperatura de 37°C, timp de 5...10 min,  
după care se adaugă un mediu  de reacţie ce 
conţine 1,5...2,5 mM  de p-nitrofenil acetat  
(concentraţia finală 1,37…2,28 mM/l), 
1,0...2,0 mM/l de CaCl2 (concentraţia finală 
0,91...1,82 mM/l)  şi 10,0...20,0 µM/l de clo-
ramină T (concentraţia finală 9,1...18,3 µM/l) 
în  0,05 M soluţie  tampon fosfat cu pH-ul 7,4 
cu obţinerea probei de cercetat, proba de 
control se pregăteşte identic ca proba de 
cercetat, dar substanţa de testat se înlocu-
ieşte  cu o cantitate echivalentă de soluţie de 
0,05 M tampon fosfat cu pH-ul 7,4, iar proba 
blanc se pregăteşte identic ca proba de con-
trol, dar mediul de reacţie nu conţine enzima 
PON1/arilesterază, apoi se determină absor-
banţa iniţială  A1 la 405...410 nm după care 
probele se incubează la temperatura de 
37°C, timp de 30 min şi  se  măsoară repetat 
absorbanţa   A2 la  405...410 nm, apoi se 
calculează procentul de activare a PON 
1/arilesterazei substanţelor cercetate, totoda-
tă, cu cât este mai mare procentul de activa-
re a concentraţiei corespunzătoare a sub-
stanţelor cercetate, cu atât activitatea atero-
protectivă este mai mare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for assessing the athero-pro-
tective activity of biologically active sub-
stances 

(57) The invention relates to medicine and bio-
chemistry and can be used for assessing the 
athero-protective activity of biologically active 
substances. 
Summary of the invention consists in that 
biologically active substances in various con-
centrations are mixed with a solution com-
prising 20.8…41.6 IU/l of PON1/arylesterase 
in 0.05 M phosphate buffer solution with the 
pH 7.4 (final concentration 10.4…20.8 IU/l), 
then incubated at 37C for 5…10 min, after 
which is added a reaction medium compris-
ing 1.5…2.5 mM of p-nitrophenyl acetate (fi-
nal concentration 1.37…2.28 mM/l), 1.0…2.0 
mM/l of CaCl2 (final concentration 0.91…1.82 

mM/l) and 10.0…20.0 μM/l of chloramine T 
(final concentration 9.1…18.3 μM/l) in 0.05 M 
phosphate buffer solution with the pH 7.4 to 
obtain the test sample, the control sample is 
prepared identically as the test sample, but 
the test substance is replaced with an equiv-
alent amount of 0.05 M buffer phosphate so-
lution with the pH 7.4, and the blank sample 
is prepared identically as the control sample, 
but the reaction medium does not contain the 
PON1/arylesterase enzyme, then is deter-
mined the initial absorption of A1 at 
405…410 nm, after which the samples are 
incubated at 37C, for 30 min and is re-
determined the absorption of A2 at 405…410 
nm, then is calculated the percentage of acti-
vation of PON1/arylesterase of the test sub-
stances, at the same time, the higher the 
percentage of activation of the corresponding 
concentration of the test substances the 
higher the athero-protective activity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод оценки атеро-протекторной ак-
тивности биологически активных ве-
ществ 

(57) Изобретение относится к медицине и био-
химии, и может быть использовано для  
оценки атеро-протекторной активности 
биологически активных веществ. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
биологически активные вещества в раз-
личных концентрациях смешивают с рас-
твором, содержащим 20,8...41,6 МЕ/л 
PON1/арилэстеразы в 0,05 М раствора 
фосфатного буфера с pH 7,4 (конечная 
концентрация 10,4...20,8 МЕ/л), затем ин-
кубируют при температуре 37°С, в тече-
ние 5...10 мин, после чего добавляют ре-
акционную среду, содержащую 1,5...2,5 
мМ п-нитрофенил ацетата (конечная кон-
центрация 1,37...2,28 мМ/л), 1,0...2,0 мМ/л 
CaCl2 (конечная концентрация 0,91...1,82 
мМ/л) и 10,0...20,0 мкМ/л хлорамина Т 
(конечная концентрация 9,1...18,3 мкМ/л) в 
0,05 М раствора фосфатного буфера с рН 
7,4 для получения исследуемой пробы, 
контрольную пробу готовят идентично как 
исследуемая проба, но испытуемое веще-
ство заменяют эквивалентным количе-
ством 0,05 М растворa буферного фосфа-
та с pH 7,4, a пробу бланк готовят иден-
тично как контрольная проба, но реакци-
онная среда не содержит фермента 
PON1/арилэстеразы, затем определяют 
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начальную абсорбцию A1 при 405410 
нм, после чего пробы инкубируют при 
температуре 37°С, в течение 30 мин и  
повторно определяют абсорбцию A2 при 
405410 нм, затем рассчитывают про-
цент активации PON 1/арилэстеразы ис-
следуемых веществ, причем чем выше 
процент активации соответствующей кон-
центрации исследуемых веществ, тем 
выше атеро-протекторная  активность. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
 (11) 1366 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 21/00 (2006.01) 

H01L 21/02 (2006.01) 
H01L 21/46 (2006.01) 
H01L 21/67 (2006.01) 
B28D 1/32 (2006.01) 

(21) s 2018 0004 
(22) 2018.01.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, 

MD; BODIUL Pavel, MD; GHERGHIŞAN 
Igor, MD; COROMISLICENCO Tatiana, MD; 
PARA Gheorghe, MD 

(54) Procedeu de obţinere a peliculelor 
monocristaline subţiri 

(57) Invenţia se referă la domeniul nanotehno-
logiilor, în special la procedee de obţinere a 
peliculelor monocristaline subţiri a materiale-
lor anizotropice. 
Procedeul, conform invenției, constă în ace-
ea că se fixează un monocristal anizotropic 
stratificat de bismut sau bismut-stibiu pe un 
suport neted cu ajutorul unei pelicule cu pro-
prietăţi adezive la temperatura camerei, se 
răcește construcţia într-un vas cu azot lichid  
timp de cel puţin 3 min, se despică monocris-
talul paralel planului de clivaj, şi se elimină 
pelicula adezivă prin încălzire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 
(54) Process for producing thin single-crystal 

films 
(57) The invention relates to the field of nano-

technology, in particular to processes for 
producing thin single-crystal films of aniso-
tropic materials. 
The process, according to the invention, 
consists in fixing a layered anisotropic bis-
muth or bismuth-antimony single crystal on a 
smooth substrate by means of a film with ad-
hesive properties at room temperature, cool-
ing the structure in a tank with liquid nitrogen 
for at least 3 min, splitting the single crystal 
parallel to the cleavage plane, and removing 
the adhesive film by heating. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
(54) Способ получения тонких монокри-

сталлических пленок 
(57) Изобретение относится к области нанотех-

нологий, в частности к способам производ-
ства тонких монокристаллических пленок из 
анизотропных материалов. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что фиксируют слоистый анизотропный 
монокристалл висмута или висмута-сурьмы 
на гладкой подложке посредством пленки с 
адгезионными свойствами при комнатной 
температуре, охлаждают структуру в резер-
вуаре с жидким азотом в течение не менее 
3 минут, расщепляют монокристалл парал-
лельно плоскости спайности, и удаляют ад-
гезивную пленку путем нагрева. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod ST. 
16 OMPI 

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

(45) Nr. BOPI  

1 NL 4612 C1 A61K 38/00 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 35/04 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C12N 15/09 (2006.01) 
C12P 21/08 (2006.01) 

a 2017 0082 2012.09.13 1/2019 

2 MD 4613 C1 C07C 337/08 (2006.01) 
C07C 69/78 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

a 2017 0078 2017.09.11 1/2019 

3 MD 4614 C1 C07C 337/08 (2006.01) 
C07F 3/06 (2006.01) 
C07D 213/48 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

a 2017 0083 2017.09.28 1/2019 

4 CH 4615 C1 C07D 401/06 (2006.01) 
A61K 31/454 (2006.01) 
A61P 3/04 (2006.01) 

a 2014 0122 2013.04.18 1/2019 

5 MD 4616 C1 C12N 1/20 (2006.01) 
C12P 19/00 (2006.01) 

a 2018 0013 2018.03.02 1/2019 

6 MD 4617 C1 C12N 1/20 (2006.01) 
C12P 21/00 (2006.01) 

a 2018 0022 2018.03.22 1/2019 

7 MD 4618 C1 C30B 7/10 (2006.01) 
C30B 25/02 (2006.01) 
C30B 29/38 (2006.01) 
B82B 3/00 (2006.01) 

a 2018 0044 2017.11.16 1/2019 

 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare  
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

menţiunea privind acordarea brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod ST. 
16 OMPI 

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

(45) Nr. BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 1296 Z A01C 1/00 (2006.01) 

A01N 65/03 (2009.01) 
s 2018 0068 2018.07.03 1/2019 

2 MD 1297 Z A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 63/00 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/41 (2006.01) 
A01P 5/00 (2006.01) 

s 2017 0141 2017.12.28 1/2019 

3 MD 1298 Z A21D 2/36 (2006.01) 
A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 8/06 (2006.01) 
A23L 27/40 (2016.01) 
A23L 33/14 (2016.01) 
A23L 33/22 (2016.01) 

s 2018 0049 2018.05.21 1/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 MD 1299 Z A23C 19/032 (2006.01) 

A23C 19/05 (2006.01) 
A23C 19/064 (2006.01) 
A23C 19/068 (2006.01) 

s 2018 0017 2018.03.15 1/2019 

5 MD 1300 Z A23C 19/032 (2006.01) 
A23C 19/05 (2006.01) 
A23C 19/068 (2006.01) 

s 2018 0025 2018.03.26 1/2019 

6 MD 1301 Z A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 33/15 (2006.01) 
C01B 21/24 (2006.01) 

s 2018 0036 2018.04.11 1/2019 

7 MD 1302 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2018 0077 2018.07.19 1/2019 
8 MD 1303 Z A61K 31/53 (2006.01) 

A61K 31/429 (2006.01) 
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 10/40 (2016.01) 
A23K 20/20 (2016.01) 
A23K 20/28 (2016.01) 
A23K 40/20 (2016.01) 
A61D 7/00 (2006.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 

s 2017 0079 2017.06.24 1/2019 

9 RU 1304 Z B60T 17/08 (2006.01) 
B60T 17/22 (2006.01) 
G01L 5/28 (2006.01) 

s 2018 0057 2018.05.31 1/2019 

10 MD 1305 Z E04B 1/38 (2006.01) 
E04F 13/00 (2006.01) 
E04F 13/07 (2006.01) 

s 2018 0046 2018.05.18 1/2019 

11 MD 1306 Z E04F 21/165 (2006.01) s 2018 0047 2018.05.18 1/2019 
12 MD 1307 Z G03G 5/06 (2006.01) 

G03G 5/09 (2006.01) 
G03C 1/73 (2006.01) 
C08F 226/12 (2006.01) 
C07C 35/38 (2006.01) 

s 2018 0098 2017.12.13 1/2019 

13 MD 1308 Z G08B 13/00 (2006.01) 
G08B 13/02 (2006.01) 
G08B 13/18 (2006.01) 
G08B 13/186 (2006.01) 
G08B 13/187 (2006.01) 

s 2017 0106 2017.10.19 1/2019 

14 MD 1309 Z H02M 3/07 (2006.01) 
H02M 3/155 (2006.01) 
H02M 3/337 (2006.01) 
H02M 7/5387 (2006.01) 
G05F 1/56 (2006.01) 

s 2018 0061 2018.06.21 1/2019 

15 MD 1310 Z H02M 3/07 (2006.01) 
H02M 3/155 (2006.01) 
H02M 3/337 (2006.01) 
H02M 7/219 (2006.01) 
H02M 7/5387 (2006.01) 
G05F 1/56 (2006.01) 

s 2018 0065 2018.06.26 1/2019 
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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 din 29 februarie 2008 privind pro tecţia soiurilor de plante.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

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

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

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

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

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

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

 
 

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

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

 

O 

A 

Л 
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FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

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

numărul brevetului, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2013 0030 /  

2013.09.30 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. CHILINCIUC Alexei, MD;  
BOTNARI Vasile, MD 

USTUROI  
(Allium sativum L.) 
 
Garlic  
(Allium sativum L.) 
 
Чеснок  
(Allium sativum L.) 
 

VITASAN 300 / 2019.08.31 

2 v 2016 0011 /  
2016.05.12 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
GRIGORCEA Sofia, MD 

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

CERASUS 301 / 2019.08.31 

3 v 2018 0017 /  
2018.04.17 

a. KWS LOCHOW GMBH, DE 
 
b. WILDE Peer, DE 

SECARĂ  
(Secale cereale L.) 
 
Rye  
(Secale cereale L.) 
 
Рожь  
(Secale cereale L.) 
 

KWS Eterno 302 / 2019.08.31 

4 v 2018 0015 /  
2018.03.28 

a. KWS LOCHOW GMBH, DE 
 
b. EBMEYER Erhard, DE 

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

KWS Emil 303 / 2019.08.31 

5 v 2016 0012 /  
2016.08.01 

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

ROINIŢĂ  
(Melissa officinalis L.) 
 
Balm  

LĂMÂIŢA 304 / 2019.08.31 
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b. GONCEARIUC Maria, MD;  
GANEA Anatolie, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD 

(Melissa officinalis L.) 
 
Мелисса  
(Melissa officinalis L.) 
 

6 v 2018 0016 /  
2018.03.28 

a. KWS LOCHOW GMBH, DE 
 
b. GROBER Jörg, DE 

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

KWS Kosmos 305 / 2019.08.31 

7 v 2016 0008 /  
2016.03.24 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD; 
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

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

FLACĂRA 306 / 2019.08.31 

8 v 2016 0009 /  
2016.03.24 

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

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

CIREAŞCĂ 307 / 2019.08.31 

9 v 2016 0010 /  
2016.03.24 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD; 
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

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

MIA 308 / 2019.08.31 

10 v 2017 0013 /  
2017.04.14 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. MACOVEI Milania, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
GANEA Anatol, MD 

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

MATRIONA 309 / 2019.08.31 
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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,  
titularul, amelioratorul și codul țării conform normei ST.3 OMPI, denumirea comună  
(taxonul botanic), denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de 
brevet / Data 
acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2017 0011 /  

2017.03.22 
a. INSTITUTUL DE GENE-
TICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTE-
LOR, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, 
MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD 

LEVĂNŢICĂ  
(Lavandula angustifolia 
Mill.) 
 
Lavender  
(Lavandula angustifolia 
Mill.) 
 
Лаванда  
(Lavandula angustifolia 
Mill.) 
 

AROMA UNICA 288 / 2019.04.30 

2 v 2016 0013 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

DE BUIUCANI 289 / 2019.04.30 

3 v 2016 0014 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

DE VĂLCINEŢ 290 / 2019.04.30 

4 v 2016 0015 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

MICLEUŞENE 291 / 2019.04.30 

5 v 2016 0016 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 

NUC  
(Juglans regia L.) 

NISTRENE 292 / 2019.04.30 
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"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

6 v 2016 0017 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

DOLNA 293 / 2019.04.30 

7 v 2016 0018 /  
2016.08.10 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
"ALEXANDRU CIUBOTA-
RU", MD 
 
b. COMANICI Ion, MD 

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

SURPRIZ 294 / 2019.04.30 

 



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 din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate  

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

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

 

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

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

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially 
accepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure 
shall be published in this Section. 

Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International 
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English 
and Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 
/ Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

unui reprezentant.  

O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în 
art. 30 din Lege. 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cere-
rea depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza 
înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că 
înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No. 38 of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a 
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or 

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

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

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

 

Î 

I
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(210) 043464 
(220) 2018.11.30 
(730) BARANOVSCAIA Svetlana, MD 

Str. Cireşilor nr. 65,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ; 

 

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

 

 
 
 
(210) 043609 
(220) 2018.12.28 
(730) Financial & Risk Organisation Limited, GB 

Five Canada Square, Canary Wharf, London, 
England E14 5AQ, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - software de calculatoare descărcabil şi sof-

tware pentru aplicaţii mobile care conţin in-
formaţii de referinţă în domeniile finanţelor, 
investiţiilor, afacerilor, ştirilor; programe de 
calculator pentru accesarea unei varietăţi de 
baze de date în domeniile afacerilor; softwa-
re de comunicaţii pentru a facilita transferul 
de date electronice prin furnizarea accesului 
la baze de date care oferă informaţii despre 

afaceri; programe de calculator pentru utiliza-
re în tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiuni-
lor; software de calculatoare pentru colecta-
rea şi distribuirea datelor, schimburile finan-
ciare, afacerile cu acţiuni, afacerile cu stocuri 
şi tranzacţiile financiare; software pentru 
rutarea şi executarea comenzilor pentru 
cumpărarea şi vânzarea valorilor mobiliare 
pentru utilizare de către brokerii de valori 
mobiliare, dealerii şi clienţii acestora; softwa-
re descărcabil care furnizează informaţii pen-
tru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită 
de cunoaştere a clienţilor, informaţii privind 
conformitatea cu reglementările în domeniul 
serviciilor financiare şi evaluarea riscurilor 
corporative; 

 

35   - furnizarea rapoartelor statistice personalizate 
privind datele demografice; servicii de evalu-
are a afacerilor; servicii de informare a aface-
rilor; agenţii de informare comercială; servicii 
de prognoză economică; servicii de cerceta-
re de afaceri; furnizarea informaţiilor statisti-
ce; furnizarea informaţiilor în genul ştirilor, 
comentariilor, analizelor şi rapoartelor privind 
performanţa pieţei şi stabilirea preţurilor obli-
gaţiunilor municipale şi ştirilor şi analizelor 
privind numerarul şi conformitatea trezoreriei 
corporative, ştirilor şi analizelor privind fuziu-
nile şi achiziţiile, informaţii privind proprieta-
tea corporaţiilor, informaţii privind directorii 
corporativi şi financiari, operaţiunile post-
tranzacţionare în natura prelucrării şi tran-
zacţiei comerciale, alocarea şi reconcilierea 
contului pe pieţele mondiale de valori mobili-
are; 

 

36   - furnizarea informaţiilor cu privire la serviciile 
de consultanţă financiară; furnizarea asisten-
ţei de cercetare pe tema serviciilor de con-
sultanţă financiară; furnizarea rapoartelor 
statistice personalizate privind datele financi-
are; analiză financiară; consultanţă financia-
ră; evaluări fiscale; bursa de cotaţii de pre-
ţuri; transferuri electronice de fonduri; furni-
zarea informaţiilor financiare privind obligaţi-
unile; garanţii prin obligaţiuni, vânzări comer-
ciale şi trusturi de schimb valutar şi de inves-
tiţii; servicii financiare, şi anume furnizarea 
informaţiilor financiare de natura comerţului 
pe piaţă şi informaţii despre cotaţiile titlurilor 
de valoare; servicii de asistenţă comercială 
în domeniul valorilor mobiliare financiare, şi 
anume compararea comercială, colectarea, 
prelucrarea, tabelarea, distribuţia, negocie-
rea şi executarea; furnizarea informaţiilor 
privind tranzacţionarea valorilor mobiliare, şi 
anume clasificarea valorilor mobiliare, a bro-
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kerilor, a dealerilor şi a emitenţilor; calcula-
rea, furnizarea şi actualizarea în beneficiul 
altora a indicilor şi sub-indicilor ratelor titluri-
lor de valoare financiare; servicii financiare 
automatizate, şi anume brokerajul on-line al 
valorilor mobiliare prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; furnizarea bazelor 
de date electronice on-line cu informaţii des-
pre valorile mobiliare prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare; furnizarea 
serviciilor de informare în domeniul informa-
ţiilor economice, financiare, monetare şi in-
formaţiilor privind bursa de valori, informaţii-
lor privind tranzacţiile valutare; 

 

42   - software în calitate de serviciu (SaaS) care 
oferă software care furnizează informaţii fi-
nanciare de natura schimburilor financiare şi 
comerciale, decontărilor comerciale, informa-
ţii privind pieţele financiare, informaţii pentru 
utilizare în comerţul cu mărfuri şi prognoză; 
furnizarea de software nedescărcabil, care 
conţine informaţii financiare, precum şi baze 
de date ale înregistrărilor publice pentru utili-
zare în legătură cu diligenţa cuvenită de cu-
noaştere a clienţilor şi evaluarea riscurilor 
corporative; furnizarea de software nedes-
cărcabil, care conţine funcţii de căutare şi 
cercetare documentare pentru documente 
publice care furnizează informaţii pentru utili-
zare în legătură cu diligenţa cuvenită de cu-
noaştere a clienţilor; cercetare şi consultanţă 
în domeniul inteligenţei şi securităţii. 

 

 
 
 
(210) 043647 
(220) 2019.01.09 
(730) BESCHIERU Daria, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 043648 
(220) 2019.01.09 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 043661 
(220) 2019.01.14 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 043700 
(220) 2019.01.21 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 043877 
(220) 2019.02.22 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044058 
(220) 2019.04.03 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

200 Scenic View Drive Cumberland, RI 
02864, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate, instrumente, instalaţii electrice şi 

electronice pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului şi obţinerea 
efectelor sonore în instrumentele muzicale 
utilizate de profesionişti şi amatori, şi anume 
transmiţătoare audio; dispozitive pentru pre-
lucrarea sunetelor; dispozitive electrice şi 
electronice pentru instrumente muzicale; 
dispozitive electronice şi compact-discuri 
preînregistrate cu muzică pentru instrumente 
muzicale electronice; interfeţe de computer; 

tastaturi de calculator; sisteme de calculator 
utilizate în muzică; software pentru crearea şi 
editarea de muzică şi sunete; software pen-
tru monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii 
sunetului dispozitivelor audio; software pen-
tru a controla efecte audio şi pentru a reda 
anumite sunete; interfeţe pentru computere 
muzicale; dispozitive de control al claviaturii 
pentru instrumente muzicale; dispozitive de 
control pentru producerea şi interpretarea 
lucrărilor muzicale; telecomenzi pentru com-
putere muzicale; afişaje electronice digitale 
pentru computere muzicale; mixere audio; 
dispozitive de mixare audio cu amplificatoare 
integrate; mixere audio cu carduri de înregis-
trare sonoră încorporate; interfeţe sonore; 
periferice şi interfeţe audio electronice, dis-
pozitive de control pentru pad-urile tobelor; 
dispozitive de control pentru DJ; toate produ-
sele sus-menţionate utilizate în studiouri de 
înregistrare, pentru spectacole, pentru înre-
gistrarea şi interpretarea melodiilor şi lucrări-
lor muzicale, pentru producerea, editarea şi 
redarea muzicii; 

 

15   - dispozitive pentru acordarea instrumentelor 
muzicale; instrumente muzicale; instrumente 
muzicale electronice; instrumente muzicale 
electronice de suflat; tobe (instrumente mu-
zicale); tobe electronice; tobe; pad-uri pentru 
tobe; module de tobe; cinele metalice elec-
tronice (instrumente muzicale); cinele elec-
tronice (instrumente muzicale); piane digita-
le; claviaturi pentru instrumentele muzicale; 
claviaturi pentru fortepiano; clape pentru 
instrumente muzicale; clape pentru forte-
piano; instrumente cu clape; pedale pentru 
efecte sonore pentru instrumente muzicale; 
pedale pentru efecte electronice utilizate la 
chitare; regulatoare de intensitate pentru 
piane mecanice; pedale (suporturi pentru 
pedale de instrumente muzicale); pedale 
pentru fortepiano; recordere (instrumente 
muzicale); sintetizatoare; huse pentru in-
strumentele muzicale cu clape; instrumente 
de percuţie. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044131 
(220) 2019.04.16 
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 

Str. Plopilor nr. 3, MD-2055,  
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - amestecuri uscate pentru construcţii cu 

aditivi-modificatori minerali şi chimici (incluse 
în această clasă); 

 

19   - amestecuri uscate pentru construcţii (incluse 
în această clasă). 

 

 
 
 
(210) 044132 
(220) 2019.04.16 
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 

Str. Plopilor nr. 3, MD-2055, 
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - amestecuri uscate pentru construcţii cu 

aditivi-modificatori minerali şi chimici (incluse 
în această clasă); 

 

19   - amestecuri uscate pentru construcţii (incluse 
în această clasă). 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044144 
(220) 2019.04.19 
(730) BLANARI Igor, MD 

MD-4814, Budeşti, Chişinău, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
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; 27.05.10; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044187 
(220) 2019.04.24 
(730) Amazon Europe Core S.a.r.l., LU 

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Luxembourg 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente didactice; tablete; 

dispozitive pentru afişarea materialelor publi-
cate în format electronic sub formă de cărţi, 
jurnale, ziare, reviste, prezentări multimedia, 
programe de televiziune şi filme; conţinut 
audio şi audiovizual preînregistrat descărca-
bil; cărţi, reviste, periodice, buletine informa-
tive, ziare, jurnale şi alte publicaţii electronice 
descărcabile; terminale portabile pentru afi-
şarea publicaţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate TV şi emiţătoare 
de televiziune; fişiere cu muzică descărcabi-
le; publicaţii electronice; publicaţii electronice 
descărcabile; transmiţătoare şi receptoare de 
semnale de televiziune şi radio; televizoare 
(TV); selectoare de canale de televiziune; 
decodoare pentru televizoare; receptoare şi 
emiţătoare de televiziune; lucrări audio, lu-
crări vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii 
electronice descărcabile; lucrări audio, lucrări 
vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii elec-
tronice descărcabile care conţin cărţi, reviste, 
ziare, periodice, buletine informative, ghiduri, 
concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz), 
teste, jurnale şi manuale referitoare la o ga-
mă largă de subiecte, inclusiv de interes pen-
tru copii; convertizoare standard de televiziu-
ne; decodoare pentru programe de televiziu-
ne; seturi de terminale de televiziune interac-
tivă; televizoare interactive conectate la In-
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ternet; decodoare pentru televizoare interac-
tive conectate la Internet; 

 

35   - regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse (cu excepţia transportării lor), care 
permite clienţilor să compare şi să cumpere 
comod aceste produse din magazine de 
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul 
site-urilor web; furnizarea informaţiilor co-
merciale prin cataloage on-line; gestionarea 
bazelor de date de calculator; servicii referi-
toare la comenzi on-line de produse/servicii; 
întocmirea şi compilarea (sistematizarea) 
informaţiilor pentru bazele de date compute-
rizate on-line şi pentru bazele de date con-
sultabile utilizate pentru comunicaţii în reţea; 

 

38   - telecomunicaţii; transmisie electronică a vo-
cii, datelor şi imaginilor printr-o reţea globală 
de comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, conţinutului 
audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet; 
furnizarea accesului la dispozitive auxiliare 
sau la dispozitive electronice sub forma pres-
tării serviciilor de conexiune la telecomunica-
ţii, referitoare la transferul de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi mul-
timedia între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; furnizarea camerelor de discuţii 
on-line, forumurilor pe Internet şi comunităţi-
lor on-line pentru transmisia de fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; transmisie de podcasturi; 
transmisie de webcast-uri; furnizarea unei 
reţele on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să distribuie conţinut, texte, lu-
crări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizua-
le, lucrări literare, date, fişiere, documente şi 
lucrări electronice; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permit utilizatorilor să dis-
tribuie conţinut, fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte lucrări electronice 
referitoare la divertisment, inclusiv filme, te-
leviziune, lucrări audiovizuale, muzică, lucrări 
audio, cărţi, teatru, lucrări literare, evenimen-
te sportive, activităţi de recreere, activităţi de 

agrement, turnee, artă, dans, spectacole 
muzicale, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permit utilizatorilor să distribuie jocuri, jocuri 
de noroc, festivaluri, muzee, parcuri, eveni-
mente culturale, concerte, publicare, anima-
ţie, evenimente curente, modă, prezentări 
multimedia, istorie, lingvistică, arte liberale, 
matematică, afaceri, ştiinţă, tehnologie, hob-
by-uri, cultură, sport, arte, psihologie şi filo-
sofie; furnizarea accesului la un site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distribuie conţinut, 
texte, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice; furnizarea 
unui site web care permite utilizatorilor de 
calculatoare să transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, transmită continuu, 
difuzeze, afişeze, formateze, transfere şi 
distribuie fotografii, materiale video, texte, 
date, imagini şi alte lucrări electronice; furni-
zarea portalurilor on-line destinate divertis-
mentului în domeniul filmelor, televiziunii, 
lucrărilor audiovizuale, muzicii, lucrărilor au-
dio, cărţilor, teatrului, lucrărilor literare, eve-
nimentelor sportive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, turneelor, artei, 
dansului, spectacolelor muzicale, expoziţiilor, 
educaţiei sportive, cluburilor, radioului, co-
mediei, competiţiilor, lucrărilor vizuale, jocuri-
lor, jocurilor de noroc, festivalurilor, muzee-
lor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, spectacolelor de modă şi prezentări-
lor multimedia; servicii de transmisie; comu-
nicaţii şi telecomunicaţii; transmisie, difuzare, 
recepţie şi alte forme de diseminare a mate-
rialelor audio, video, imaginilor staţionare şi 
în mişcare, textelor şi datelor, în timp real 
sau cu întârziere; mesaje electronice; servicii 
de difuzare interactivă; închirierea instalaţiilor 
de radiodifuziune sonoră şi vizuală; furniza-
rea accesului şi închirierea timpului de acces 
la bazele de date computerizate; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere cu 
privire la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de comunicaţii, şi anume 
transmisia, recepţionarea, descărcarea, tran-
smiterea continuă (streaming), difuzarea 
textelor, imaginilor, materialelor audio, video 
şi datelor prin reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără fir şi Internet; 
camere de chat on-line şi comunităţi on-line 
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pentru transmisia mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare referitoare la subiecte de 
interes general; furnizarea accesului la regis-
tre on-line, baze de date, site-uri web cu 
evenimente curente, bloguri şi materiale de 
referinţă on-line; furnizarea accesului la dis-
pozitive electronice sub forma prestării servi-
ciilor de conexiune la telecomunicaţii referi-
toare la transferul imaginilor, mesajelor, lu-
crărilor audio, vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive mobile, dispozitive inteligente, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, materialelor 
audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi comunităţilor on-
line pentru transmiterea mesajelor între utili-
zatorii de calculatoare; permiterea accesului 
la dispozitive auxiliare sau la dispozitive elec-
tronice sub forma prestării de servicii de co-
nexiune la telecomunicaţii referitoare la tran-
sferul imaginilor, mesajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi multimedia între citi-
toare electronice, dispozitive mobile, dispozi-
tive inteligente, dispozitive electronice porta-
bile, dispozitive digitale portabile, tablete sau 
calculatoare; 

 

41   - educaţie; instruire; publicarea cărţilor, revis-
telor, periodicelor, lucrărilor literare; publica-
rea citatelor din cărţi, periodice şi lucrări lite-
rare, şi furnizarea mediilor virtuale în care 
utilizatorii pot interacţiona în scopuri de re-
creere, agrement; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comentariilor în domeniul 
educaţiei şi instituţiilor de educaţie; servicii 
de educaţie sub formă de instruire în săli de 
clasă şi de cursuri la distanţă on-line pe te-
mele evenimentelor curente, educaţiei, isto-
riei, lingvisticii, artelor liberale, matematicii, 
afacerilor, ştiinţei, hobby-urilor, tehnologiei, 
culturii, sportului, artei, psihologiei şi filosofi-
ei; servicii de educaţie interactivă sub forma 
instruirii folosind calculatorul sau asistată de 
calculator pe temele evenimentelor curente, 
educaţiei, istoriei, lingvisticii, artelor liberale, 

literaturii, matematicii, afacerilor, ştiinţei, 
hobby-urilor, tehnologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; servicii de edu-
caţie sub formă de podcasturi şi programe 
continue cu ştiri şi comentarii în domeniul 
filmelor, programelor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor audio, cărţi-
lor, teatrului, lucrărilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recreere, activităţilor 
de agrement, turneelor, artei, dansului, spec-
tacolelor muzicale, expoziţiilor, educaţiei 
sportive, cluburilor, radioului, comediei, com-
petiţiilor, lucrărilor vizuale, festivalurilor acce-
sibile pe Internet sau în alte reţele de calcu-
latoare sau de comunicaţii; servicii de educa-
ţie sub formă de podcasturi şi programe con-
tinue cu ştiri şi comentarii în domeniul muze-
elor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, modei şi prezentărilor multimedia 
accesibile pe Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunicaţii; servicii de 
educaţie, recreere, instruire, iniţiere şi pregă-
tire; servicii de publicare (inclusiv servicii de 
publicare electronică); furnizarea forumurilor 
de discuţii, publicaţii electronice nedescărca-
bile; organizarea, producţia şi prezentarea 
spectacolelor, competiţiilor, jocurilor, concer-
telor, expoziţiilor şi evenimentelor; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere referi-
toare la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de educaţie, şi anume 
furnizarea portalurilor on-line şi a unui site 
web cu conţinut educativ, şi anume cu pre-
zentări multimedia şi concursuri cu întrebări 
şi răspunsuri (quiz) educative interactive; 
stabilirea grilei de programe de televiziune; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; găzduire de conţinut, fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini, site-uri 
web şi alte lucrări electronice ale terţilor; ser-
vicii de găzduire interactivă care permit utili-
zatorilor să publice şi să distribuie on-line 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini proprii; întreţinerea şi actualizarea de 
software referitoare la securitatea calculatoa-
relor, Internetului şi parolelor şi pentru pre-
venirea riscurilor care se referă la calculatoa-
re, Internet şi parole; furnizarea informaţiilor 
în domeniul astronomiei, vremii, mediului, 
decoraţiunilor interioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cercetării medicale, 
cercetării şi testării de produse pe Internet 
sau în alte reţele de calculatoare sau de co-
municaţii; servicii de instalare şi întreţinere 
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de software de calculatoare; furnizarea unui 
site web cu informaţii tehnice referitoare la 
software de calculatoare, televizoare; pro-
gramare pentru calculatoare; transfer de 
documente de la un format de calculator la 
altul; furnizarea accesului temporar la sof-
tware de calculatoare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permit utilizatorilor să 
acceseze şi să descarce software de calcula-
toare, fotografii, conţinut video, audio, lucrări 
audiovizuale, date, imagini, conţinut digital şi 
alte lucrări electronice; furnizarea accesului 
temporar la software de calculatoare nedes-
cărcabil on-line care generează recomandări 
personalizate referitoare la aplicaţii software 
în funcţie de preferinţele utilizatorilor; monito-
rizarea datelor computerizate, sistemelor 
informatice şi reţelelor de calculatoare în 
scopuri de securitate; servicii de asistenţă şi 
consultanţă pentru dezvoltarea sistemelor 
informatice, bazelor de date şi aplicaţiilor; 
design grafic pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; informaţii referitoare la sof-
tware de calculatoare furnizate on-line de pe 
o reţea globală de calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea paginilor web; dezvol-
tarea site-urilor web multimedia; găzduirea 
site-urilor web pentru terţi; prestarea servicii-
lor de furnizor a serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) care oferă software de calcula-
toare; prestarea serviciilor de furnizor a ser-
viciilor de aplicaţii informatice (ASP) care 
oferă software pentru crearea, descărcarea, 
transmiterea, recepţionarea, editarea, extra-
gerea, codificarea, decodarea, afişarea, sto-
carea şi organizarea textelor, graficelor, ima-
ginilor şi publicaţiilor electronice, serviciilor 
de abonament la muzică on-line, software 
care permite utilizatorilor să asculte şi să 
programeze muzică şi conţinut audio, video, 
text şi multimedia referitor la divertisment şi 
software cu înregistrări audio muzicale; pres-
tarea serviciilor de furnizor a serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) care oferă softwa-
re pentru conţinut audio, video, text şi multi-
media referitor la divertisment; furnizarea 
accesului temporar la Internet pentru a utiliza 
un software on-line nedescărcabil care per-
mite utilizatorilor să programeze conţinut 
audio, video, text şi alt conţinut multimedia, 
inclusiv muzică, concerte, materiale video, 
programe radio, de televiziune, ştiri, sport, 
jocuri, evenimente culturale şi programe refe-
ritoare la divertisment; servicii de consultanţă 
şi asistenţă în domeniul calculatoarelor pen-
tru scanarea informaţiilor pe discuri de calcu-
lator; conceperea reclamelor şi materialelor 

publicitare pentru terţi; servicii de consultanţă 
pentru software, aplicaţii şi reţele de calcula-
toare; asistenţă tehnică sub formă de depa-
nare, şi anume diagnoză de probleme la 
software de calculatoare; furnizarea accesu-
lui temporar la software nedescărcabil on-
line care permite utilizatorilor să selecteze un 
conţinut specific pentru vizualizare ulterioară 
pe un dispozitiv media de difuzare; crearea 
unei comunităţi on-line pentru ca utilizatorii 
înregistraţi să comunice şi să interacţioneze 
cu terţii, să participe la discuţii, să primească 
răspunsuri de la colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la reţele sociale în 
domeniul de interes general; furnizarea ac-
cesului temporar la software nedescărcabil 
on-line, şi anume software pentru controlul 
parental al accesului la site-uri web obscene 
şi nepotrivite; furnizarea accesului temporar 
la software nedescărcabil on-line, şi anume 
software pentru filtrarea căutărilor pe Internet 
care separă rezultatele dorite de la site-urile 
nedorite sau nepotrivite şi software care 
permite controlul parental al site-urilor şi me-
sajelor electronice obscene şi nepotrivite; 
întreţinerea şi actualizarea de software pen-
tru securitatea calculatoarelor, Internetului şi 
parolelor; servicii de consultanţă referitoare 
la software, aplicaţii şi reţele de calculatoare; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distribuie conţinut, 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini şi alte lucrări electronice referitoare la 
divertisment, inclusiv filme, televiziune, lu-
crări audiovizuale, muzică, lucrări audio, 
cărţi, teatru, lucrări literare, evenimente spor-
tive, activităţi de recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spectacole muzica-
le, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, radio, 
comedie, competiţii, lucrări vizuale; furniza-
rea serviciilor de reţea on-line care permite 
utilizatorilor să distribuie festivaluri, muzee, 
parcuri, evenimente culturale, concerte, pu-
blicare, animaţie, evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, istorie, lingvistică, arte 
liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, tehnolo-
gie, hobby-uri, cultură, sport, arte, psihologie 
şi filozofie; software ca un serviciu (SaaS) 
care oferă software folosit în legătură cu un 
serviciu de abonare la conţinut audio, video 
şi digital şi cu achiziţia unică de conţinut au-
dio, video şi digital, şi anume care permite 
utilizatorilor să plătească şi să creeze conţi-
nut pentru vânzători; furnizarea unui site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 
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formateze, transfere şi distribuie fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; prestarea serviciilor de 
furnizor a serviciilor de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor sof-
tware de calculatoare pentru terţi. 

 

(531) CFE(8) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.13; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044188 
(220) 2019.04.24 
(730) Amazon Europe Core S.a.r.l., LU 

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Luxembourg 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente didactice; tablete; 

dispozitive pentru afişarea materialelor publi-
cate în format electronic sub formă de cărţi, 
jurnale, ziare, reviste, prezentări multimedia, 
programe de televiziune şi filme; conţinut 
audio şi audiovizual preînregistrat descărca-
bil; cărţi, reviste, periodice, buletine informa-
tive, ziare, jurnale şi alte publicaţii electronice 
descărcabile; terminale portabile pentru afi-
şarea publicaţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate TV şi emiţătoare 
de televiziune; fişiere cu muzică descărcabi-
le; publicaţii electronice; publicaţii electronice 
descărcabile; transmiţătoare şi receptoare de 
semnale de televiziune şi radio; televizoare 
(TV); selectoare de canale de televiziune; 
decodoare pentru televizoare; receptoare şi 
emiţătoare de televiziune; lucrări audio, lu-
crări vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii 
electronice descărcabile; lucrări audio, lucrări 
vizuale, lucrări audiovizuale şi publicaţii elec-
tronice descărcabile care conţin cărţi, reviste, 
ziare, periodice, buletine informative, ghiduri, 
concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz), 
teste, jurnale şi manuale referitoare la o ga-
mă largă de subiecte, inclusiv de interes pen-
tru copii; convertizoare standard de televiziu-
ne; decodoare pentru programe de televiziu-
ne; seturi de terminale de televiziune interac-
tivă; televizoare interactive conectate la In-

ternet; decodoare pentru televizoare interac-
tive conectate la Internet; 

 

35   - regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse (cu excepţia transportării lor), care 
permite clienţilor să compare şi să cumpere 
comod aceste produse din magazine de 
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul 
site-urilor web; furnizarea informaţiilor co-
merciale prin cataloage on-line; gestionarea 
bazelor de date de calculator; servicii referi-
toare la comenzi on-line de produse/servicii; 
întocmirea şi compilarea (sistematizarea 
informaţiilor pentru bazele de date compute-
rizate on-line şi pentru bazele de date con-
sultabile utilizate pentru comunicaţii în reţea; 

 

38   - telecomunicaţii; transmisie electronică a vo-
cii, datelor şi imaginilor printr-o reţea globală 
de comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, conţinutului 
audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet; 
furnizarea accesului la dispozitive auxiliare 
sau la dispozitive electronice sub forma pres-
tării serviciilor de conexiune la telecomunica-
ţii, referitoare la transferul de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi mul-
timedia între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; furnizarea camerelor de discuţii 
on-line, forumurilor pe Internet şi comunități-
lor on-line pentru transmisia de fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; transmisie de podcasturi; 
transmisie de webcast-uri; furnizarea unei 
reţele on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să distribuie conţinut, texte, lu-
crări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizua-
le, lucrări literare, date, fişiere, documente şi 
lucrări electronice; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permit utilizatorilor să dis-
tribuie conţinut, fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini şi alte lucrări electronice 
referitoare la divertisment, inclusiv filme, te-
leviziune, lucrări audiovizuale, muzică, lucrări 
audio, cărţi, teatru, lucrări literare, evenimen-
te sportive, activităţi de recreere, activităţi de 
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agrement, turnee, artă, dans, spectacole 
muzicale, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permit utilizatorilor să distribuie jocuri, jocuri 
de noroc, festivaluri, muzee, parcuri, eveni-
mente culturale, concerte, publicare, anima-
ţie, evenimente curente, modă, prezentări 
multimedia, istorie, lingvistică, arte liberale, 
matematică, afaceri, ştiinţă, tehnologie, hob-
by-uri, cultură, sport, arte, psihologie şi filo-
sofie; furnizarea accesului la un site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi distribuie conţinut, 
texte, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice; furnizarea 
unui site web care permite utilizatorilor de 
calculatoare să transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, transmită continuu, 
difuzeze, afişeze, formateze, transfere şi 
distribuie fotografii, materiale video, texte, 
date, imagini şi alte lucrări electronice; furni-
zarea portalurilor on-line destinate divertis-
mentului în domeniul filmelor, televiziunii, 
lucrărilor audiovizuale, muzicii, lucrărilor au-
dio, cărţilor, teatrului, lucrărilor literare, eve-
nimentelor sportive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, turneelor, artei, 
dansului, spectacolelor muzicale, expoziţiilor, 
educaţiei sportive, cluburilor, radioului, co-
mediei, competiţiilor, lucrărilor vizuale, jocuri-
lor, jocurilor de noroc, festivalurilor, muzee-
lor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, spectacolelor de modă şi prezentări-
lor multimedia; servicii de transmisie; comu-
nicaţii şi telecomunicaţii; transmisie, difuzare, 
recepţie şi alte forme de diseminare a mate-
rialelor audio, video, imaginilor staţionare şi 
în mişcare, textelor şi datelor, în timp real 
sau cu întârziere; mesaje electronice; servicii 
de difuzare interactivă; închirierea instalaţiilor 
de radiodifuziune sonoră şi vizuală; furniza-
rea accesului şi închirierea timpului de acces 
la bazele de date computerizate; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere cu 
privire la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de comunicaţii, şi anume 
transmisia, recepţionarea, descărcarea, tran-
smiterea continuă (streaming), difuzarea 
textelor, imaginilor, materialelor audio, video 
şi datelor prin reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără fir şi Internet; 
camere de chat on-line şi comunităţi on-line 

pentru transmisia mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare referitoare la subiecte de 
interes general; furnizarea accesului la regis-
tre on-line, baze de date, site-uri web cu 
evenimente curente, bloguri şi materiale de 
referinţă on-line; furnizarea accesului la dis-
pozitive electronice sub forma prestării servi-
ciilor de conexiune la telecomunicaţii referi-
toare la transferul imaginilor, mesajelor, lu-
crărilor audio, vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electronice, dispozitive 
electronice digitale de mână şi mobile, dis-
pozitive mobile, dispozitive inteligente, dis-
pozitive electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă (streaming) a materia-
lelor audio, vizuale şi audiovizuale pe Inter-
net sau în alte reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuzarea, distribuirea, 
afişarea, formatarea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imaginilor, materialelor 
audio, video şi datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi comunităţilor on-
line pentru transmiterea mesajelor între utili-
zatorii de calculatoare; permiterea accesului 
la dispozitive auxiliare sau la dispozitive elec-
tronice sub forma prestării de servicii de co-
nexiune la telecomunicaţii referitoare la tran-
sferul imaginilor, mesajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi multimedia între citi-
toare electronice, dispozitive mobile, dispozi-
tive inteligente, dispozitive electronice porta-
bile, dispozitive digitale portabile, tablete sau 
calculatoare; 

 

41   - educaţie; instruire; publicarea cărţilor, revis-
telor, periodicelor, lucrărilor literare; publica-
rea citatelor din cărţi, periodice şi lucrări lite-
rare, şi furnizarea mediilor virtuale în care 
utilizatorii pot interacţiona în scopuri de re-
creere, agrement; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comentariilor în domeniul 
educaţiei şi instituţiilor de educaţie; servicii 
de educaţie sub formă de instruire în săli de 
clasă şi de cursuri la distanţă on-line pe te-
mele evenimentelor curente, educaţiei, isto-
riei, lingvisticii, artelor liberale, matematicii, 
afacerilor, ştiinţei, hobby-urilor, tehnologiei, 
culturii, sportului, artei, psihologiei şi filosofi-
ei; servicii de educaţie interactivă sub forma 
instruirii folosind calculatorul sau asistată de 
calculator pe temele evenimentelor curente, 
educaţiei, istoriei, lingvisticii, artelor liberale, 
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literaturii, matematicii, afacerilor, ştiinţei, 
hobby-urilor, tehnologiei, culturii, sportului, 
artei, psihologiei şi filosofiei; servicii de edu-
caţie sub formă de podcasturi şi programe 
continue cu ştiri şi comentarii în domeniul 
filmelor, programelor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrărilor audio, cărţi-
lor, teatrului, lucrărilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recreere, activităţilor 
de agrement, turneelor, artei, dansului, spec-
tacolelor muzicale, expoziţiilor, educaţiei 
sportive, cluburilor, radioului, comediei, com-
petiţiilor, lucrărilor vizuale, festivalurilor acce-
sibile pe Internet sau în alte reţele de calcu-
latoare sau de comunicaţii; servicii de educa-
ţie sub formă de podcasturi şi programe con-
tinue cu ştiri şi comentarii în domeniul muze-
elor, parcurilor, evenimentelor culturale, con-
certelor, publicării, animaţiei, evenimentelor 
curente, modei şi prezentărilor multimedia 
accesibile pe Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunicaţii; servicii de 
educaţie, recreere, instruire, iniţiere şi pregă-
tire; servicii de publicare (inclusiv servicii de 
publicare electronică); furnizarea forumurilor 
de discuţii, publicaţii electronice nedescărca-
bile; organizarea, producţia şi prezentarea 
spectacolelor, competiţiilor, jocurilor, concer-
telor, expoziţiilor şi evenimentelor; furnizarea 
informaţiilor şi serviciilor de consiliere referi-
toare la oricare dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de educaţie, şi anume 
furnizarea portalurilor on-line şi a unui site 
web cu conţinut educativ, şi anume cu pre-
zentări multimedia şi concursuri cu întrebări 
şi răspunsuri (quiz) educative interactive; 
stabilirea grilei de programe de televiziune; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; găzduire de conţinut, fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini, site-uri 
web şi alte lucrări electronice ale terţilor; ser-
vicii de găzduire interactivă care permit utili-
zatorilor să publice şi să distribuie on-line 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini proprii; întreţinerea şi actualizarea de 
software referitoare la securitatea calculatoa-
relor, Internetului şi parolelor şi pentru pre-
venirea riscurilor care se referă la calculatoa-
re, Internet şi parole; furnizarea informaţiilor 
în domeniul astronomiei, vremii, mediului, 
decoraţiunilor interioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cercetării medicale, 
cercetării şi testării de produse pe Internet 
sau în alte reţele de calculatoare sau de co-
municaţii; servicii de instalare şi întreţinere 

de software de calculatoare; furnizarea unui 
site web cu informaţii tehnice referitoare la 
software de calculatoare, televizoare; pro-
gramare pentru calculatoare; transfer de 
documente de la un format de calculator la 
altul; furnizarea accesului temporar la sof-
tware de calculatoare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să descarce software de calcula-
toare, fotografii, conţinut video, audio, lucrări 
audiovizuale, date, imagini, conţinut digital şi 
alte lucrări electronice; furnizarea accesului 
temporar la software de calculatoare nedes-
cărcabil on-line care generează recomandări 
personalizate referitoare la aplicaţii software 
în funcţie de preferinţele utilizatorilor; monito-
rizarea datelor computerizate, sistemelor 
informatice şi reţelelor de calculatoare în 
scopuri de securitate; servicii de asistenţă şi 
consultanţă pentru dezvoltarea sistemelor 
informatice, bazelor de date şi aplicaţiilor; 
design grafic pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; informaţii referitoare la sof-
tware de calculatoare furnizate on-line de pe 
o reţea globală de calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea paginilor web; dezvol-
tarea site-urilor web multimedia; găzduirea 
site-urilor web pentru terţi; prestarea servicii-
lor de furnizor a serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) care oferă software de calcula-
toare; prestarea serviciilor de furnizor a ser-
viciilor de aplicaţii informatice (ASP) care 
oferă software pentru crearea, descărcarea, 
transmiterea, recepţionarea, editarea, extra-
gerea, codificarea, decodarea, afişarea, sto-
carea şi organizarea textelor, graficelor, ima-
ginilor şi publicaţiilor electronice, serviciilor 
de abonament la muzică on-line, software 
care permite utilizatorilor să asculte şi să 
programeze muzică şi conţinut audio, video, 
text şi multimedia referitor la divertisment şi 
software cu înregistrări audio muzicale; pres-
tarea serviciilor de furnizor a serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) care oferă softwa-
re pentru conţinut audio, video, text şi multi-
media referitor la divertisment; furnizarea 
accesului temporar la Internet pentru a utiliza 
un software on-line nedescărcabil care per-
mite utilizatorilor să programeze conţinut 
audio, video, text şi alt conţinut multimedia, 
inclusiv muzică, concerte, materiale video, 
programe radio, de televiziune, ştiri, sport, 
jocuri, evenimente culturale şi programe refe-
ritoare la divertisment; servicii de consultanţă 
şi asistenţă în domeniul calculatoarelor pen-
tru scanarea informaţiilor pe discuri de calcu-
lator; conceperea reclamelor şi materialelor 
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publicitare pentru terţi; servicii de consultanţă 
pentru software, aplicaţii şi reţele de calcula-
toare; asistenţă tehnică sub formă de depa-
nare, şi anume diagnoză de probleme la 
software de calculatoare; furnizarea accesu-
lui temporar la software nedescărcabil on-
line care permite utilizatorilor să selecteze un 
conţinut specific pentru vizualizare ulterioară 
pe un dispozitiv media de difuzare; crearea 
unei comunităţi on-line pentru ca utilizatorii 
înregistraţi să comunice şi să interacţioneze 
cu terţii, să participe la discuţii, să primească 
răspunsuri de la colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la reţele sociale în 
domeniul de interes general; furnizarea ac-
cesului temporar la software nedescărcabil 
on-line, şi anume software pentru controlul 
parental al accesului la site-uri web obscene 
şi nepotrivite; furnizarea accesului temporar 
la software nedescărcabil on-line, şi anume 
software pentru filtrarea căutărilor pe Internet 
care separă rezultatele dorite de la site-urile 
nedorite sau nepotrivite şi software care 
permite controlul parental al site-urilor şi me-
sajelor electronice obscene şi nepotrivite; 
întreţinerea şi actualizarea de software pen-
tru securitatea calculatoarelor, Internetului şi 
parolelor; servicii de consultanţă referitoare 
la software, aplicaţii şi reţele de calculatoare; 
furnizarea serviciilor de reţea on-line care 
permite utilizatorilor să distribuie conţinut, 
fotografii, materiale video, texte, date, ima-
gini şi alte lucrări electronice referitoare la 
divertisment, inclusiv filme, televiziune, lu-
crări audiovizuale, muzică, lucrări audio, 
cărţi, teatru, lucrări literare, evenimente spor-
tive, activităţi de recreere, activităţi de agre-
ment, turnee, artă, dans, spectacole muzica-
le, expoziţii, educaţie sportivă, cluburi, radio, 
comedie, competiţii, lucrări vizuale; furniza-
rea serviciilor de reţea on-line care permit 
utilizatorilor să distribuie festivaluri, muzee, 
parcuri, evenimente culturale, concerte, pu-
blicare, animaţie, evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, istorie, lingvistică, arte 
liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, tehnolo-
gie, hobby-uri, cultură, sport, arte, psihologie 
şi filozofie; software ca un serviciu (SaaS) 
care oferă software folosit în legătură cu un 
serviciu de abonare la conţinut audio, video 
şi digital şi cu achiziţia unică de conţinut au-
dio, video şi digital, şi anume care permite 
utilizatorilor să plătească şi să creeze conţi-
nut pentru vânzători; furnizarea unui site web 
care permite utilizatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, recepţioneze, des-
carce, transmită continuu, difuzeze, afişeze, 

formateze, transfere şi distribuie fotografii, 
materiale video, texte, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; prestarea serviciilor de 
furnizor a serviciilor de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor sof-
tware de calculatoare pentru terţi. 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
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poţiuni medicinale; fibre dietetice; preparate 
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medicale pentru slăbire; preparate nutritive 
de uz terapeutic sau medical; remedii pentru 
medicina umană; preparate cu vitamine; 
substanţe radioactive de uz medical; gaz de 
uz medical; conductori chimici pentru elec-
trozi de electrocardiograf; spermă pentru 
inseminarea artificială; dezinfectante; soluţii 
pentru lentile de contact; bulion de cultură 
pentru bacteriologie; bomboane medicamen-
toase; suplimente alimentare proteice; supli-
mente alimentare pe bază de lecitină; supli-
mente nutritive; suplimente alimentare pe 
bază de minerale; băuturi nutritive de uz me-
dicinal; substanţe nutritive pentru uz medical; 
alimente dietetice de uz medical; făină cu 
adaos de lactate pentru copii mici; alimente 
pentru bebeluşi; lapte-formulă pentru sugari; 
lapte praf pentru sugari; purificatoare de aer; 
alimente medicinale; suplimente alimentare 
pentru animale; insecticide; scutece chiloţei 
pentru bebeluşi; tampoane pentru alăptat; 
abrazivi de uz dentar; scutece pentru anima-
le de companie; suplimente dietetice care 
stimulează creşterea probioticelor; preparate 
probiotice de uz medical; 

 

29   - carne; extracte din alge de mare comestibile; 
peşte, cu excepţia celui viu; conserve de 
fructe; fructe conservate; gustări pe bază de 
fructe şi legume; nuci de areca preparate; 
legume conservate; ouă; unt; frişcă (produse 
lactate); lapte; produse lactate; iaurt; frişcă 
bătută; lapte praf; băuturi pe bază de lapte, 
în care predomină laptele; lapte din boabe de 
soia; shake-uri din lapte; ceai cu lapte (în 
care predomină laptele); lapte de migdale; 
băuturi pe bază de lapte şi lapte de soia; 
smântână; lapte de arahide; lapte praf de 
soia; extracte de lapte de soia; lapte de co-
cos; lapte de orez; băuturi pe bază de lapte 
de cocos; băuturi pe bază de lapte de migda-
le; băuturi pe bază de lapte de arahide; 
brânzeturi; uleiuri de uz alimentar; jeleuri 
comestibile; fructe cu coaja lignificată proce-
sate; ciuperci comestibile uscate; produse pe 
bază de tofu; maţe pentru cârnaţi, naturale 
sau artificiale; lapte praf de capră; 

 

30   - băuturi pe bază de cafea; ciocolată cu lapte 
[băutură]; cafea; cacao (prăjită, sub formă de 
pudră, granule sau băutură); ciocolată de 
băut; ceai; băuturi pe bază de ceai (nemedi-
camentoase); băuturi pe bază de ceai cu 
lapte (în care laptele nu predomină); zahăr; 
dulciuri; felii de lapte (tabletă de lapte îndul-
cit); miere; melasă; torturi; pâine; produse de 
cofetărie; arpacaş de ovăz; orez instant; ce-
reale; făină de soia; orez; sago; făină de 

grâu; tăiţei instant; fidele de orez; gustări pe 
bază de cereale; gustări pe bază de orez; 
amidon de uz alimentar; îngheţată; gheaţă 
alimentară; îngheţate tip sorbet cu fructe; 
sare; oţet; sos de soia; condimente; muştar; 
sos de peşte; drojdie; maia; preparate aro-
matice de uz alimentar; esenţe pentru ali-
mentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişca; produse pentru frăgezit carne, de uz 
casnic; gluten preparat ca produs alimentar; 
făină de orez; prafuri pentru îngheţate; 

 

32   - bere; băuturi pe bază de orez, nefiind înlocui-
tori de lapte; băuturi nealcoolice cu aromă de 
bere; băuturi pentru sportivi; băuturi energi-
zante; băuturi carbogazoase nealcoolice; 
băuturi din fructe, fără alcool; băuturi pe bază 
de zer; apă (băuturi); ape care conţin oxid de 
litiu; ape minerale (băuturi); ape gazoase; 
apă de masă; limonade; sifon; băuturi neal-
coolice; băuturi izotonice; kvass (băutură 
nealcoolică); smoothies; băuturi pe bază de 
soia, altele decât înlocuitori de lapte; băuturi 
îmbogăţite cu proteine pentru sportivi; băuturi 
nealcoolice cu aromă de cafea; băuturi neal-
coolice cu aromă de ceai; băuturi răcoritoare; 
cola; băuturi pe bază de acid lactic (produse 
din fructe, nelactate); băuturi nealcoolice cu 
aromă de ceai şi lapte (în care laptele nu 
predomină); apă distilată pentru fabricarea 
băuturilor; apă potabilă distilată; apă potabilă 
purificată; băuturi din legume; băuturi pe 
bază de fasole Mung; douzhi (băutură pe 
bază de fasole fermentată); preparate pentru 
fabricarea băuturilor; sorbeturi (băuturi). 
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medicina umană; preparate cu vitamine; 
substanţe radioactive de uz medical; gaz de 
uz medical; conductori chimici pentru elec-
trozi de electrocardiograf; spermă pentru 
inseminarea artificială; dezinfectante; soluţii 
pentru lentile de contact; bulion de cultură 
pentru bacteriologie; bomboane medicamen-
toase; suplimente alimentare proteice; supli-
mente alimentare pe bază de lecitină; supli-
mente nutritive; suplimente alimentare pe 
bază de minerale; băuturi nutritive de uz me-
dicinal; substanţe nutritive pentru uz medical; 
alimente dietetice de uz medical; făină cu 
adaos de lactate pentru copii mici; alimente 
pentru bebeluşi; lapte-formulă pentru sugari; 
lapte praf pentru sugari; purificatoare de aer; 
alimente medicinale; suplimente alimentare 
pentru animale; insecticide; scutece chiloţei 
pentru bebeluşi; tampoane pentru alăptat; 
abrazivi de uz dentar; scutece pentru anima-
le de companie; suplimente dietetice care 
stimulează creşterea probioticelor; preparate 
probiotice de uz medical; 

 

29   - carne; extracte din alge de mare comestibile; 
peşte, cu excepţia celui viu; conserve de 
fructe; fructe conservate; gustări pe bază de 
fructe şi legume; nuci de areca preparate; 
legume conservate; ouă; unt; frişcă (produse 
lactate); lapte; produse lactate; iaurt; frişcă 
bătută; lapte praf; băuturi pe bază de lapte, 
în care predomină laptele; lapte din boabe de 
soia; shake-uri din lapte; ceai cu lapte (în 
care predomină laptele); lapte de migdale; 
băuturi pe bază de lapte şi lapte de soia; 
smântână; lapte de arahide; lapte praf de 
soia; extracte de lapte de soia; lapte de co-
cos; lapte de orez; băuturi pe bază de lapte 
de cocos; băuturi pe bază de lapte de migda-
le; băuturi pe bază de lapte de arahide; 
brânzeturi; uleiuri de uz alimentar; jeleuri 
comestibile; fructe cu coaja lignificată proce-
sate; ciuperci comestibile uscate; produse pe 
bază de tofu; maţe pentru cârnaţi, naturale 
sau artificiale; lapte praf de capră; 

 

30   - băuturi pe bază de cafea; ciocolată cu lapte 
(băutură); cafea; cacao (prăjită, sub formă de 
pudră, granule sau băutură); ciocolată de 
băut; ceai; băuturi pe bază de ceai (nemedi-
camentoase); băuturi pe bază de ceai cu 
lapte (în care laptele nu predomină); zahăr; 
dulciuri; felii de lapte (tabletă de lapte îndul-
cit); miere; melasă; torturi; pâine; produse de 
cofetărie; arpacaş de ovăz; orez instant; ce-
reale; făină de soia; orez; sago; făină de 
grâu; tăiţei instant; fidele de orez; gustări pe 
bază de cereale; gustări pe bază de orez; 

amidon de uz alimentar; îngheţată; gheaţă 
alimentară; îngheţate tip sorbet cu fructe; 
sare; oţet; sos de soia; condimente; muştar; 
sos de peşte; drojdie; maia; preparate aro-
matice de uz alimentar; esenţe pentru ali-
mentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişca; produse pentru frăgezit carne, de uz 
casnic; gluten preparat ca produs alimentar; 
făină de orez; prafuri pentru îngheţate; 

 

32   - bere; băuturi pe bază de orez, nefiind înlocui-
tori de lapte; băuturi nealcoolice cu aromă de 
bere; băuturi pentru sportivi; băuturi energi-
zante; băuturi carbogazoase nealcoolice; 
băuturi din fructe, fără alcool; băuturi pe bază 
de zer; apă (băuturi); ape care conţin oxid de 
litiu; ape minerale (băuturi); ape gazoase; 
apă de masă; limonade; sifon; băuturi neal-
coolice; băuturi izotonice; kvass (băutură 
nealcoolică); smoothies; băuturi pe bază de 
soia, altele decât înlocuitori de lapte; băuturi 
îmbogăţite cu proteine pentru sportivi; băuturi 
nealcoolice cu aromă de cafea; băuturi neal-
coolice cu aromă de ceai; băuturi răcoritoare; 
cola; băuturi pe bază de acid lactic (produse 
din fructe, nelactate); băuturi nealcoolice cu 
aromă de ceai şi lapte (în care laptele nu 
predomină); apă distilată pentru fabricarea 
băuturilor; apă potabilă distilată; apă potabilă 
purificată; băuturi din legume; băuturi pe 
bază de fasole Mung; douzhi (băutură pe 
bază de fasole fermentată); preparate pentru 
fabricarea băuturilor; sorbeturi (băuturi). 
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lari de soare; piese şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate, şi anume braţe 
sub formă de piese pentru rame de ochelari, 
suporturi de nas pentru ochelari şi ochelari 
de soare, opritoare de ureche pentru ochelari 
şi ochelari de soare, punţi de nas sub formă 
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de piese pentru rame de ochelari, braţe pen-
tru suporturi de nas pentru ochelari, vârfuri 
de braţ pentru ochelari, şuruburi, şaibe şi 
piuliţe sub formă de piese pentru ochelari; 
lentile, lentile de contact; rame, şnururi, lan-
ţuri şi tocuri, toate pentru ochelari sau oche-
lari de soare; cutii pentru lentile de contact; 
casete pentru lentile de contact; săculeţe 
pentru ochelari; săculeţe pentru ochelari de 
soare; monocluri; protecţia ochilor, şi anume 
ochelari de siguranţă; articole pentru protec-
ţia ochilor în sport, şi anume ochelari de pro-
tecţie; ochelari de protecţie şi ochelari de 
siguranţă; tocuri, lanţuri, şnururi şi curele 
pentru fixarea ochelarilor fără braţe; adaptoa-
re analogice, digitale, radio şi fără fir pentru 
conectarea telefoanelor la aparate auditive; 
fişe electrice pentru conectarea aparatelor 
auditive la aparate de programare; receptoa-
re radio pentru conectare la aparate auditive; 
dispozitive pentru comanda de la distanţă a 
intensităţii sunetului pentru conectare la apa-
ratele auditive; telefoane destinate utilizării 
de către persoane cu deficienţe de auz; tele-
vizoare destinate utilizării de către persoane 
cu deficienţe de auz; software destinate utili-
zării de către opticieni; software pentru mă-
surarea digitală a ochilor; software pentru 
realizarea de măsurări digitale pentru ajusta-
rea ochelarilor şi lentilelor; 

 

35   - servicii de administrare şi marketing, toate 
pentru opticieni; servicii prestate de magazi-
ne de vânzare cu amănuntul în domeniul 
ochelarilor, ochelarilor de soare, lentilelor 
pentru ochelari şi ochelari de soare, ramelor 
de ochelari şi ramelor de ochelari de soare; 
servicii prestate de magazine de vânzare cu 
amănuntul în domeniul lentilelor de contact, 
cutiilor şi casetelor pentru lentile de contact; 
servicii prestate de magazine de vânzare cu 
amănuntul în domeniul monoclurilor; servicii 
prestate de magazine de vânzare cu amă-
nuntul în domeniul protecţiilor pentru ochi, şi 
anume a ochelarilor de siguranţă; servicii 
prestate de magazine de vânzare cu amă-
nuntul în domeniul articolelor pentru protecţia 
ochilor în sport, şi anume a ochelarilor, oche-
larilor de protecţie şi ochelarilor de siguranţă; 
servicii prestate de magazine de vânzare cu 
amănuntul în domeniul tocurilor, lanţurilor, 
şnururilor şi curelelor pentru fixarea ochelari-
lor, protecţiilor pentru urechi şi dopurilor de 
urechi; servicii prestate de magazine de vân-
zare cu amănuntul în domeniul adaptoarelor 
analogice, digitale, radio şi fără fir pentru 
conectarea telefoanelor la aparate auditive, 
aparatelor auditive, fişelor electrice pentru 

conectarea aparatelor auditive la aparate de 
programare, receptoarelor radio pentru co-
nectare la aparate auditive, dispozitivelor 
pentru comanda de la distanţă a intensităţii 
sunetului pentru conectare la aparatele audi-
tive; servicii prestate de magazine de vânza-
re cu amănuntul în domeniul telefoanelor 
destinate utilizării de către persoane cu defi-
cienţe de auz, televizoarelor destinate utiliză-
rii de către persoane cu deficienţe de auz; 
regruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse, şi anume de aparate, instrumente şi 
preparate optice, auditive, dentare, medicale, 
farmaceutice şi de îngrijire a sănătăţii, pro-
duse de optică, ochelari, ochelari de soare, 
lentile de contact, lentile pentru ochelari şi 
ochelari de soare, rame de ochelari şi rame 
de ochelari de soare, monocluri, ochelari de 
protecţie, ochelari de protecţie pentru sport, 
ochelari de siguranţă, tocuri de ochelari, lan-
ţuri, şnururi, curele pentru fixarea ochelarilor, 
cutii, etuiuri pentru ochelari şi ochelari de 
soare, cutii şi casete pentru lentile de con-
tact, lanţuri, şnururi, curele pentru fixarea 
ochelarilor fără braţe, protecţii pentru urechi 
şi dopuri de urechi, adaptoare analogice, 
digitale, radio şi fără fir pentru conectarea 
telefoanelor la aparate auditive, aparate au-
ditive, fişe electrice pentru conectarea apara-
telor auditive la aparate de programare, re-
ceptoare radio pentru conectare la aparate 
auditive, dispozitive pentru comanda de la 
distanţă a intensităţii sunetului pentru conec-
tare la aparatele auditive, telefoane destinate 
utilizării de către persoane cu deficienţe de 
auz, televizoare destinate utilizării de către 
persoane cu deficienţe de auz, piese, acce-
sorii pentru aparate şi instrumente optice şi 
dentare, piese şi accesorii pentru produsele 
de optică, care permit clienţilor să vadă şi să 
cumpere comod aceste produse dintr-un 
magazin de vânzare cu amănuntul de produ-
se optice, dintr-un magazin de specialitate de 
vânzare cu amănuntul de aparate auditive, 
dintr-o farmacie de vânzare cu amănuntul şi 
dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul 
de produse de îngrijire a sănătăţii, dintr-un 
magazin de specialitate de vânzare cu amă-
nuntul de aparate şi instrumente chirurgicale, 
medicale şi dentare, dintr-un supermarket, 
magazin universal, catalog specializat în 
aparate, instrumente şi preparate optice, 
auditive, dentare, medicale, farmaceutice şi 
de îngrijire a sănătăţii, prin comenzi prin poş-
tă sau prin mijloace de telecomunicaţii, dintr-
un catalog cu marfă generală prin comenzi 
prin poştă sau prin mijloace de telecomunica-
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ţii, de pe un site web pe Internet specializat 
în aparate, instrumente şi preparate optice, 
auditive, dentare, medicale, farmaceutice şi 
de îngrijire a sănătăţii, de pe un site web pe 
Internet cu marfă generală, de la un canal de 
teleshopping şi prin mijloace de telecomuni-
caţii; administrarea unui program corporativ 
de reduceri care permite participanţilor să 
obţină reduceri la produse de optică; 

 

44   - servicii medicale; servicii prestate de optici-
eni; servicii de oftalmologie şi optometrie; 
servicii de stabilire a dioptriilor şi de testare a 
vederii; montarea lentilelor optice, ramelor şi 
ajustarea lentilelor de contact; teste de auz; 
servicii de îngrijire a sănătăţii şi servicii oferi-
te de clinici medicale; servicii referitoare la 
aparate auditive, şi anume teste de auz, 
ajustarea aparatelor auditive, identificarea şi 
analizarea deficienţelor de auz şi prescrierea 
aparatelor şi instrumentelor auditive; ajusta-
rea dispozitivelor auditive; servicii de consili-
ere şi consultanţă, toate referitoare la auz, 
dispozitive auditive, aparate şi instrumente 
auditive; servicii de consultanţă şi consiliere 
profesională, toate referitoare la serviciile 
sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 044213 
(220) 2019.05.07 
(730) Intervet International B.V., NL 

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - vaccinuri pentru păsări domestice. 
 

 
 
 
(210) 044214 
(220) 2019.05.07 
(730) CUCEREAVÎI Alexandr, întreprinzător in-

dividual, MD 
Str. Bucovinscaia nr. 8,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 20.05.11; 20.05.16; 26.04.03; 26.04.09; 
27.05.24; 27.07.11; 27.07.24. 

 
 
 
(210) 044215 
(220) 2019.05.07 
(730) REZIDENŢA PARC S.R.L., MD 

Str. Alexe Mateevici nr. 66,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 25.01.25; 
27.05.19; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 044216 
(220) 2019.05.07 
(730) MACIUCA Mihail, MD 

Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044218 
(220) 2019.05.08 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate 
produsele incluse în clasa 33, cu excepţia 
whisky-urilor şi lichiorurilor. 

 

 
 
 
(210) 044219 
(220) 2019.05.08 
(730) KELLERS S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 5, MD-4814,  
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 03.01.02; 03.01.22; 05.11.15; 05.13.07; 
24.01.18; 24.01.20; 25.01.25; 26.01.15; 
27.05.09. 

 
 
 
(210) 044225 
(220) 2019.05.10 
(730) UNICOMPRO S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 22,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: turcoaz. 
(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben. 
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(210) 044229 
(220) 2019.05.14 
(730) Spartan Race, Inc., US 

234 Congress Street, 5th fl., Boston, MA 
02110, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
25   - articole de îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pen-

tru sport; chipiuri; şepci; pulovere; jachete; 
eşarfe; lenjerie de corp; veste; pantaloni de 
sport; cămăşi stil sport; tricouri; costume de 
baie; încălţăminte de sport; articole de încăl-
ţăminte; articole pentru acoperirea capului. 

 

(531) CFE(8) 04.05.21; 23.05.01; 23.05.05; 26.01.16; 
26.13.01; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044241 
(220) 2019.05.15 
(730) SPERANŢA FAMILIEI S.R.L., MD 

Str. Valea Bîcului nr. 5/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.03; 03.07.24; 27.05.01; 28.01.00. 
 
 
 
(210) 044242 
(220) 2019.05.15 
(730) Romantsov Oleksandr, UA 

Str. Chkalova nr. 37, ap. 15, Dnipropetrovsk, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite 

nuanţe, sur. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

(531) CFE(8) 04.05.21; 05.01.01; 05.01.05; 05.01.10; 
05.01.16; 24.17.02; 27.03.11; 27.05.03; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044243 
(220) 2019.05.15 
(730) Romantsov Oleksandr, UA 

Str. Chkalova nr. 37, ap. 15, Dnipropetrovsk, 
Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

nuanţe, sur, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 09.01.11; 09.01.15; 09.01.22; 
16.03.17; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044244 
(220) 2019.05.15 
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 

Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - rachiu de vin învechit. 
 

(531) CFE(8) 02.01.20; 19.07.10; 19.07.17; 19.07.23; 
24.03.07; 25.01.15; 27.05.09; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 044264 
(220) 2019.05.20 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice, produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii; produse de toaletă neme-
dicinale; parfumuri de uz personal. 

 

 
 
 
(210) 044265 
(220) 2019.05.20 
(730) PepsiCo, Inc., a North Carolina corpora-

tion, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - gustări din porumb, gustări sărate pe bază 

de porumb, chipsuri tortilla, taco. 
 

 
 
 
(210) 044266 
(220) 2019.05.20 
(730) PepsiCo, Inc., a North Carolina corpora-

tion, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
30   - gustări din porumb, gustări sărate pe bază 

de porumb, chipsuri tortilla, taco. 
 

 
 
 
(210) 044275 
(220) 2019.05.21 
(730) CIOBANU Vladislav, MD 

Str. Bulgară nr. 71, ap. 62,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 044284 
(220) 2019.05.22 
(730) Bakkour Rashid, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bloc 1, ap. 57,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.10; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044304 
(220) 2019.05.24 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 19.03.03; 19.03.24; 25.01.19; 25.07.03; 
25.07.07; 27.05.19; 27.05.22; 27.05.24. 
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(210) 044305 
(220) 2019.05.24 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 09.01.10; 19.03.03; 19.03.24; 
25.01.19; 25.05.03; 25.07.03; 25.07.07; 
27.05.19; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 044326 
(220) 2019.05.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 044327 
(220) 2019.05.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

 
 
 
(210) 044331 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, cenuşiu. 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.17; 26.01.06; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044332 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
 
 

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

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 01.07.06; 01.07.07; 02.05.06; 02.05.23; 
02.05.27; 27.03.02; 27.05.11; 29.01.12. 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 044333 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
 
 

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

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.19; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 044334 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
 
 

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

rinar; preparate farmaceutice biologice de uz 
medical; produse igienice de uz medical; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical sau 
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice pentru oameni şi animale; plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea animale-
lor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 044335 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
 
 

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

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
 
(210) 044336 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 069693 
(540)  
 
 

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

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 01.13.15; 21.03.13; 26.13.25; 27.03.15; 
27.05.08; 29.01.13. 

 

(210) 044337 
(220) 2019.05.29 
(730) Singapore Biotech Pte. Ltd., SG 

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 
069693 

(540)  
 
 

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

veterinar; preparate farmaceutice biologice 
de uz medical; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 02.01.23; 09.01.10; 16.03.15; 27.03.02; 
27.03.15; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044339 
(220) 2019.05.29 
(730) Fraser Research Labs. Inc., CA 

25 Sheppard Avenue West, Suite 300, To-
ronto, Ontario, M2N 6S6, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - produse cosmetice; seturi cosmetice; măşti 

de frumuseţe; creme cosmetice; loţiuni de uz 
cosmetic; ruj de buze; luciu de buze; creioa-
ne cosmetice; balsamuri, altele decât cele de 
uz medicinal; produse cosmetice pentru 
sprâncene; fard de pleoape (produse cosme-
tice); produse cosmetice pentru gene; liner 
pentru ochi (produse cosmetice); produse de 
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machiat; rimel; fond de ten (produse cosme-
tice); fard de obraz (produse cosmetice); 
preparate de îngrijire a părului destinate sti-
mulării creşterii părului, nemedicinale; spray 
pentru creşterea părului, nemedicinale; şam-
poane; balsamuri pentru păr; loţiuni tonice 
pentru păr (produse cosmetice); loţiuni pen-
tru păr; vopsele pentru păr; creme pentru 
albirea tenului; produse cosmetice pentru 
îngrijirea pielii; lapte de curăţare de uz cos-
metic; preparate pentru tratarea acneei, 
nemedicinale; creme antirid; exfoliante (pro-
duse cosmetice); peeling-uri de faţă (produse 
cosmetice); scraburi de faţă (produse cosme-
tice); hidratante cosmetice pentru faţă, corp, 
mîini şi picioare; produse de protecţie solară; 
uleiuri eterice; aromatizanţi (uleiuri esenţia-
le); săpunuri; geluri de masaj, altele decât 
cele de uz medicinal. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 044340 
(220) 2019.05.29 
(730) Fraser Research Labs. Inc., CA 

25 Sheppard Avenue West, Suite 300, To-
ronto, Ontario, M2N 6S6, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - produse cosmetice; seturi cosmetice; măşti de 

frumuseţe; creme cosmetice; loţiuni de uz 
cosmetic; ruj de buze; luciu de buze; creioane 
cosmetice; balsamuri, altele decât cele de uz 
medicinal; produse cosmetice pentru sprân-
cene; fard de pleoape (produse cosmetice); 
produse cosmetice pentru gene; liner pentru 
ochi (produse cosmetice); produse de machiat; 
rimel; fond de ten (produse cosmetice); fard de 
obraz (produse cosmetice); preparate de îngriji-
re a părului destinate stimulării creşterii părului, 
nemedicinale; spray pentru creşterea părului, 
nemedicinale; şampoane; balsamuri pentru 
păr; loţiuni tonice pentru păr (produse cos-
metice); loţiuni pentru păr; vopsele pentru păr; 
creme pentru albirea tenului; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; lapte de curăţare 
de uz cosmetic; preparate pentru tratarea ac-
neei, nemedicinale; creme antirid; exfoliante 
(produse cosmetice); peeling-uri de faţă (pro-

duse cosmetice); scraburi de faţă (produse 
cosmetice); hidratante cosmetice pentru faţă, 
corp, mîini şi picioare; produse de protecţie 
solară; uleiuri eterice; aromatizanţi (uleiuri 
esenţiale); săpunuri; geluri de masaj, altele 
decât cele de uz medicinal; 

 

05   - produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii; 
unguente de uz farmaceutic; produse pentru 
arsuri solare de uz farmaceutic; produse 
farmaceutice; produse antisolare (unguente 
contra arsurilor solare). 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 044341 
(220) 2019.05.30 
(310) 88/255,430 
(320) 2019.01.09 
(330) US 
(730) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., US 

225 Second Avenue, 02451 Waltham, Mas-
sachusetts, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

bolii aglutininelor la rece. 
 

 
 
 
(210) 044356 
(220) 2019.06.03 
(730) POPA Sergiu, MD 

MD-2500, Zubreşti, Străşeni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - îngrăşăminte, fertilizanţi. 
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(210) 044358 
(220) 2019.06.03 
(730) DuPont Agricultural Caribe Industries, 

Ltd, BM 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamil-
ton, HM1 1, Insulele Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse pentru distrugerea buruienilor; pes-

ticide; erbicide. 
 

 
 
 
(210) 044359 
(220) 2019.06.03 
(730) DuPont Agricultural Caribe Industries, 

Ltd, BM 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamil-
ton, HM1 1, Insulele Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse pentru distrugerea buruienilor; pes-

ticide; erbicide; fungicide; insecticide. 
 

 
 
 
(210) 044363 
(220) 2019.06.04 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 

(210) 044364 
(220) 2019.06.04 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.07.16; 02.07.23; 02.07.25; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 044366 
(220) 2019.06.02 
(730) GONCEARIUC Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 188,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(531) CFE(8) 05.03.08; 05.13.25; 11.03.03; 11.03.20; 
25.01.06; 25.03.07; 27.05.24; 27.07.24. 

 
 
 
(210) 044367 
(220) 2019.06.04 
(730) ADVAHOV Vasile, MD 

Str. Hristo Botev nr. 21, bloc 1, ap. 6,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
ADVAHOV Vitalie, MD 
Str. Ion Creangă nr. 49, bloc 3, ap. 2,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
(531) CFE(8) 07.05.08; 22.01.15; 24.17.02; 24.17.25; 

25.01.13; 25.01.25; 26.04.18; 27.01.25; 
27.03.15; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 044371 
(220) 2019.06.05 
(730) TANKULEVICI Andrei, MD 

Str-la 2 Lvov nr. 83, ap. 87,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 07.05.11; 16.01.01; 26.03.23; 27.01.05; 
27.03.15; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 044374 
(220) 2019.06.05 
(730) STRĂJESCU COSTEL CONSTANTIN, 

gospodărie ţărănească, MD 
MD-3550, Pocşeşti, Orhei, Republica Moldo-
va 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, 
verde de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2019) 
29   - lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse 

lactate; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 03.04.01; 03.04.02; 03.04.12; 
03.04.13; 05.03.11; 05.13.08; 26.01.15; 26.01. 
18; 27.05.08; 29.01.14. 
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(210) 044375 
(220) 2019.06.05 
(730) GOSPODĂRIA ISTRATI S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 204,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, verde, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.04.02; 03.04.18; 03.05.01; 03.07.03; 
03.07.04; 03.07.26; 06.19.11; 25.01.06; 
26.01.15; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044376 
(220) 2019.06.05 
(730) PROCER COMPANY S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Ismail nr. 33, of. 507,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 

(210) 044377 
(220) 2019.06.05 
(730) MUNTEAN Igor, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 17, ap. 123,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 18.03.02; 18.03.23; 26.04.18; 27.03.15; 
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044378 
(220) 2019.06.05 
(730) MUNTEAN Igor, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 17, ap. 123,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

furilor; organizarea de călătorii. 
 

 
 
 
(210) 044380 
(220) 2019.06.07 
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD 

Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044381 
(220) 2019.06.04 
(730) CRONOS AUTO S.R.L., MD 

Str. Grătieşti nr. 23,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar; 

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

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

 

(531) CFE(8) 03.09.16; 03.09.25; 14.01.18; 14.03.01; 
18.01.05; 27.05.02. 

 

(210) 044383 
(220) 2019.06.05 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 03.04.04; 03.04.23; 03.04.24; 06.01.02; 
06.01.04; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044384 
(220) 2019.06.05 
(730) GRIGORIEV Corneliu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 25, bloc 3, 
ap. 36, MD-2075, Chişinău, Republica Mol-
dova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.02.01; 26.04.18; 26.11.22; 
27.01.12; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044385 
(220) 2019.06.06 
(730) ŢABUR Doru, MD 

Str. Ginta Latină nr. 3, ap. 22,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

furilor; organizarea de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 13.01.05; 18.05.10; 24.15.01; 26.03.04; 
26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044386 
(220) 2019.06.06 
(730) GRIGORIEV Corneliu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 25/3, ap. 
36, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, maro de diferite 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 25.05.02; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 044388 
(220) 2019.06.10 
(730) PNUD Moldova, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 131,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, sur. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.01.05; 05.01.16; 15.09.18; 26.01.15; 
26.01.16; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044390 
(220) 2019.06.10 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

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

(540)  
 
 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
 
 

(210) 044391 
(220) 2019.06.10 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044397 
(220) 2019.06.11 
(730) GENERAL BUILDING S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 18,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transporta-
bile nemetalice; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.24; 27.01.06; 27.05.21. 
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(210) 044399 
(220) 2019.06.07 
(730) AUTO REVIZOR S.A., MD 

Str. Serghei Lazo nr. 21,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 044400 
(220) 2019.06.03 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.20; 19.07.22. 
 

(210) 044401 
(220) 2019.06.03 
(730) VLAD NEAHIN, întreprindere individuală, 

MD 
Bd. Decebal nr. 23,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 044402 
(220) 2019.06.05 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.17; 07.15.08; 19.07.01; 19.07.12; 
19.07.16; 19.07.22; 19.07.23; 27.05.02. 

 
 
 
(210) 044403 
(220) 2019.06.06 
(730) NICULINA Galina, UA 

or. Kiev, str. Simirenka, nr. 25 a, ap. 70, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: vişiniu, alb, cafeniu-des-

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

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.03; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044405 
(220) 2019.06.11 
(730) KSG International S.R.L., MD 

Str. Lacului nr. 33,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - miere. 
 

 
 
 
(210) 044406 
(220) 2019.06.11 
(730) KSG International S.R.L., MD 

Str. Lacului nr. 33,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044407 
(220) 2019.06.11 
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L., 

societate comercială, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044408 
(220) 2019.06.12 
(730) CISTOVIE S.R.L., MD 

Str. E. Sîrbu nr. 3, of. 12,  
MD-5102, Donduşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044409 
(220) 2019.06.12 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”bank”, cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.01.08; 05.01.16; 24.15.03; 24.15.15; 
24.15.21; 26.03.04; 26.03.05; 27.05.01. 

 
 
 
 
 

(210) 044410 
(220) 2019.06.12 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - 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; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 044412 
(220) 2019.06.12 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.09; 01.11.01; 02.09.01; 27.03.02; 
27.03.12; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044413 
(220) 2019.06.12 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - 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) 02.09.01; 26.11.13; 27.01.04; 27.03.02; 
27.03.15; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 044414 
(220) 2019.06.13 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
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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; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.12; 01.03.02; 02.09.01; 24.17.06; 
24.17.09; 24.17.25; 26.07.25; 27.01.02; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 044415 
(220) 2019.06.14 
(730) CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE, 

asociaţie obştească, MD 
Str. A. Corobceanu nr. 13/1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

verde-deschis, portocaliu, bej, alb, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

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

 

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) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 26.04.04; 
26.04.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 

(210) 044416 
(220) 2019.06.11 
(730) PRISECARI Svetlana, MD 

Str. Ion Creangă nr. 5, ap. 15, MD-2086,  
Dobrogea, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 03.01.04; 03.01.14; 03.01.16; 27.05.01; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044417 
(220) 2019.06.13 
(730) Biocon Biologics India Limited., IN 

Biocon House, Ground Floor, Tower - 3, 
Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka – 
560100, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - antibiotice; balsamuri de uz medical; prepa-

rate biologice de uz medical; caşete pentru 
uz farmaceutic; capsule pentru medicamen-
te; preparate chimice de uz farmaceutic; pre-
parate chimice de uz medical; preparate 
chimico-farmaceutice; substanţe dietetice de 
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uz medical; medicamente; elixiruri (preparate 
farmaceutice); infuzii medicinale; preparate 
farmaceutice; produse farmaceutice; seringi 
preumplute de uz medical; remedii pentru 
medicina umană; truse medicale de voiaj; 
loţiuni de uz farmaceutic. 

 

 
 
 
(210) 044418 
(220) 2019.06.13 
(730) ARLENGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 8/5,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044419 
(220) 2019.06.13 
(730) ARLENGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 8/5,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044427 
(220) 2019.06.17 
(730) TĂUTU Dorin, MD 

Str. Mihalcea Hâncu nr. 75, ap. 4,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.06; 03.07.25; 27.05.01. 
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(210) 044428 
(220) 2019.06.17 
(730) PRIM-LOGIST S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 90, of. 312,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23; 02.01.24; 
02.01.25; 12.01.01; 12.01.10; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 044429 
(220) 2019.06.17 
(730) TĂUTU Dorin, MD 

Str. Mihalcea Hâncu nr. 75, ap. 4,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.06; 03.07.25; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044430 
(220) 2019.06.10 
(730) FSS INVEST S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044432 
(220) 2019.06.13 
(730) MORAR Aurel, MD 

Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044433 
(220) 2019.06.18 
(730) REBEJA Radu, MD 

Str. Ioana Radu nr. 3,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 21.03.01; 24.01.12; 24.01.15; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044435 
(220) 2019.06.17 
(730) DocsConsult Group S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 46,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
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) 20.05.25; 20.07.01; 20.07.02; 27.05.01; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 044436 
(220) 2019.06.17 
(730) AGROIANA LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Melestiu nr. 6,  
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 26.02.01; 26.02.18; 26.03.23; 27.05.22; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044437 
(220) 2019.06.17 
(730) S.O.S. SMILE ASSETS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 88, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tive şi culturale; 
 
 
 

 

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

 

(531) CFE(8) 18.05.01; 18.05.03; 26.01.16; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 044438 
(220) 2019.06.21 
(730) PIROTERM SERVICE S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 75,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 01.15.07; 03.07.01; 03.07.24; 
05.05.20; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044439 
(220) 2019.06.14 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5400, Rezina, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 

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

de navigare, geodezice, fotografice, cinema-
tografice, audiovizuale, optice, de cântărire, 
de măsurare, de semnalizare, de detectare, 
de testare, de inspectare, de salvare şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conduce-
rea, comutarea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; aparate şi instrumente pen-
tru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau a 
datelor; suporturi digitale înregistrate şi des-
cărcabile, software de calculatoare, suporturi 
digitale sau analogice goale de înregistrare şi 
de stocare; mecanisme pentru aparate cu 
preplată; maşini înregistratoare de încasat, 
dispozitive de calcul; calculatoare şi dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale pen-
tru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot su-
bacvatic; extinctoare. 

 

 
 
 
(210) 044441 
(220) 2019.06.20 
(730) FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 61,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legu-
me proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ. 

 

 

(210) 044442 
(220) 2019.06.18 
(730) CLUB HOTEL RICHMOND S.R.L., MD 

Bd. Grigore Vieru nr. 15, ap.(of.) 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 07.01.01; 27.05.09; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044443 
(220) 2019.06.18 
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L., 

societate comercială, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

erinar; produse igienice de uz medical; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical sau 
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice pentru oameni şi animale; plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 044445 
(220) 2019.06.19 
(730) Le Bridge-CTC S.R.L, MD 

Str. Varniţa nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 



 
MD - BOPI 8/2019        TRADEMARKS 

 110

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 18.04.02; 25.01.13; 27.05.01; 27.05.11; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044446 
(220) 2019.06.19 
(730) TOPOL-M TOP S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 80, ap. 65,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.07.27; 18.05.06; 18.07.20; 24.17.24; 
24.17.25; 26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044448 
(220) 2019.06.19 
(730) WESTART SPORT S.R.L., MD 

Str. Nicolai Zelinski nr. 31, ap. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 21.03.01; 27.05.11. 
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(210) 044449 
(220) 2019.06.20 
(730) PROMO PLUS S.R.L., publicaţie periodică, 

MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 11, ap. 67,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; tipărituri; articole de legăto-

rie; fotografii; articole de papetărie şi de bi-
rou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru pa-
petărie sau de uz casnic; materiale de desen 
şi materiale pentru artişti; pensule; materiale 
didactice şi educative; folii de plastic pentru 
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi 
împachetat; caractere tipografice, forme de 
tipar; 

 

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

 

 
 
 
(210) 044450 
(220) 2019.06.18 
(730) DOMENIU LA PRUT S.R.L., MD 

MD-3629, Gherman, Ungheni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.13.06; 05.13.25; 21.01.02; 24.01.12; 
24.01.18; 24.01.20; 24.09.08; 24.13.24; 
24.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044451 
(220) 2019.06.24 
(730) CREDITS 2 ALL S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 
27, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.17.20; 26.01.10; 26.03.23; 27.05.08; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 044454 
(220) 2019.06.20 
(730) ESPERANZA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Feredeului nr. 12, ap.(of.) 24,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 

 

 
 



 
MD - BOPI 8/2019        TRADEMARKS 

 112

(210) 044455 
(220) 2019.06.20 
(730) ESPERANZA TYRES S.R.L., MD 

Str. Feredeului nr. 12,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 044456 
(220) 2019.06.25 
(730) CONSILIUL RAIONAL SOROCA, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 5,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 03.07.07; 03.07.16; 05.07.10; 
06.03.14; 07.01.01; 07.01.03; 07.05.02; 
24.13.02; 24.13.25; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 044457 
(220) 2019.06.21 
(730) SABBO DC S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 6/1, ap. 36,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044458 
(220) 2019.06.26 
(730) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 044459 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medical 

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

 

 
 
 
(210) 044460 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044461 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044462 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044463 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

 
 
 
(210) 044464 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044465 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 044466 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044467 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 044468 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044469 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 044470 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

 
 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ALFA", "SMART", "AGRO", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.16; 05.05.20; 
19.07.17; 19.07.23; 19.07.25; 19.11.04; 
19.11.09; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044471 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

 



 
MD - BOPI 8/2019        TRADEMARKS 

 116

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ALFA", "SMART", "AGRO", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.16; 05.05.20; 
19.07.17; 19.07.23; 19.07.25; 19.11.04; 
19.11.09; 27.05.17. 

 
 
 
 
 

(210) 044472 
(220) 2019.06.20 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044474 
(220) 2019.06.27 
(730) TREE HOUSE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19/2, ap. 
16, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 02.09.17; 06.19.05; 24.01.10; 
24.01.15; 24.01.18; 24.01.20; 24.03.07; 
24.03.18; 24.03.19; 24.09.12; 25.07.20; 
27.05.24. 
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(210) 044476 
(220) 2019.06.21 
(730) GRIŞKIN Stanislav, MD 

Str. Drumul Viilor nr. 43, bloc 1, ap. 7,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
electric. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 14.01.01; 14.01.03; 14.01.10; 15.09.01; 
15.09.10; 15.09.25; 27.03.15; 27.05.19; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044478 
(220) 2019.06.24 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri (cu excepţia săpunurilor medicina-

le), detergenţi de rufe, sodă de albire, sub-
stanţe pentru înălbire şi spălare, mijloace de 
spălare, înmuiere şi limpezire, amidon pentru 
spălare, substanţe pentru îndepărtarea pete-
lor, substanţe de curăţat şi lustruire, produse 
pentru spălat vase; produse chimice pentru 

curăţarea metalelor, lemnului, pietrei, porţe-
lanului, sticlei, materialelor sintetice şi a ma-
terialelor textile; materiale neţesute impreg-
nate pentru a fi utilizate ca emolienţi pentru 
ţesături. 

 

 
 
 
(210) 044479 
(220) 2019.06.24 
(730) EXPO-BUSINESS-CHIŞINĂU, zona an-

treprenoriatului liber, MD 
Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.15; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.10; 
27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044480 
(220) 2019.06.24 
(730) Saucony, Inc., US 

500 Totten Pond Road Waltham, Massachu-
setts 02451, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
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(210) 044482 
(220) 2019.06.24 
(730) CORNEA Stanislav, MD 

Bd. Decebal nr. 89, ap. 135,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legu-
me proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.15; 26.01.15; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.08; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 044484 
(220) 2019.06.26 
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, fabrică de vinuri şi 
coniacuri, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.22; 19.07.23; 26.01.01. 
 
 
 
(210) 044485 
(220) 2019.06.26 
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, fabrică de vinuri şi 
coniacuri, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.10; 19.07.23; 
26.01.01. 
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(210) 044486 
(220) 2019.06.26 
(730) NISENBOIM Igor, MD 

Bd. Moscova nr. 15, bloc 1, ap. 64,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 03.07.03; 03.07.26; 27.05.17; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044487 
(220) 2019.06.26 
(730) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., CN 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - telefoane inteligente; telefoane mobile; etui-

uri pentru telefoane mobile; huse pentru tele-
foane mobile; folii de protecţie adaptate pen-
tru telefoane inteligente; suporturi adaptate 
pentru telefoane mobile; căşti audio; căşti 
pentru telefoane mobile; suporturi pentru 
selfie utilizate cu telefoane inteligente; cabluri 
USB; adaptoare de curent; baterii galvanice; 
încărcătoare de baterii; baterii externe mobile 
(baterii reîncărcabile); difuzoare; difuzoare 
inteligente; căşti fără fir pentru telefoane inte-
ligente; încărcătoare fără fir; aplicaţii softwa-
re descărcabile pentru telefoane mobile; 

computere; ochelari inteligenţi; ceasuri inteli-
gente; tablete; laptopuri; televizoare; tele-
vizoare inteligente; căşti fără fir; difuzoare 
fără fir. 

 

(531) CFE(8) 15.01.13; 27.03.15; 27.05.25. 
 
 
 
(210) 044488 
(220) 2019.06.26 
(730) SOLEI-TURISM S.R.L., MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 5, ap.(of.) 89,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.01; 27.01.02; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 044489 
(220) 2019.06.27 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044490 
(220) 2019.06.27 
(730) BUGA Serghei, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 1, ap. 114,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 02.09.14; 02.09.15; 05.03.13; 
05.03.15; 05.05.16; 27.05.01; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 044492 
(220) 2019.06.27 
(730) ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE DIVIN 

ŞI BRANDY DE MOLDOVA, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”DeVin”. 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 
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(210) 044493 
(220) 2019.06.27 
(730) ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE DIVIN 

ŞI BRANDY DE MOLDOVA, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”Salon”, ”Divin”. 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044495 
(220) 2019.06.28 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
07   - utilaj pentru prelucrarea strugurilor. 
 

(531) CFE(8) 05.03.04; 05.07.10; 27.05.08; 27.05.11. 
 
 
 

(210) 044500 
(220) 2019.06.26 
(730) MOGÎLDEA Cristi, MD 

Str-la 1 Petru Movilă nr. 3, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

furilor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 18.01.07; 18.01.08; 18.01.23; 18.05.06; 
18.07.20; 24.17.24; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 044501 
(220) 2019.06.27 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 1, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01. 
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(210) 044508 
(220) 2019.06.28 
(730) ROŞCA Vasile, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 25, bloc 3, 
ap. 28, MD-2075, Chişinău, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044511 
(220) 2019.07.01 
(730) FELSOFT TECHNOLOGIES S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 259/2, ap. 28,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

roşu, roz. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.25; 04.05.21; 27.05.01; 
27.05.19; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044512 
(220) 2019.07.02 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 32481 
(151) 2019.06.01 
(181) 2027.12.13 
(210) 041714 
(220) 2017.12.13 
(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading 

as SHARP CORPORATION, corporaţie or-
ganizată şi existentă conform legilor Ja-
poniei, Producători şi Comercianţi, JP 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 
590-8522, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automa-
te; aspiratoare electrice pentru uz casnic; 
aspiratoare automate (autopropulsate) care 
utilizează sisteme de calcul tip cloud-
computing pentru uz casnic; aspiratoare au-
tomate (autopropulsate) pentru uz casnic; 
aspiratoare automate (autopropulsate), şi 
anume roboţi care utilizează sisteme de cal-
cul tip cloud-computing pentru întreţinerea 
gospodăriilor care au funcţia de generare a 
ionilor; aspiratoare electrice automate (auto-
propulsate), şi anume roboţi pentru întreţine-
rea gospodăriilor; aspiratoare electrice pen-
tru saltele de uz casnic; maşini electrice de 
spălat pentru uz casnic; maşini electrice de 
spălat cu funcţii de uscare pentru uz casnic; 
maşini de spălat vase pentru uz casnic; ma-
şini electrice de lustruit ceară de uz casnic; 
procesatoare electrice de alimente pentru uz 
casnic; maşini de amestecat alimente pentru 
uz casnic; mixere electrice pentru alimente, 
atât pentru uz casnic, cât şi pentru uz indus-
trial; tăietoare electrice pentru alimente; tăie-
toare de carne; maşini de tocat carne; stor-
cătoare electrice pentru uz casnic; storcătoa-
re cu viteză redusă pentru uz casnic; prese 
electrice pentru fructe de uz casnic; aspira-
toare electrice de uz industrial; aspiratoare 
automate (autopropulsate) care utilizează 
sisteme computerizate; aspiratoare automate 

(autopropulsate) de uz industrial; aspiratoare 
automate (autopropulsate), şi anume roboţi 
care utilizează sisteme computerizate pentru 
scopuri industriale care au funcţia de genera-
re a ionilor; aspiratoare electrice automate 
(autopropulsate), şi anume roboţi de uz in-
dustrial; aspiratoare automate (autopropulsa-
te), şi anume roboţi pentru curăţarea module-
lor cu celule solare; maşini electrice de spă-
lat pentru uz industrial; maşini de spălat vase 
pentru uz industrial; extractori electrici de 
suc; storcătoare electrice pentru uz industri-
al; maşini-grătare pentru legume; maşini de 
amestecat produse alimentare pentru uz 
industrial; maşini de decojire a alimentelor de 
uz industrial; maşini de tăiat, mărunţit şi feliat 
produse alimentare în scopuri industriale; 
maşini pentru prepararea produselor alimen-
tare şi procesarea băuturilor; râşniţe de ca-
fea, cu excepţia celor acţionate manual; ma-
şini de frezat; maşini electrice de lustruit cea-
ră pentru uz industrial; roboţi pentru transpor-
tarea bagajelor; lifturi; echipamente de înde-
părtare statică; automate de vânzare; 

 

08   - tacâmuri; arme albe;  
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi suporturi digitale de înregistrare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; bare 
de sunet; echipament pentru sală de cinema 
de casă; căşti, radiouri, picup-uri; televizoare 
cu ecran LCD; robot în formă de telefoane 
inteligente; telefoane inteligente; telefoane 
mobile; telefoane; piese şi accesorii pentru 
telefoane; tablete-computere; asistenţi digitali 
portabili de tipul tabletelor; asistenţi digitali 
portabili de tipul ceasurilor de mână; asistenţi 
digitali portabili; table interactive integrate; 
table interactive, table integrate cu panouri 
tactile; table interactive cu panouri tactile; 
aplicaţii software pentru telefoane inteligente 
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şi asistenţi digitali de tipul tabletelor; aplicaţii 
software; aparate de telecomunicaţii; aparate 
cu aplicaţie electronică şi părţi ale acestora; 
baterii; sârme şi cabluri electrice; maşini şi 
aparate electrice de distribuţie şi/sau de co-
mandă; roboţi autopropulsaţi de monitorizare 
a securităţii; roboţi autopropulsaţi de monito-
rizare în scopuri de securitate; roboţi de mo-
nitorizare în scopuri de securitate; maşini şi 
aparate de comandă automată prin monitori-
zarea temperaturii şi mişcărilor pentru clima-
tizare sau congelare; reostate de lumină pen-
tru corpuri de iluminat; regulatoare (controle-
re) de putere pentru corpuri de iluminat; ma-
şini şi instrumente de măsurare sau testare 
pentru temperatură, umiditate şi presiune 
atmosferică; controlere automate şi teleco-
menzi pentru măsurarea, monitorizarea şi în 
scopuri de control pentru aer condiţionat; 
camere pentru scopuri de monitorizare; ca-
mere de supraveghere video; aparate de 
avertizare antifurt şi de incendiu; senzori de 
mişcare; aparate electrice de monitorizare; 
camere de monitorizare cu senzori de mişca-
re; înregistratoare de date pentru transmisie 
şi stocare între dispozitive de memorie elec-
tronică prin cablu sau wireless; receptoare 
audio; aparate de transmisie a sunetului sau 
imaginilor; aparate pentru înregistrarea sune-
tului sau a imaginilor; aparate de avertizare 
cu monitorizarea mişcării bebeluşilor de către 
camere video sau senzori; traducători elec-
tronici prin sunet; traducători electronici; su-
porturi de date preînregistrate pentru siste-
mele de recunoaştere vocală; playere de 
reproducere a sunetului; difuzoare; aparate 
pentru înregistrarea datelor pe calculator; 
aparate de prelucrare a datelor; programe de 
calculator descărcabile prin Internet; progra-
me de calculator (software descărcabil); sof-
tware şi programe de calculator; module de 
celule fotovoltaice; baterii solare; aparate şi 
instalaţii fotovoltaice; receptoare de televizi-
une care utilizează ecrane de afişare ca 
oglinzi; monitoare, care utilizează ecrane de 
afişare ca oglinzi; alarme de securitate anti-
intruziune pentru uşi; alarme de gaz; alarme 
de fum; alarme de scurgere a apei; alarme 
antifurt; mecanisme electronice de blocare 
pentru seifuri; controale de putere (energie) 
monitorizate la distanţă; wattmetre; conver-
toare electrice de putere; aparate de măsura-
re a puterii; detectori de microbi; senzori de 
microbi; maşini şi instrumente de măsurare 
sau testare; pedometre; contoare; senzori de 
vibraţie; înregistrări video cum ar fi discuri 
video înregistrate şi casete video pre-

înregistrate; fişiere muzicale descărcabile; 
fişiere de imagine descărcabile; sunete sau 
imagini descărcabile; software de aplicaţie 
informatică pentru asistenţi digitali portabili; 
software de calculatoare pentru cloud com-
puting; software de aplicaţie; aplicaţii pentru 
telefoane inteligente care utilizează reţeaua 
locală wireless pentru controlul aparatului 
electric la domiciliu; programe de jocuri des-
cărcabile pentru telefoane mobile; programe 
de jocuri pe calculator descărcate prin Inter-
net; programe pentru jocuri portabile cu ecra-
ne cu cristale lichide descărcate prin Internet; 
software de calculatoare descărcabile; sune-
te de apel descărcabile pentru telefoane mo-
bile; publicaţii electronice descărcabile; pu-
blicaţii electronice; senzori de tip AGE; apa-
rate pentru analiză a proteinei; aparate de 
electroforeză; echipamente de blot; aparate 
de imagistică fluorescentă; aparate de anali-
ză a solului; cântare de baie; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă 
adaptate pentru persoane cu handicap; apa-
rate de masaj; aparate, dispozitive şi articole 
pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole 
pentru activitatea sexuală; aparate de masaj 
pentru corp; aparate de masaj pentru faţă; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburilor, de gătit, de răcire, de uscare, 
de ventilare, de alimentare cu apă şi în sco-
puri sanitare; generatoare de ioni de uz cas-
nic; aparate electrice automate de generare 
a ionilor (autopropulsate) pentru uz casnic; 
aparate electrice automate de generare a 
ionilor (autopropulsate) care utilizează siste-
me de calcul tip cloud-computing pentru uz 
casnic; aparate de aer condiţionat pentru uz 
casnic; purificatoare de aer pentru uz casnic; 
dezumidificatoare de uz casnic; umidificatoa-
re de uz casnic; ventilatoare electrice; dispo-
zitive electrice de ventilare; hote de extracţie 
pentru aragazuri; maşini electrice de gătit; 
maşini de suflat cu aparate de condiţionare a 
ionilor în scopuri de climatizare a aerului; 
maşini electrice de suflat pentru aer condiţio-
nat; uscătoare pentru saltele de uz casnic; 
maşini electrice de uscat pentru uz casnic; 
frigidere electrice de uz casnic; cuptoare cu 
abur supraîncălzit pentru uz casnic; cuptoare 
de abur supraîncălzit, având funcţia de cup-
toare cu microunde destinate uzului casnic; 
cuptoare-toaster cu abur supraîncălzit pentru 
uz casnic; cuptoare cu microunde; cuptoare 
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electrice; instalaţii electromagnetice de in-
ducţie atât pentru uz casnic, cât şi pentru 
industrie; grătare electrice; încălzitoare de 
gătit cu încălzire prin inducţie; plite incorpora-
te şi sertare cu microunde; sertare cu încălzi-
re electrică; aparate electrice de gătit orez 
pentru uz casnic; toastere electrice; cuptoare 
electrice cu toastere; tigăi electrice de prăjit; 
tigăi electrice de gătit; vase electrice de gătit; 
oală-borcan electric; sosiere electrice; tigăi 
electrice de încălzit; aburitoare electrice; 
aparate electrice de cafea; aparate electrice 
pentru sandwich-uri fierbinţi; friteuze electri-
ce; aparate electrice de făcut supă; aparate 
electrice de făcut iaurt; maşini de făcut pâine; 
aparate electrice de făcut ceai; urne electri-
ce; maşini electrice de gătit sub presiune; 
generatoare de ioni pentru căşti, aparate de 
curăţat pentru căşti; aparate faciale electrice 
cu abur cu funcţii generatoare de ioni; apara-
te faciale electrice cu funcţii generatoare de 
ioni; uscătoare de păr pentru uz casnic; apa-
rate electrotermice de uz casnic pentru sco-
puri de frumuseţe sau sanitare; aparate elec-
trotermice de uz casnic; instalaţii de iluminat 
pe bază de diode-emiţătoare de lumină tip 
(LED); lămpi electrice şi aparate de iluminat; 
lumini stradale; iluminat stradal cu module de 
celule solare; dulapuri cu afişaj frigorific; ma-
şini şi aparate de congelare pentru uz indus-
trial; vitrine frigorifice şi/sau de congelare; 
ceainice electrice; încălzitoare electrice de 
apă; arzătoare electrice de uz industrial; ar-
zătoare de gaz în scopuri industriale; încălzi-
toare electrice de gătit pentru uz industrial; 
maşini de uscat veselă pentru uz industrial; 
aparate de dezinfectat vesela pentru scopuri 
industriale; aparate de uscare; sisteme de 
încălzire prin pardoseală; aparate de aer 
condiţionat şi încălzire; aparate electrice de 
încălzire; aparate de aer condiţionat de uz 
industrial; generatoare de ioni de uz industri-
al; aparate de filtrare a apei; purificatoare de 
apă; distribuitoare electrice de apă; distribui-
toare electrice de apă fierbinte; încălzitor de 
apă pentru căzi; aparat electric de duş com-
pus dintr-un încălzitor de apă şi un cap de 
duş; aparat electric de duş compus dintr-un 
încălzitor de apă, un cap de duş şi o pompă; 
cabină de duş pentru toalete; aparate electri-
ce de încălzire şi uscare pentru băi; aparate 
electrice de uscare pentru băi; aparate de 
încălzire şi uscare cu gaze pentru băi; apara-
te de uscare cu gaze pentru băi; distribuitoa-
re electrice de băuturi pentru uz casnic; dis-
tribuitoare electrice a băuturilor aerate pentru 
uz industrial; distribuitoare electrice de bău-

turi pentru scopuri industriale; ansambluri 
toaletă-scaun cu jet de spălare; vase (boluri) 
de toaletă; scaune pentru utilizare cu boluri 
de toaletă; uscătoare de păr pentru uz indus-
trial; aparat de producere a agentului lichid 
de hipoclorit de sodiu; ionizatoare electrice 
cu apă de uz casnic; ionizatoare electrice cu 
apă; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru perii; articole 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei de construcţie); sti-
clărie, porţelan şi faianţă; mese electrice de 
călcat. 

 

(531) CFE(7) 27.05.17. 
 
 
 
(111) 32482 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.02.06 
(210) 041958 
(220) 2018.02.06 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.25; 27.05.10. 
 
 
 
(111) 32483 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.02.19 
(210) 042022 
(220) 2018.02.19 
(730) BRICO-COM S.R.L., MD 

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

 



MD - BOPI 8/2019 TRADEMARKS 

 126

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

 
 
 
(111) 32484 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.02.27 
(210) 042082 
(220) 2018.02.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 
 
 
(111) 32485 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.02.28 
(210) 042092 
(220) 2018.02.28 
(730) ALMIR S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 43/1,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor intermediare privind organizarea 
afacerilor referitoare la dispozitivele de su-
pratensiune; 

 

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

 

40   - prelucrarea materialelor. 
 

(531) CFE(8) 26.13.01; 26.13.25; 27.05.09. 
 
 
 
(111) 32486 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.05.21 
(210) 042500 
(220) 2018.05.21 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”SUPER LOCK”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii transportabi-
le nemetalice; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.22. 
 
 
 
 
 

(111) 32487 
(151) 2019.05.31 
(181) 2027.06.28 
(210) 040825 
(220) 2017.06.28 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubay, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”Maxi”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - îngheţată. 
 
 

(531) CFE(7) 08.01.18; 08.01.19; 26.01.18; 26.01.20; 
26.11.13; 27.05.03. 

 
 
 
(111) 32488 
(151) 2019.06.05 
(181) 2027.11.29 
(210) 041600 
(220) 2017.11.29 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; 
 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; toate produsele menţionate, 
cu excepţia periuţelor de dinţi. 

 

 
 
 
(111) 32489 
(151) 2019.06.05 
(181) 2027.11.29 
(210) 041601 
(220) 2017.11.29 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual. 
 

 
 
 
(111) 32492 
(151) 2019.05.30 
(181) 2028.07.09 
(210) 042797 
(220) 2018.07.09 
(730) ZORILE S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”CENTRU INTERNAȚI-
ONAL DE ÎNCĂLȚĂMINTE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, verde. 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(8) 27.05.11; 27.05.17; 29.01.14. 
 
 
 
(111) 32498 
(151) 2019.05.31 
(181) 2028.04.24 
(210) 042410 
(220) 2018.04.24 
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE 

Dubai, Grand Hyatt Res-1007,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ice cream", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
30   - îngheţată. 
 

(531) CFE(8) 01.15.11; 03.04.02; 06.01.02; 26.01.18; 
26.01.20; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 32501 
(151) 2019.05.30 
(181) 2028.06.20 
(210) 042664 
(220) 2018.06.20 
(730) LISNIC-GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Ion Vasilenco nr. 14, ap.(of.) 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "integrator", cu excepţia 
executării grafice deosebite, pentru produse-
le solicitate din clasa 09. 

(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 26.05.01; 26.05.03; 
26.15.09; 27.05.01. 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 32509 
(151) 2019.06.05 
(181) 2027.08.24 
(210) 041069 
(220) 2017.08.24 
(730) ZINCENCO Tatiana, MD 

Str. acad. Ilie Untilă nr. 21,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - organizarea activităţilor sportive, culturale şi 
educaţionale pentru copii. 

 

(531) CFE(7) 27.05.01. 
 
 
 
(111) 32516 
(151) 2019.06.06 
(181) 2028.06.14 
(210) 042625 
(220) 2018.06.14 
(730) VALKO Ruslana, MD 

Str. Decebal nr. 1 A, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HOT", "TUR", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru. 
(511) NCL(11-2018) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.12; 01.05.15; 26.04.09; 26.04.18; 
27.05.24; 29.01.13. 
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(111) 32525 
(151) 2019.06.11 
(181) 2028.05.28 
(210) 042519 
(220) 2018.05.28 
(730) Starbuzz Tobacco, Inc., US 

10871 Forbes Avenue, Garden Grove, CA, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PINK". 
(511) NCL(11-2018) 
34   - dispozitive electronice pentru fumat, narghi-

lele electronice, muştiucuri şi furtunuri pentru 
narghilele electronice; tutun pentru narghilea, 
melase din plante, tutun de pipă, tutun de 
fumat, tutun, tutun cu arome, cartuşe vându-
te pline cu arome chimice sub formă lichidă 
pentru ţigările electronice, piese pentru nar-
ghilele, şi anume tuburi, accesorii, pietre de 
aburi, lichid pentru ţigări electronice; înlocui-
tori de tutun. 

 

 
 
 
(111) 32536 
(151) 2019.06.12 
(181) 2028.02.15 
(210) 042005 
(220) 2018.02.15 
(730) CREŢU Ruslan, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 5, MD-6521,  
Floreni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 
 
 
 
 
 

(111) 32537 
(151) 2019.06.07 
(181) 2028.05.30 
(210) 042561 
(220) 2018.05.30 
(730) LOTERIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI S.A., 

MD 
Str. Constantin Tănase nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”LOTERIA NAȚIONALĂ”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.06; 27.05.24. 
 
 
 
(111) 32547 
(151) 2019.06.11 
(181) 2028.01.05 
(210) 041826 
(220) 2018.01.05 
(730) CECAN Artur, MD 

Str. N. Zelinski nr. 5, bloc 2, ap. 34,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ”ȘCOALA  AUTO”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 01.01.10; 18.01.09; 18.01.23; 
18.07.20; 25.01.06; 26.01.16; 27.05.11; 
27.05.24. 

 
 
 
(111) 32549 
(151) 2019.06.11 
(181) 2028.02.27 
(210) 042080 
(220) 2018.02.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

 
 
 
(111) 32550 
(151) 2019.06.11 
(181) 2028.02.27 
(210) 042083 
(220) 2018.02.27 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; toate produsele sus-

menţionate, cu excepţia gustărilor gata pre-
parate care conţin în principal cartofi, nuci, 
produse de nuci, seminţe, fructe sau alte 
produse vegetale sau combinaţii ale acesto-
ra, inclusiv chipsuri de cartofi, cartofi prăjiţi 
(potato crisps), chipsuri de taro, gustări din 
carne de porc, gustări din carne de vită, gus-
tări pe bază de soia; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(111) 32555 
(151) 2019.06.11 
(181) 2028.05.29 
(210) 042557 
(220) 2018.05.29 
(730) SÎRBU Angela, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, of. 3,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "AMERICAN MEDICAL 
CENTER", cu excepţia executării grafice de-
osebite. 

(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură. 
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(111) 32618 
(151) 2019.05.30 
(181) 2028.04.25 
(210) 042379 
(220) 2018.04.25 
(730) ŢIGMETAL-COMPLEX S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 39,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
02   - cerneluri pentru imprimare, marcare şi grava-

re; metale sub formă de folie şi pulbere utili-
zate 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; 

 

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

19   - asfalt, smoală şi bitum; monumente nemeta-
lice. 

 

(531) CFE(8) 14.07.07; 14.07.09; 26.04.03; 26.04.16; 
27.05.03. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în iulie 2019  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare, numărul 
BOPI în care a fost publicată marca înregistrată în baza cererii acceptate parțial 

 

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 041111 2017.09.06 32466 2019.05.24 34 N.V. Sumatra Tobacco Tra-

ding Company, ID 
10/2017  

2 043129 2018.09.26 32469 2019.05.27 32,33,43 ALBU Veaceslav, MD 11/2018  
3 042940 2018.08.16 32470 2019.05.27 32 JURGULIS Audrius, LT 10/2018  
4 043046 2018.09.10 32471 2019.05.28 03,05,25,29,

30,31,32, 
35,36,43 

Muslim World League, SA 
Makkah Al-Mukarramah Halal 
Co. Limited, KY 

12/2018  

5 042883 2018.07.31 32476 2019.05.29 05,10 MYLAN PHARMA GROUP 
LIMITED, IE 

10/2018  

6 043006 2018.08.24 32477 2019.05.29 33,35 RANGA Ion, MD 10/2018  
7 042938 2018.08.14 32478 2019.05.29 36,42 Bank of America Corporation, 

US 
11/2018  

8 043074 2018.09.14 32479 2019.05.29 12 Ford Motor Company, US 12/2018  
9 042948 2018.08.15 32480 2019.05.30 35,41,44 CHIHAI Natalia, MD 10/2018  

10 041714 2017.12.13 32481 2019.06.01 07,08,09, 
10,11,21 

SHARP KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SHARP COR-
PORATION, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform 
legilor Japoniei, Producători şi 
Comercianţi, JP 

5/2018 8/2019 

11 041958 2018.02.06 32482 2019.06.01 32,33 PASCARU Adrian, MD 4/2018 8/2019 
12 042022 2018.02.19 32483 2019.06.01 09,11,35 BRICO-COM S.R.L., MD 6/2018 8/2019 
13 042082 2018.02.27 32484 2019.06.01 03,29,30, 

32,34 
CUZNETOV Iurie, MD 6/2018 8/2019 

14 042092 2018.02.28 32485 2019.06.01 20,22,23,24,
35,39,40 

ALMIR S.R.L., MD 5/2018 8/2019 

15 042500 2018.05.21 32486 2019.06.01 19 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

8/2018 8/2019 

16 040825 2017.06.28 32487 2019.05.31 30 ARIF FRANCK CHARLES, AE 8/2017 8/2019 
17 041600 2017.11.29 32488 2019.06.05 10,21 PALADI Oleg, MD 2/2018 8/2019 
18 041601 2017.11.29 32489 2019.06.05 08 PALADI Oleg, MD 2/2018 8/2019 
19 042800 2018.07.16 32490 2019.06.04 29,30 Welldone Trade Corp., PA 9/2018  
20 042797 2018.07.09 32492 2019.05.30 35,36 ZORILE S.A., MD 9/2018 8/2019 
21 042912 2018.08.08 32493 2019.06.04 14 Citizen Watch Company of 

America, Inc., US 
10/2018  

22 042975 2018.08.21 32494 2019.06.04 35 COTELEANEŢ Alexandr, MD 10/2018  
23 042604 2018.06.11 32495 2019.06.03 09,11,34 Philip Morris Products S.A., 

CH 
10/2018  

24 042874 2018.07.27 32496 2019.06.04 24,25,35 NATAHOUSE S.R.L., MD 9/2018  
25 042410 2018.04.24 32498 2019.05.31 30 ARIF FRANCK CHARLES, AE 7/2018 8/2019 
26 042996 2018.08.24 32499 2019.06.03 19,31,37,39 EŞANU Dorian, MD 11/2018  
27 043049 2018.09.07 32500 2019.06.04 32 Monster Energy Company, a 

Delaware corporation, US 
11/2018  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28 042664 2018.06.20 32501 2019.05.30 09,35,37,45 LISNIC-GRUP S.R.L., socie-

tate comercială, MD 
8/2018 8/2019 

29 042805 2018.07.17 32502 2019.06.03 08 DORCO CO., LTD., KR 11/2018  
30 043104 2018.09.20 32503 2019.06.02 35,38,41 ARICOV Ivan, MD 11/2018  
31 043114 2018.09.21 32504 2019.06.02 03,05,10 ALLERGAN HOLDINGS 

France SAS, FR 
11/2018  

32 043115 2018.09.23 32505 2019.06.02 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 11/2018  
33 043132 2018.09.26 32506 2019.06.02 31,35 CORNEA Stanislav, MD 11/2018  
34 043139 2018.09.28 32507 2019.06.03 11,20,35,36,

37,39,42 
CRINELA S.R.L., MD 11/2018  

35 043141 2018.09.28 32508 2019.06.02 35,43 CÎRLAN Igor, MD 11/2018  
36 041069 2017.08.24 32509 2019.06.05 35,41 ZINCENCO Tatiana, MD 11/2017 8/2019 
37 042685 2018.06.21 32510 2019.06.05 09,25,27,28 Zuffa, LLC, US 10/2018  
38 042688 2018.06.21 32511 2019.06.05 25,27,41 Zuffa, LLC, US 10/2018  
39 042689 2018.06.21 32512 2019.06.05 38 Zuffa, LLC, US 10/2018  
40 042690 2018.06.21 32513 2019.06.05 09,25,28,35 Zuffa, LLC, US 10/2018  
41 042691 2018.06.21 32514 2019.06.05 25 Zuffa, LLC, US 10/2018  
42 042897 2018.08.03 32515 2019.06.06 36 TKACENKO Vladimir, MD 10/2018  
43 042625 2018.06.14 32516 2019.06.06 39,43 VALKO Ruslana, MD 9/2018 8/2019 
44 043027 2018.08.29 32517 2019.06.06 03 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
11/2018  

45 043028 2018.08.30 32518 2019.06.06 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2018  

46 043082 2018.09.17 32519 2019.06.06 05 Joint Stock Company 
"Lekhim", UA 

12/2018  

47 043075 2018.09.14 32520 2019.06.06 05 Joint Stock Company 
"Lekhim", UA 

12/2018  

48 041446 2017.11.03 32521 2019.06.08 03 UNILEVER N.V., NL 12/2017  
49 042848 2018.07.23 32522 2019.06.08 30,31,32, 

33,39 
SARÎ Serghei, MD 9/2018  

50 043054 2018.09.11 32523 2019.06.08 01,04,37 Exxon Mobil Corporation, US 12/2018  
51 042519 2018.05.28 32525 2019.06.11 34 Starbuzz Tobacco, Inc., US 7/2018 8/2019 
52 042620 2018.06.14 32526 2019.06.07 29,30 Amadeus ALS GmbH, AT 10/2018  
53 042622 2018.06.14 32527 2019.06.10 09,16,41 DJUNDIET Marina, MD 

MÎŢA Sergiu, MD 
ANDRIANOV Eugeniu, MD 
SERGHEEV Dmitrii, MD 

10/2018  

54 042666 2018.06.21 32528 2019.06.10 14,18,25, 
26,35 

MAŞNIC Ina, MD 10/2018  

55 042671 2018.06.21 32529 2019.06.07 07,09,11 Techtronic Power Tools Tec-
hnology Limited, VG 

10/2018  

56 042700 2018.06.28 32530 2019.06.10 30,35,39,43 POJOGA Nicolae, MD 10/2018  
57 042753 2018.07.06 32531 2019.06.10 09,14 COJOCARU Andrian, MD 10/2018  
58 042802 2018.07.03 32532 2019.06.10 44 DIACONU Sergiu, MD 10/2018  
59 042924 2018.08.09 32533 2019.06.10 08,11 MIRON Pavel, MD 10/2018  
60 042409 2018.05.03 32534 2019.06.10 44 IVANOGLO Veaceslav, MD 8/2018  
61 042618 2018.06.14 32535 2019.06.10 44 VITIUC Iana, MD 10/2018  
62 042005 2018.02.15 32536 2019.06.12 32 CREŢU Ruslan, MD 6/2018 8/2019 
63 042561 2018.05.30 32537 2019.06.07 35,41 LOTERIA NAŢIONALĂ A 

MOLDOVEI S.A., MD 
8/2018 8/2019 

64 042754 2018.07.06 32538 2019.06.10 09,18 COJOCARU Andrian, MD 10/2018  
65 042926 2018.08.09 32539 2019.06.10 35,41 100 FRONTIERES S.R.L., 

MD 
10/2018  

66 042936 2018.08.14 32540 2019.06.10 39 COBAN Constantin, MD 11/2018  
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67 042945 2018.08.10 32541 2019.06.10 03,05,16 DIVAJLUX S.R.L., MD 11/2018  
68 043067 2018.09.10 32542 2019.06.10 16,28,35, 

41,45 
KARTOLINO-ART S.R.L., MD 11/2018  

69 042943 2018.08.10 32543 2019.06.10 05,16 DIVAJLUX S.R.L., MD 11/2018  
70 043018 2018.09.01 32544 2019.06.10 35,43 LISNIC Veaceslav, MD 11/2018  
71 042944 2018.08.10 32545 2019.06.10 03,05 DIVAJLUX S.R.L., MD 11/2018  
72 043152 2018.10.02 32546 2019.06.08 04,35 ECOBIOENERGY GRUP 

S.R.L., MD 
12/2018  

73 041826 2018.01.05 32547 2019.06.11 35,39,41 CECAN Artur, MD 3/2018 8/2019 
74 042080 2018.02.27 32549 2019.06.11 33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018 8/2019 
75 042083 2018.02.27 32550 2019.06.11 29,32,33 CUZNETOV Iurie, MD 6/2018 8/2019 
76 041298 2017.10.06 32554 2019.06.11 07,08,11 RUSU Adrian, MD 11/2017  
77 042557 2018.05.29 32555 2019.06.11 05,41,44 SÎRBU Angela, MD 8/2018 8/2019 
78 042248 2018.03.22 32556 2019.06.12 29,30,35, 

40,43 
S&R IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2018  

79 042847 2018.07.23 32557 2019.06.12 03,35,44 BULAN Natalia, MD 
BULAN Ivan, MD 

11/2018  

80 042165 2018.03.15 32558 2019.06.13 07,09,10, 
35,37,41 

SHIMADZU CORPORATION, 
corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor Japoniei, 
Producători şi Comercianţi, JP 

11/2018  

81 043229 2018.10.22 32599 2019.06.24 30 ISKENDZERAU AKTAI, BY 12/2018  
82 042379 2018.04.25 32618 2019.05.30 02,06,08, 

11,19 
ŢIGMETAL-COMPLEX 
S.R.L., MD 

7/2018 8/2019 

83 042786 2018.07.12 32720 2019.06.12 32,41 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

11/2018  

 
 

Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului  

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) Nr.  
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării reîn-

noirii 

(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 2R 6835 2028.12.22 33 CAMPARI AMERICA LLC, US 

1114 Avenue of the Americas, 19th Floor,  
New York, NY 10036, Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

2 2R 6898 2028.08.26 05 Correvio International Sàrl, CH 
place des Alpes 4, 1201, Geneva, Elveţia 

7/1999 1/2000 

3 2R 7021 2029.05.07 33 WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., 
MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/1999 3/2000 

4 2R 7125 2029.02.25 25 Kangol Limited, GB 
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 
8RY, Regatul Unit 

10/1999 4/2000 

5 2R 7142 2029.06.10 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/1999 4/2000 

6 2R 7167 2029.02.25 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

10/1999 4/2000 
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7 2R 7168 2029.02.25 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

10/1999 4/2000 

8 2R 7169 2029.02.25 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

10/1999 4/2000 

9 2R 7171 2029.02.25 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

10/1999 4/2000 

10 2R 7224 2029.05.19 25 WARNACO U.S., Inc. (a Delaware Corporation), 
US 
200 Madison Avenue, New York, New York 
10016, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

11 2R 7229 2029.06.10 34,35 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/1999 8/2000 

12 2R 7230 2029.06.10 34,35 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/1999 5/2000 

13 2R 7233 2029.06.14 09,35 RADIO HIT  S.R.L., MD 
Str. Bucovinei nr. 9, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

12/1999 5/2000 

14 2R 7251 2029.06.09 29 Compania LACTALIS-ALBA S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

12/1999 5/2000 

15 2R 7256 2029.06.17 25 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

12/1999 5/2000 

16 2R 7293 2029.05.24 25 LOFT MAĞAZACILIK ANONIM ŞIRKETI, TR 
ZAFER MAHALLESI CINAR SOKAK NO:2 
ASMA KAT YENIBOSNA ISTAN-
BUL/TURKEY, TURCIA 

12/1999 5/2000 

17 2R 7294 2029.05.24 25 EROGLU GIYIM SANAYI VE TICARET LIMI-
TED ŞIRKETI, TR 
FIRUZKOY MAHALLESI, FIRUZKOY 
BULVARI, NO:216, AVCILAR-ISTANBUL, 
TURCIA 

12/1999 5/2000 

18 2R 7333 2029.06.09 36 Visa International Service Association (a De-
laware, USA Corporation), US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City,  
California 94404, Statele Unite ale Americii 

12/1999 6/2000 

19 2R 7336 2029.07.09 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1/2000 6/2000 

20 2R 7366 2029.07.29 01,05 Syngenta Limited, GB 
Jealott’s Hill International Research Centre, 
Bracknell, Berkshire, United  Kingdom RG42 
6EY, Regatul Unit 

1/2000 6/2000 

21 2R 7372 2029.05.19 06,07, 
09,12 

Meritor Technology, LLC, US 
2135 West Maple Road, Troy, Michigan 
48084, Statele Unite ale Americii 

1/2000 6/2000 

22 2R 7375 2029.07.19 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale Ame-
ricii 

1/2000 6/2000 

23 2R 7390 2029.07.30 09,15,28 YAMAHA CORPORATION, JP 
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, Japonia 

1/2000 7/2000 

24 2R 7400 2029.10.13 42 The American Society of Mechanical 
Engineers, US 
Two Park Avenue, New York, NY 10016,  
Statele Unite ale Americii 

2/2000 7/2000 
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25 2R 7401 2029.10.13 42 The American Society of Mechanical 

Engineers, US 
Two Park Avenue, New York, NY 10016,  
Statele Unite ale Americii 

2/2000 7/2000 

26 2R 7402 2029.10.13 42 The American Society of Mechanical 
Engineers, US 
Two Park Avenue, New York, NY 10016,  
Statele Unite ale Americii 

2/2000 7/2000 

27 2R 7418 2029.02.25 25 Kangol Limited, GB 
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 
8RY, Regatul Unit 

11/1999 8/2000 

28 2R 7449 2029.10.26 05,10 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

2/2000 8/2000 

29 2R 7454 2029.09.13 01 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

2/2000 8/2000 

30 2R 7456 2029.10.04 05 LEO PHARMA A/S, DK 
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,  
Danemarca 

2/2000 8/2000 

31 2R 7482 2029.06.04 16,29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

3/2000 8/2000 

32 2R 7527 2029.03.19 09,28,41 Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, 
US 
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
California 94129, Statele Unite ale Americii 

4/2000 10/2000 

33 2R 7599 2029.12.23 34 N.V.SUMATRA TOBACCO TRADING COM-
PANY, ID 
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonezia 

5/2000 11/2000 

34 2R 7620 2029.08.30 25,35 ODEMA, societate pe acţiuni de tip închis în 
numele V. Soloviovoi, MD 
Str. Lunacearschii nr. 24,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2000 12/2000 

35 2R 7767 2029.06.28 25 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR 
Gümüşsuyu Caddesi Fatih Sehitlery Sokak 
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,  
Turcia 

1/2000 3/2001 

36 2R 7768 2029.07.08 25 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR 
Gümüşsuyu Caddesi Fatih Sehitlery Sokak 
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,  
Turcia 

1/2000 3/2001 

37 2R 7769 2029.07.08 25 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR 
Gümüşsuyu Caddesi Fatih Sehitlery Sokak 
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,  
Turcia 

1/2000 3/2001 

38 2R 7900 2029.12.02 01,04, 
16,17 

Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

11/2000 4/2001 

39 2R 7948 2029.06.21 06,07, 
16,17, 
20,21 

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., 
CH 
Avenue Général - Guisan 70, CH-1009 Pully, 
Elveţia 

12/1999 5/2001 

40 2R 8055 2029.06.21 06,07, 
16,17, 
20,21 

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., 
CH 
Avenue Général - Guisan 70, CH-1009 Pully, 
Elveţia 

12/2000 7/2001 

41 2R 8719 2029.05.28 34,35 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/1999 6/2002 

42 2R 8720 2029.05.28 34,35 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2000 6/2002 
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43 R 19154 2028.12.16 35,36, 

42,45 
GLADEI Roger, MD 
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 26, ap. 51,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 1/2010 

44 R 19400 2028.12.24 03 PALADI Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 3/2010 

45 R 19437 2028.12.24 32 IVARO S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 33,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 3/2010 

46 R 19473 2029.01.28 05 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

47 R 19534 2029.03.19 03,35 BARRISOL S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Sfatul Ţării  nr. 4, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

5/2009 3/2010 

48 R 19705 2029.03.19 05,44 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu 
"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA FIRMA 
"MATERIA MEDICA HOLDING", RU 
127473, Moscow, Trety Samotechny pereulok, 9, 
Federaţia Rusă 

5/2009 5/2010 

49 R 19725 2029.04.09 09,11, 
35,37 

Viravi-Impex S.R.L., MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 4, ap. 55,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 5/2010 

50 R 19727 2029.04.21 33 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 5/2010 

51 R 19733 2029.05.06 29,35 FLORIO MILENTI S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 8, bloc 3, ap. 20,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 4/2010 

52 R 19764 2029.06.10 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

8/2009 6/2010 

53 R 19765 2029.06.15 35,36, 
37,38 

STARNET S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Columna nr. 170, 
 MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 6/2010 

54 R 19807 2029.04.17 05 POLICHEM S.A., LU 
50, Val Fleuri, L-1526, Luxembourg 

6/2009 6/2010 

55 R 19820 2029.06.02 01,03,04 Wolf Oil Corporation, naamloze vennootschap, 
BE 
Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, 
Belgia 

8/2009 6/2010 

56 R 19831 2029.06.05 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

8/2009 6/2010 

57 R 19880 2029.07.13 05 Grünenthal GmbH, DE 
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Germania 

9/2009 7/2010 

58 R 19881 2029.07.13 05 Grünenthal GmbH, DE 
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Germania 

9/2009 7/2010 

59 R 19882 2029.07.13 05 Grünenthal GmbH, DE 
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Germania 

9/2009 7/2010 

60 R 19911 2029.02.20 12,35, 
37,39 

SÎRBU Vitalie, MD 
Str. Columna nr. 104,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 7/2010 

61 R 19973 2029.06.24 18,25, 
26,35,41 

RACOVIŢĂ Daniel, MD 
Str. Cornişorului nr. 3, MD-4436,  
Sadova, Călăraşi, Republica Moldova 

9/2009 7/2010 

62 R 19986 2029.07.08 29,30, 
32,33,43 

SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 8/2010 
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63 R 20023 2029.07.16 05 ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE 

ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI, 
MD 
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 8/2010 

64 R 20024 2029.07.16 05 ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE 
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI, 
MD 
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 8/2010 

65 R 20031 2029.08.06 30 BUELO S.R.L., MD 
Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206, 
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 8/2010 

66 R 20032 2029.07.08 34,35 LOUTZIK Nikolay, BG 
9, Bogotitsa Str., Apt. 5, Sofia, BG-1267,  
Bulgaria 

10/2009 9/2010 

67 R 20052 2029.07.24 30,34, 
35,41 

TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2009 9/2010 

68 R 20058 2029.07.01 12 Kia Motors Corporation, KR 
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

9/2009 9/2010 

69 R 20065 2029.06.11 16,35,41 SERAD PLUS S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 
Str. Armenească nr. 30, ap. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 9/2010 

70 R 20074 2029.07.06 05,11 POLISANO PRIM S.R.L., MD 
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 7/2010 

71 R 20076 2029.06.30 35 Max Mara Fashion Group S.r.l., IT 
Via del Carmine 10, 10122 Torino, Italia 

9/2009 9/2010 

72 R 20081 2029.06.22 35,42 MoldData, întreprindere de stat, MD 
Str. Armenească nr. 37, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2010 

73 R 20083 2029.06.24 02,19 SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2010 

74 R 20094 2029.07.20 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
Statele Unite ale Americii 

11/2009 9/2010 

75 R 20119 2029.06.18 07 INDUSTRIAL DE VÁLVULAS, S.A. DE C.V., 
MX 
Avenida de la Industria Lote 16, 
Fraccionamiento Industrial EI Trebol, 
Tepotzotlán, Estado de México, Mexic 

9/2009 9/2010 

76 R 20122 2029.05.13 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

9/2009 9/2010 

77 R 20129 2029.09.23 07,09, 
11,29, 

30,35,42 

GALAGAN Fiodor, MD 
Str. Vlad Ţepeş nr. 18,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 9/2010 

78 R 20133 2029.07.21 30 NEFIS S.R.L., MD 
Str. Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2010 

79 R 20134 2029.07.10 33 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2010 

80 R 20143 2029.08.04 10 Allergan, Inc., US 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, 
Statele Unite ale Americii 

11/2009 9/2010 
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81 R 20145 2029.07.20 32,41 Energy Beverages LLC, a Delaware limited 

liability company, US 
2390 Anselmo Drive, Corona, California 
92879, Statele Unite ale Americii 

11/2009 9/2010 

82 R 20148 2029.07.06 05 POLICHEM S.A., LU 
50, Val Fleuri, L-1526, Luxemburg 

11/2009 9/2010 

83 R 20202 2029.05.22 31 Enzafruit New Zealand International Limited, 
NZ 
2 Monahan Road, Mount Wellington,  
Auckland, Noua Zeelandă 

10/2009 10/2010 

84 R 20214 2029.09.22 06,08, 
09,11,12 

ZILAN DIS TICARET LTD, TR 
KATIP KASIM BOSTAN SOKAK NO. 62, 
YENIKAPI-ISTANBUL, TURCIA 

12/2009 10/2010 

85 R 20224 2029.07.08 34 LOUTZIK Nikolay, BG 
9, Bogotitsa Str., Apt. 5, Sofia, BG-1267,  
Bulgaria 

11/2009 10/2010 

86 R 20232 2029.07.08 33 THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

11/2009 11/2010 

87 R 20236 2029.06.03 41,43 PETCU Doiniana, MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 74, ap. 31,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 11/2010 

88 R 20279 2029.05.22 41,43 TODIRAŞCU Vadim, MD 
Str. Aerogării nr. 18, MD-2091,  
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 11/2010 

89 R 20369 2029.10.07 09 KOSS CORPORATION, US 
4129 North Port Washington Avenue, 
Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, Statele 
Unite ale Americii 

1/2010 11/2010 

90 R 20380 2029.09.23 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 11/2010 

91 R 20381 2029.09.23 07,09, 
11,42 

Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 11/2010 

92 R 20392 2029.09.23 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 11/2010 

93 R 20393 2029.09.23 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 11/2010 

94 R 20494 2029.08.19 09,11, 
19,35, 
36,37, 

39,42,43 

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

11/2009 12/2010 

95 R 20512 2029.08.07 11,35,37 BONCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41/1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

11/2009 11/2010 

96 R 20575 2029.05.05 29,30,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 1/2011 

97 R 20578 2029.08.05 33 BOSTAN Victor, MD 
Str. Nucarilor nr. 24,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

11/2009 1/2011 

98 R 20586 2029.11.17 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii 

2/2010 1/2011 

99 R 20598 2029.12.22 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

3/2010 1/2011 

100 R 20643 2029.07.16 29,30, 
41,43 

COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11/2009 2/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 
101 R 20732 2029.05.22 05,29, 

32,35 
ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 5/2011 

102 R 20743 2029.11.05 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

3/2010 2/2011 

103 R 20802 2029.04.10 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2009 3/2011 

104 R 20803 2029.04.10 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2009 3/2011 

105 R 20804 2029.04.10 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2009 3/2011 

106 R 20805 2029.04.10 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5, 
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2009 3/2011 

107 R 20932 2029.09.23 29,35 SERVEST-AGRO S.R.L., MD 
MD-4720, Corjeuţi, Briceni, Republica Moldova 

12/2009 4/2011 

108 R 20946 2029.10.23 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

2/2010 3/2011 

109 R 21004 2029.09.23 07,09,42 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişi-
nău, Republica Moldova 

12/2009 4/2011 

110 R 21005 2029.09.23 29,30 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050, Stăuceni,  
Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 4/2011 

111 R 21104 2029.06.05 07,09, 
11,12, 
17,37 

BEHR GmbH & Co. KG, DE 
Mauserstrasse 3, 70469 Stuttgart, Germania 

11/2009 4/2011 

112 R 21151 2029.09.25 25 Artizana S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 13/1, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 5/2011 

113 R 21262 2029.07.09 30,39,43 IUGINTERTRANS S.A., MD 
Str. Voczalinaia nr. 28,  
MD-7401, Taraclia, Republica Moldova 

9/2009 6/2011 

114 R 21375 2029.03.19 05,44 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu 
"NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA FIRMA 
"MATERIA MEDICA HOLDING"", RU 
127473, Moscow, Trety Samotechny pereulok, 
9, Federaţia Rusă 

5/2009 7/2011 

115 R 21501 2029.06.02 29,30,35 Rovazena S.R.L., MD 
Str. Florilor nr. 30/1, ap. 8,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 8/2011 

116 R 21690 2029.08.28 09,11,35 METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, TR 
İstiklal Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No: 
31 Kıraç-Esenyurt-İSTANBUL, Beylikdüzü 
V.D., Turcia 

12/2009 9/2011 

117 R 21903 2029.09.29 30 Future Enterprises Pte LTD, SG 
31 Harrison Road , #08-01 Food Empire Busi-
ness Suites, Singapore 369649, Singapore 

 12/2011 

118 R 21967 2029.06.02 01,03,04 Wolf Oil Corporation, naamloze vennootschap, 
BE 
Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, 
Belgia 

8/2009 1/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 
119 R 22101 2029.09.23 07,09, 

11,35,42 
Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 1/2012 

120 R 22279 2029.09.04 14 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

11/2009 3/2012 

121 R 22340 2029.09.23 35 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 3/2012 

122 R 22619 2029.08.19 09,11 TEHNO-TREND S.R.L., MD 
Piaţa Dimitrie Cantemir nr. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2009 6/2012 

123 R 23421 2028.12.02 35 INDIGO GRUP S.R.L., agenţie de publicita-
te, MD 
Str. Mioriţa nr. 11, ap.(of.) 78,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 1/2013 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66 of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P

L 
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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-XVI din 27.03.2008 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-XVI din 
27.03.2008 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-XVI of 27.03.2008 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-XVI of 27.03.2008 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

 I 
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Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 
 

Numărul de depozit IG-012 
Data de depozit 2019.03.18 
 
 
Indicaţia geografică    
 
    

 
DOCUMENTUL UNIC 

 
I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ SPRE 

ÎNREGISTRARE 
 
          

 
 
II. SOLICITANT  

Uniunea de Persoane Juridice "Asociaţia 
Producătorilor, Procesatorilor şi Exportatorilor de 
Produse Apicole din aria Codrilor", MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 109, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

 
III. CLASA/PRODUSUL 

NCL (11-2019) 
30 - miere. 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  

Următoarele sortimente de miere pot fi vândute sub 
denumirea produsului "Miere din Codrii Moldovei": 

- Miere monofloră (de salcâm, de tei şi de mană); 
- Miere polifloră (flori de câmp, flori de la culturi 

agricole, plantaţii multianuale, floră spontană). 
"Miere din Codrii Moldovei" este mierea naturală 

obţinută de la albine din stupii amplasaţi în aria 
geografică definită în caietul de sarcini. 

După extragere, mierea poate fi realizată în formă 
lichidă, cristalizată sau în faguri întregi sau proporţionat şi 
nu poate fi modificată de către apicultor pentru a 
îmbunătăţi calitatea ei originală. 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  

Caracteristica fizico-chimică: 
Umiditatea maximum 20%; 
Fracţia masică de zahăr invertit minimum 60% pentru 

cea de mană sau de tei şi 65% pentru restul tipurilor de 
miere; 

Conţinutul de zaharoză 5-8%, iar pentru mierea de 
mană - max. 10%; 

Indicele diastazic 6,5 - 8 un. Gote; 
Hidroximetilfurfurol maximum 20 mg/kg; 
Aciditate maximum 4 miliechivalenţi la 100 g de 

miere şi maximum 5 pentru mierea de mană. 

Caracteristica organoleptică  
a tipurilor de miere: 

Tipul 
mierii 

Culoare Miros, gust Consistență 

Miere de 
tei 

Galbenă-
portocalie 
Roşcată 

Aromă 
pronunţată, 
dulceag-
lemnoasă 

Uniformă, fluidă, 
vâscoasă sau fin 
cristalizată 

Miere de 
salcâm 

Aproape 
incoloră 
Galbenă-
deschisă 
Galbenă-aurie

Cel mai dulce 
sortiment, 
plăcut cu tentă 
florală 

Fluidă, vâscoasă 
şi omogenă, fără 
semne de 
cristalizare 

Miere de 
mană 
(denumită 
şi miere 
de 
pădure)

Galbenă-
brună, nuanţe 
verzui 

Aromă 
specifică, gust 
plăcut dulce 
sau puţin 
amărui uşor 
caramelizat 

Uniformă, fluidă 
sau vâscoasă 

Miere 
polifloră 

Galbenă Plăcut, dulce Uniformă, fluidă, 
vâscoasă sau 
cristalizată 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
"Mierea din Codrii Moldovei" este produsă şi recol-

tată în aria geografică, în timp ce extracţia şi ambalarea 
poate fi făcută şi în afara zonei de producere, ceea ce nu 
are nici o consecinţă negativă asupra specificităţii şi cali-
tăţii produsului. 

Obţinerea "Mierii din Codrii Moldovei" are loc conform 
următoarei descrieri: 

Amplasarea stupilor - stupăritul pastoral 
Obţinerea mierii se poate realiza în orice sistem de 

stupi, de preferat de tip vertical, dar cu condiţia, în cazul 
stupilor orizontali, de a nu extrage miere de pe fagurii din 
cuib cu conţinut de puiet şi păstură. La stupii de tip 
vertical, magazinele sau caturile pentru recoltă se 
amplasează deasupra cuibului înainte de a se începe 
culesul, prin aplicarea gratiilor de blocare a reginelor. 

Cu 1-2 săptămâni înainte de efectuarea pasto-
ralului se explorează zona, se identifică zonele potrivite 
de amplasare a stupilor, se monitorizează starea de 
sănătate a albinelor din zonele respective, stabilirea 
itinerarului şi zonei de acces. Mişcarea stupilor se poate 
face de câteva ori în timpul sezonului, urmărindu-se 
astfel locurile unde se regăsesc sursele melifere dorite. 
Stupăritul pastoral începe primăvara devreme şi poate 
să se finalizeze toamna târziu. 

Astfel, în lunile martie-aprilie, familiile de albine se 
amplasează în pădure la masivele de arţar, salcie albă, 
paltin, pomi fructiferi şi floră erbacee timpurie. Apoi stupii 
sunt amplasaţi lângă fâșiile forestiere cu salcâm, tei. 
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Pentru utilizarea optimă a potenţialului melifer şi 
pentru a obţine producţii înalte se evită supraaglome-
rările de stupi şi se ia în calcul încărcăturile pe hectar de 
plantaţie în funcţie de floră (salcâm – 18-25 de familii de 
albine; tei – 8-12 familii de albine). 

Sfârşitul culesului de nectar se stabileşte după: 
terminarea înfloririi plantelor melifere, scăderea activităţii 
albinelor, precum şi după evidenţa cântarului de control 
(unul sau câțiva stupi populaţi cu albină sunt amplasaţi pe 
cântar, unde zilnic se verifică cantitatea de nectar 
adunată). 

Operaţiunea de recoltare a mierii de albine începe în 
momentul în care 1/3 din fagurii cu miere este căpăcită şi 
este destul de maturată, iar conţinutul de apă este de 
18-20%. Astfel, după sortare, fagurii sunt descăpăciţi şi 
centrifugaţi. 

După centrifugare, mierea se filtrează pentru a 
îndepărta resturile de căpăceală şi se toarnă în vase 
pentru limpezire, după care resturile nefiltrate, ridicate de 
la suprafaţa vasului cu miere, se colectează şi se înde-
părtează. După turnarea în ambalaje, acestea se închid 
ermetic cu capac şi se etichetează corespunzător. Până la 
livrare se recomandă ca mierea să fie păstrată în încăperi 
curate, uscate, fără mirosuri străine la temperatura de 10-
14°C. 
 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  

Codrii Moldovei constituie un masiv forestier 
amplasat în centrul deluros al Republicii Moldova, 
ocupând mai puţin de 15% din teritoriul republicii, aici fiind 
concentrată cea mai mare parte din bogăţia forestieră a 
Republicii Moldova, deşi gradul de împădurire al acestei 
zone nu depăşeşte 50%. Pădurile ocupă preponderent 
altitudinile maxime, între 200 şi 430 m. Zona de 
producere a "Mierii din Codrii Moldovei" sunt localităţile 
din raioanele: Hâncești, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, 
Nisporeni, Anenii Noi, Orhei, Străşeni, Teleneşti, 
Ungheni, Ialoveni şi Chişinău. 
 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  

Încă din cele mai vechi timpuri ţara noastră era 
renumită prin creşterea albinelor. Produsele apicole s-au 
bucurat, după cum se bucură şi în prezent, de o înaltă 
apreciere atât peste hotare, cât şi la nivel naţional, 
datorită gustului şi aromei specifice. 

 
File din istoria ţării arată că mierea de albine şi 

ceara erau considerate ca produse principale care erau 
exportate din ţară, şi birurile erau plătite în miere şi 
ceară. 

Dezvoltarea intensă a apiculturii şi cantităţile mari 
de miere se datorau în primul rând aşezărilor, climei şi 
vegetaţiei specifice din regiune, care şi în prezent sunt 
considerate dintre cele mai favorabile creşterii albinelor în 
Europa. În aceste condiţii, majoritatea ţăranilor se ocu-
pau cu această ramură dulce şi folositoare. Astfel, des-
pre această ramură importantă ne vorbesc şi unele denu-

miri de sate existente la noi în ţară până astăzi: satul 
Albina din raionul Cimişlia, satul Plop-Ştiubei din raionul 
Căuşeni, satul Ştiubeieni, raionul Râșcani şi comuna 
Medveja, raionul Briceni. 

Boierii nu priveau pozitiv dezvoltarea albinăritului de 
către ţărani, astfel, ei au stabilit dări în natură şi galbeni 
pentru stupi. Cu toate acestea, ţăranii iobagi continuau 
să se ocupe şi să dezvolte această ramură. 

Boierii având frică să nu se finiseze flora meliferă 
de pe teritoriul şi ţinuturile lor, au restricţionat ţăranilor 
această îndeletnicire străveche. În „Descrierea Moldo-
vei", Dimitrie Cantemir spunea: „Locuitorii ţării trag foarte 
mari foloase de pe urma lor; toate câmpurile sunt pline 
de flori dintre cele mai frumoase şi cele mai plăcute, iar 
pădurile le dau necontenit hrană îndestulătoare ca să-şi 
strângă ceara şi mierea. Aceştia ar avea foloase şi mai 
mari de pe urma lor, dacă li s-ar îngădui să păstreze 
toate roiurile care roiesc în fiecare an. Dar pravila ţării îi 
opreşte să aibă stupi mai mulţi decât îngăduie pământul 
fiecăruia, pentru ca înmulţirea albinelor la unul să nu-i 
păgubească pe vecini". 

În anul 1890, pe teritoriul ţării erau aproximativ 
4000 de prisăci, care însumau 81000 de stupi de la care 
se recoltau 1296 de puduri de miere şi 4618 puduri de 
ceară. În următorii patru ani numărul stupilor şi prisăcilor 
s-a mărit un pic şi s-a menţinut la acelaşi nivel până la 
mijlocul anilor 90 când brusc a scăzut numărul familiilor 
de albine şi, respectiv, cantitatea de miere şi ceară 
obţinută a scăzut în jumătate. Această perioadă nu a 
durat mult timp, astfel în 1910, numărul prisăcilor era de 
peste 46000 de la care se obţinea 17000 de puduri de 
miere. 

Înaintea primului război mondial în Basarabia se 
numărau peste 43000 de stupi, dintre care 30% utilizau 
sistema cu rame. 

Imediat după primul război mondial s-a acordat o 
semnificativă atenţie acestei ramuri şi s-a creat socie-
tatea apicultorilor cu sediul la Chişinău, totodată mențio-
nându-se în numeroase articole despre unicitatea şi 
specificitatea teritoriului, climei şi florei din Basarabia şi 
importanţa pentru albinărit. 

Între cele două războaie mondiale, era cerere tot 
mai mare de miere şi politica dusă în sector de către 
asociaţii a crescut considerabil numărul de prisăci şi 
cantitatea de miere. Astfel, în anul 1940 în Moldova se 
recolta de la o familie de albine aproximativ 60 kg de 
miere, raportat cu cantitatea recoltată în alte ţări care 
constituia 50-52 kg. 

În perioada celui de al doilea război mondial prisăcile, 
în mare parte au fost distruse, astfel încât numărul lor s-a 
înjumătăţit. 

Concomitent cu industrializarea socialistă a ţării, cât 
şi dezvoltarea altor ramuri ale agriculturii s-a dezvoltat 
foarte intens şi în scurt timp şi apicultura care se menţine 
şi actualmente ca o ramură de bază a economiei ţării. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul ocupat 
de vegetaţia forestieră a Codrilor se găseşte în partea 



MD - BOPI 8/2019                                                                                                           GI, AO, TSG 

 148

centrală a înălţimii Moldovei Centrale. Teritoriul prezintă 
o regiune specifică cu un relief fragmentat, cu intervalul 
altitudinilor între 382 m şi 147 m. În general, relieful se 
prezintă ca un ansamblu de dealuri ondulate (puţine 
hârtoape, înconjurate de dealuri) ale căror culmi coboară 
în pante spre sud şi sud-est (mai puţin spre nord-est), 
după cursurile de apă, care le fragmentează şi le despart 
de văi înguste. Diferenţa de altitudine şi expoziţia 
pantelor influenţează regimurile termice în această arie 
geografică. Clima este temperat continentală, cu iarnă 
scurtă şi blândă, iar vara lungă şi caldă. 

În Codri se întâlnesc 8 specii de plante alohtone 
fiind accidental introduse în regiune, dar toate fiind plante 
melifere cu o sursă potenţial bogată de nectar: Acer 
negundo L. - arţarul american, Amorpha fruticosa L. - 
amorfa sau salcâmiţa, Caragana arborescens Lam. - 
arbore mazăre siberian sau salcâmul galben - este un 
arbust melifer având o durată de înflorire de 2-3 săptă-
mâni când oferă albinelor nectar şi polen, Fraxinus 
lanceolata Borkh - frasinul lanceolat, Fraxinus 
pennsylvanica Marsh. - frasinul de Pennsylvania, 
Phellodendron amurense Rupr. - arborele de plută, 
Pinus sylvestris L. - pinul silvestru, Robinia pseudo-
acacia L. - salcâmul alb. 

În această zonă este şi Rezervaţia „Codrii", care 
este cea mai veche rezervaţie ştiinţifică din Republica 
Moldova, înfiinţată la 27 septembrie 1971. 

Natura de aici impresionează prin multitudinea de 
specii şi forme, multe dintre ele fiind pe cale de dispariţie. 

Mierea polifloră deţine cea mai mare pondere în 
totalul producţiei autohtone din fiecare an (50%), urmată 
de alte sortimente de miere produse în ţară. În Codru cresc 
aproape 1000 de soiuri de plante protejate, adică jumătate 
din flora, caracteristică pentru Republica Moldova. 
Pajiştile şi lăstărişurile ocupă 45% din suprafaţă, iar 
terenurile cultivate ocupă 10%. Marea majoritate a 
acestor specii de plante, care fac parte din flora meliferă 
a Codrilor, oferă albinelor hrană din abundenţă, dar şi 
culesuri importante de producţie. Totodată, nectarul şi 
mana, odată transformate de albine, diferenţiază această 
miere de cele produse în alte locuri sau teritorii. Astfel, 
atât apicultorii care se află cu stupinele staţionar în zona 
Codrilor, cât şi cei care fac pastoral în această zonă, 
beneficiază de culesuri de producţie de miere polifloră. 

Sunt câteva elemente care dau gust şi aromă spe-
cifică „Mierii din Codrii Moldovei": 
- clima favorabilă şi perioada îndelungată pentru 

culegerea nectarului de către albine; 
- flora bogată şi diversă. 

Fiecare sortiment de miere dezvoltă propriile sale 
caracteristici fizico-chimice şi organoleptice, care sunt 
definite în caietul de sarcini şi corespund diversităţii florale 
a regiunii. 
 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI 

ETICHETAREA 
După verificarea conformităţii sale cu caracteristicile 

descrise în caietul de sarcini, mierea este ambalată şi 
comercializată în vrac sau în borcane de sticlă, plicuri de 
hârtie, vase de plastic, lemn sau alte materiale trans-
parente. Pentru mierea cristalizată, se permite lichefierea 
prin încălzirea lentă în bain-marie la temperatura de până 
la 40°C. După turnarea în ambalaje, se închid ermetic cu 
capac şi se etichetează corespunzător. 

Etichetarea produsului se face în conformitate cu 
prevederile actelor normative care reglementează 
produsul. 

Pe etichetă se va înscrie: 
- Denumirea produsului „Miere din Codrii Moldovei", 

urmată de menţiunea „Indicaţie Geografică Pro-
tejată" sau acronimul „IGP", care va fi amplasat în 
câmpul central, vizibil al etichetei; 

- Valoarea nutritivă şi energetică la 100 g de produs; 
- Condiţii de păstrare; 
- Date despre producător; 
- Masa netă; 
- Numărul lotului; 
- Data ambalării şi anul recoltării produsului. 

Pentru produsul "Miere din Codrii Moldovei" ambalat 
în borcane, eticheta va fi alipită şi pe capacul borcanului 
astfel încât deschiderea borcanului se va face numai după 
ruperea etichetei. 
 
X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI 

DE SARCINI  
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id
=3833&cs=11&domain=1 
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Cereri de înregistrare a denumirilor de origine 
 
Numărul de depozit DO-0019 
Data de depozit 2019.01.21 
 
 
Denumirea de origine    

 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini, cu titlu informativ 
 
I.  DENUMIREA DE ORIGINE SOLICITATĂ SPRE 

ÎNREGISTRARE  
                                        

 
 
II. SOLICITANT 

PRISVIO S.R.L, MD 
Str. Independenţei nr. 38, bloc 2, ap. 31,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

 
III. CLASA / PRODUSUL 
 NCL(11-2019) 

29 - brânză.  
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI 

Produsul cu denumire de origine protejată "BRÂNZĂ 
DE MĂGURA" este un produs alimentar natural obţinut 
integral din lapte de capră. "BRÂNZA DE MĂGURA" este 
o brânză uşor presată, procesată din lapte pasteurizat, cu 
un conţinut de grăsime de cca 22-55% în dependență de 
perioada anului. 

"BRÂNZĂ DE MĂGURA" este ambalată în vid sau în 
caserole cu saramură în porţii de aproximativ 200-300 de 
grame, forma paralelipipedică cu baza pătrată sau drep-
tunghiulară, nedeformată, muchiile fiind uşor rotunjite, 
măsurând ca lungime şi lăţime 6-8 x 10-12 cm şi o 
înălţime de 3-4 cm. 

La fel poate fi realizată şi în vrac, în bucăţi cu 
greutatea de 0,2 - 1,5 kg, ambalată în găleţi, cutii, lăzi sau 
caserole din polistiren sau lemn cu saramură. 

Termenul de valabilitate al produsului "BRÂNZĂ DE 
MĂGURA" proaspătă este de 30 de zile, iar la cea 
maturată de 120 de zile ambalată în vid şi de 365 de zile 
în saramură. Se păstrează la temperatura de +1 +6 º C. 

 
Caracteristici organoleptice: 
Brânza are textură semitare, culoare crem-palidă, 

uniformă în toată masa cu puţine găuri de fermentare şi 
mici spaţii de presare, gustul este potrivit de sărat, iar 
aroma lactică fără mirosuri străine, anormale. 

Din punct de vedere fizico-chimic „BRÂNZA DE 
MĂGURA" prezintă următoarele caracteristici: fracția 

masică de grăsime în substanța uscată (inclusiv proteine) 
22 - 55%, iar umiditatea este de max. 50-55%. 

Limitele microbiologice ale produsului sunt:  
E.coli - <10; 
Listeria monocitogenes – lipsă; 
Salmonella - lipsă. 
 

V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
Materia primă este produsă la ferma de caprine cu 

ciclu închis din satul Slobozia-Măgura, comuna Bursuceni, 
raionul Sângerei. 

Toată materia primă este produsă de caprele de rasa 
Saanen, Alpina Franceză sau Anglo-Nubiană de la ferma 
din satul Slobozia-Măgura. Laptele provenit de la alte 
animale nu este permis. Calitatea constantă şi dulceaţa 
laptelui de capră se datorează metodei de reproducere 
controlată la nivelul fermei, din care apoi se produce 
produsul cu denumire de origine protejată "BRÂNZA DE 
MĂGURA". 

Materia primă (laptele de capră crud) trebuie să fie 
pur, fără impurităţi, fără miros şi gust străin nespecific 
laptelui proaspăt natural. 

 
Caracteristicile organoleptice ale laptelui – 
materie primă pentru fabricarea produsului cu 

denumire de origine protejată 
"BRÂNZĂ DE MĂGURA" 

 
Caracteristici Norme de admisibilitate 

Aspect şi consistenţă Lichid omogen, netranspa-rent, 
fără sediment cu aspect mat 

Gust şi miros Plăcut, dulceag, miros specific 
laptelui de capre nepronunţat, fără 
gust şi miros impropriu. Se admite 
miros şi gust de furaje care sunt 
consumate de către animale 

Culoare Alb cu nuanţă slab gălbuie 

 
Caracteristicile fizico-chimice ale laptelui - materie 

primă pentru fabricarea produsului cu denumire de origine 
"BRÂNZĂ DE MĂGURA" 

 
Caracteristici Norme de admisibilitate 

Fracţia masică de proteină, % 2,8-3,5 

Fracţia masică de grăsime, % 2-5,5 

Densitatea, g/cm2 1,024-1,030 

Conţinutul de lactoză, minimum 3,8 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR DE PRODUCERE/ 

PRELUCRARE 
Unitatea unde se produce produsul cu denumirea de 

origine protejată "BRÂNZĂ DE MĂGURA", este ampla-
sată în satul Slobozia-Măgura, comuna Bursuceni, raionul 
Sângerei. 
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Întreg procesul tehnologic de obţinere a produsului 
„BRÂNZĂ DE MĂGURA" se desfășoară conform schemei 
de mai jos: 

 
Schema generală a fluxului tehnologic: 

 

 
 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ 

Din punct de vedere administrativ, "BRÂNZA DE 
MĂGURA" este produsă în satul Slobozia-Măgura, comuna 
Bursuceni, raionul Sângerei. Producerea se face doar la 
unitatea de procesare a PRISVIO S.R.L. din s. Slobozia-
Măgura, r-ul Sângerei. 

Toate procesele de la obţinerea materiei prime şi tot 
procesul tehnologic al acestui produs se desfăşoară în 
această arie geografică. 
 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ 

Istoria 
Tradiţiile bucătăriei medievale moldoveneşti sunt 

atestate şi în epocile istorice. Astfel, sunt semnificative 
asemănările între practicile actuale şi cele consemnate în 
documentele medievale în prepararea unor bucate de 
panificație (ex. plăcinta), prepararea brânzeturilor, afumă-
turilor, uscarea legumelor şi a fructelor, fabricarea băuturii - 
vinului şi miedului. Caşul dulce oferit drumeţului repre-
zintă un obicei păstrat de secole, cât şi ospitalitatea de 
veacuri a strămoşilor noştri păstrată până în zilele noastre 
de către moldoveni. 

Factori climaterici şi specificitatea produsului 
Vegetaţia este reprezentată de plante specifice zonelor 

de câmpie, cu unele particularităţi de stepă şi silvostepă. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gustul „BRÂNZEI DE MĂGURA" este unic datorită 
gustului deosebit pe care îl dă în primul rând compoziţia 
floristică a păşunilor şi microclimatul din regiune. 

În această zonă flora este foarte bogată şi diversă, 
astfel se obţine un lapte ce conţine "tot ceea ce este mai 
bun în flora zonei" şi de aceea produsul cu denumire de ori-
gine „BRÂNZA DE MĂGURA" are un gust deosebit. Con-
diţiile geografice şi climaterice favorizează caracteristicile 
gustative ale produsului. 

Totodată, aptitudinile şi cunoştinţele producătorului 
sunt foarte importante şi esenţiale pentru evaluarea 
produsului pe tot parcursul procesului de producţie, luând 
în consideraţie obţinerea materiei prime de calitate, 
anotimpurile anului, condiţiile climaterice, efectuarea cali-
tativă a tuturor etapelor de procesare. Toate aceste abili-
tăţi permit producătorului să furnizeze consumatorului 
produse finite care sunt uniforme în aspect, gust şi 
textură. 

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ȘI 
ETICHETAREA 
Produsul final se va vinde ambalat în vid sau în ca-

serole cu saramură în porţii de aproximativ 200-300 de 
grame sau bucăţi cu greutatea de 0,2 - 1,5 kg, ambalat în 
găleţi, cutii, lăzi sau caserole din polistiren sau lemn cu sara-
mură. 

Produsul "BRÂNZĂ DE MĂGURA" se va eticheta 
conform cerinţelor prezentate în documentele normativ-
tehnice în vigoare, şi anume prin respectarea următoarelor 
indicaţii stricte: 
- Denumirea produsului "BRÂNZA DE MĂGURA" urmat 
de menţiunea "Denumire de origine protejată" sau acronimul 
"DOP"; 
- Inscripţia "Fabricat în Moldova"; 
- Ingredientele utilizate; 
- Fracţia masică de grăsime; 
- Valoarea nutritivă şi energetică la 100 g de produs; 
- Condiţii de păstrare; 
- Date despre producător; 
- Data limită de consum (ziua, luna, anul). 
 
X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI DE 

SARCINI 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/PdfHandler.ashx?
cs=23&domain=0  
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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 1131 07.07.2019 IR 
 

xatame ʃiraz / Khatam of 
Shiraz / Khatam de Chiraz / 

Khatam din Shiraz 

Khatam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161 of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Number of the certificate  
(15)  Data înregistrării  
 Date of the registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration  
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the application  
(22)  Data de depozit  
 Date of filing of the application 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of the exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Data relating to priority under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Date of filing of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data publicării certificatului  
 Date of publication of the certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 
 Date of expiration of deferment  
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Designation of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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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 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161 of July 
12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O

A
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(51) LOC (11) Cl. 09-01, 07 
(21) f 2018 0070 
(22) 2018.12.05 
(28) 7 
(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 

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

          Republica Moldova 
          PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19,  
          ap. 3, MD-2075, Chişinău,  
          Republica Moldova 
(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Butelii 

 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părții verbale nu se protejează 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21) f 2018 0070 

   

1.4  2.1  2.2  3 
 

 

  

4.1  4.2  4.3 
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(21) f 2018 0070 

  

4.4  5.1  5.2 
 

 

  

5.3  6.1  6.2 
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(21) f 2018 0070 
  

6.3  7.1  7.2 
 

 

7.3  7.4 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2019 0013 
(22) 2019.03.01 
(28) 5 
(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 

   Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23,   

          ap. 79, MD-2075, Chişinău,  
          Republica Moldova 
(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Butelii 

 
(55) 

   

1.1  1.2  1.3  2.1 
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(21) f 2019 0013 
   

2.2  3.1  3.2  3.3 
 

 

  

4.1  4.2  4.3 
 

  

 
4.4  5.1  5.2 
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(51) LOC (12) Cl. 12-08 
(21) f 2019 0046 
(22) 2019.06.13 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: roşu de diferite 

nuanţe, sur de diferite nuanţe, alb, 
negru, galben de diferite nuanţe, 
cafeniu, bej, verde de diferite nuanţe. 

(71) BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE 
PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL 
COMPLEXELOR DE MAŞINI PENTRU 

MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN 
LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI PLANTAŢII 
DE ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) GRINENCO Iurii, MD    
          BOTNARU Ghenadie, MD    
          REULEŢ Oleg, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Combină autopropulsată pentru 

recoltarea strugurilor 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părții verbale nu se protejează 
 
 

1.1 
 

 

1.2  1.3 
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(21) f 2019 0046 

1.4 
 

1.5 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 14-02 
(21) f 2019 0007 
(22) 2019.01.28 
(28) 1 

 (71)(72) ŢÎPÎŞEV Ivan, MD 
     Str. Sfatul Ţării nr. 67, ap. 18,  

               MD-2004, Chişinău,  
               Republica Moldova 
(54) Brăţară electronică de monitorizare 
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(55) 
(21) f 2019 0007 

 

1.1  1.2 
 

 

1.3  1.4 
 

 

1.5  1.6 
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(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2019 0028 
(22) 2019.04.15 
(28) 3 

(71) GUŢU Serghei, MD 
       Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,    
       MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părții verbale nu se protejează 
 

1 
 

 

 
2  3 

 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2019 0044 
(22) 2019.06.04 
(28) 2 

 (71) BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părții verbale nu se protejează 
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(21) f 2019 0044 
 

 
1 

 

2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 21-02 
(21) f 2019 0047 
(22) 2019.06.14 
(28) 1 
(57)   Culori revendicate: alb, verde, galben. 

(71)(72) POSTOLACHI Andrei, MD 
   Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 2,    

             ap.56, MD-2044, Chişinău,  
             Republica Moldova 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Dispozitiv pentru antrenament fizic 
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(55) 
(21) f 2019 0047 
 
 

 

 

1.1  1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
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(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0033 
(22) 2019.05.15 
(28) 11 
(57)    Culori revendicate: desenul 1 - alb, 

negru, roşu de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, portocaliu, roz, violet de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 2 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 3 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 4 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 5 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 6 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 

diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 7 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 8 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 9 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de 
diferite nuanţe, portocaliu, roz, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, sur;  

desenul 10 - alb, negru, roşu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, portocaliu, 
roz, violet de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, sur;  

desenul 11 - alb, negru, roşu, verde de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
portocaliu, roz, violet de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, cafeniu de 
diferite nuanţe. 

(71) SEVEX-PRIM S.R.L., MD 
 Str. Uzinelor nr. 19/3, MD-2023, 

Chişinău, Republica Moldova 
(72) ARAMA Sergiu, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Motive decorative pentru suprafeţe 

 (55) 
Remarcă: ponderea semantică a părții verbale nu se protejează 
 

 
1 
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(21) f 2019 0033 
 

2 
 

3 
 

 
4 
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(21) f 2019 0033 
 

5 
 

6 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 8/2019                                                                                                   DESIGN 

 172

(21) f 2019 0033 
 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 
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(21) f 2019 0033 
 

 
11 
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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 și 

modelului industrial)
 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2017 0022 2017.05.19 09-01 1 (1) BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 23,  
ap. 79, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2017 

2 f 2018 0041 2018.06.28 09-05 4 (1, 2, 3, 6) PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

12/2018 

3 f 2018 0056 2018.10.16 06-02 14 (1, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16) 

TERMICAN Sergiu, MD 
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, ap. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2019 

4 f 2018 0059 2018.10.29 19-08 6 SERGIU & ARIDANA S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 7/1,  
ap. 55, MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2019 

5 f 2018 0066 2018.11.28 09-03 1 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

2/2019 

6 f 2018 0074 2018.12.07 09-01 8 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

2/2019 

 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării  

termenului de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI,  
numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

cert-
ificatului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
 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 
1 684 2024.04.06 f 2004 0057 2004.04.06 09-01 4 RENAISSANCE-

PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului  
nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2005 
10/2005 

2 776 2024.07.02 f 2004 0101 2004.07.02 09-03 2 ORION 
CORPORATION, KR 
13, Baekbeom-ro 90da-
gil, Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 777 2024.07.02 f 2004 0102 2004.07.02 09-03 2 ORION 

CORPORATION, KR 
13, Baekbeom-ro 90da-
gil, Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 

4 778 2024.07.02 f 2004 0103 2004.07.02 09-03 2 ORION 
CORPORATION, KR 
13, Beakbeom-ro 90da-
gil, Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 

5 1189 2024.05.06 f 2009 0029 2009.05.06 06-13 24 "VALAC GRUP" S.R.L., MD 
str. M. Dragan 26/2,  
ap. 58, MD-2044, mun. 
Chişinău, Republica 
Moldova 

7/2009 
1/2010 
4/2010 

6 1256 2024.06.17 f 2009 0048 2009.06.17 20-03 24 VALAC Denis, MD 
Str. Maria Drăgan nr. 26, 
bloc 2, ap. 58,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2009 
10/2010 
1/2011 

7 1609 2024.06.04 f 2014 0039 2014.06.04 19-08 10 DRĂGUŢANU Serghei, MD 
Str. Albişoara nr. 64, ap. 
93, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2014 
2/2015 
5/2015 

8 1619 2024.07.24 f 2014 0047 2014.07.24 32-00 1 SMIRNOV Vladimir, MD 
Str. Mincu nr.11, ap. 14, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2014 
3/2015 
6/2015 

9 1640 2024.02.27 f 2014 0012 2014.02.27 19-08 2 RENAISSANCE 
PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, 
MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

11/2014 
8/2015 

11/2015 

 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/099867 2018.02.15 Glashütter 

Uhrenbetrieb 
GmbH, DE 

Cadrane pentru ceas; 
cutii pentru ceas; ace 
pentru ceas / Watch 
dials; watch cases; 
watch hands / Cadrans 
de montre; boîties  
de montre; aiguilles  
de montre 

10-07 6 2023.02.15 7/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 DM/100186 2018.03.06 TISSOT SA 

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane pentru ceas / 
Watch case; watch dials 
/ Boîte de montre; 
cadrans de montre 

10-07 3 2023.03.06 10/2019 

3 DM/101788 2018.06.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2023.06.19 50/2018 

4 DM/102450 2018.07.30 
 

2018.03.06, 
143814, CH 

ROLEX SA, CH Cadran pentru ceas / 
Watch dial / Cadran  
de montre 

10-07 1 2023.07.30 5/2019 

 
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 

10-07 DM/099867 2018.02.15 Glashütter 
Uhrenbetrieb GmbH, 
DE 

Cadrane pentru ceas; 
cutii pentru ceas; ace 
pentru ceas / Watch 
dials; watch cases; 
watch hands / Cadrans 
de montre; boîties de 
montre; aiguilles de 
montre 

6 2023.02.15 7/2019 

10-07 DM/100186 2018.03.06 TISSOT SA (TISSOT 
AG) (TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane pentru ceas / 
Watch case; watch dials 
/ Boîte de montre; 
cadrans de montre 

3 2023.03.06 10/2019

10-07 DM/101788 2018.06.19 MONTRES JAQUET 
DROZ SA 
(MONTRES JAQUET 
DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2023.06.19 50/2018

10-07 DM/102450 2018.07.30 
 

2018.03.06, 
143814, CH 

ROLEX SA, CH Cadran pentru ceas / 
Watch dial / Cadran de 
montre 

1 2023.07.30 5/2019 
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

042839 - 10/2018 
 
 
 
 

(540)  (540)  

 
2 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

042877 - 11/2018 
 
 

 

(730)  
PUBLIC JOINT-STOCK 
COMPANY "MYRONIVSKY 
HLIBOPRODUCT", UA 

(730)  
PRIVATE JOINT-STOCK 
COMPANY "MYRONIVSKY 
HLIBOPRODUCT", UA 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

042879 - 1/2019 
 
 
 
 

(511) 
(320) 2018-06-08  
09; 
16; 
35; 
36 - furnizarea informaţiilor cu 
privire la serviciile de cosultan-
ţă financiară; furnizarea asis-
tenţei de cercetare pe tema 
serviciilor de consultanţă fi-
nanciară; furnizarea rapoar-
telor statistice personalizate 
privind datele financiare; ana-
liză financiară; consultanţă 
financiară; evaluări fiscale; 
bursa de cotaţii de preţuri; 
transferuri electronice de fon-
duri; furnizarea informaţiilor 
financiare privind obligaţiunile; 
garanţii prin obligaţiuni, 
vânzări comerciale şi trusturi 
de schimb valutar şi de inves-
tiţii; servicii financiare, şi anu-
me furnizarea informaţiilor fi-
nanciare de natura comerţului 
pe piaţă şi informaţii despre 
cotaţiile titlurilor de valoare; 
servicii de asistenţă comer-
cială în domeniul valorilor 
mobiliare financiare, şi anume 
compararea comerţului, co-
lectarea, prelucrarea, tabela-
rea, distribuţia, negocierea şi 
executarea; furnizarea infor-
maţiilor privind tranzacţionarea 
valorilor mobiliare, şi anume 
clasificarea valorilor mobiliare, 
a brokerilor, a dealerilor şi a 
emitenţilor; calcularea, furni-
zarea şi actualizarea în bene-
ficiul altora a indicilor şi sub-
indicilor ratelor titlurilor de va-
loare financiare; servicii finan-
ciare automatizate, şi anume 
brokerajul on-line al valorilor 
mobiliare prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare; 
furnizarea bazelor de date 
electronice on-line cu informa-
ţii despre valorile mobiliare 
prin intermediul unei reţele 

(511) 
(320) 2018-06-08  
09; 
16; 
35; 
36 - furnizarea informaţiilor cu 
privire la serviciile de consul-
tanţă financiară; furnizarea 
asistenţei de cercetare pe tema 
serviciilor de consultanţă finan-
ciară; furnizarea rapoartelor 
statistice personalizate privind 
datele financiare; analiză finan-
ciară; consultanţă financiară; 
evaluări fiscale; bursa de cotaţii 
de preţuri; transferuri electro-
nice de fonduri; furnizarea 
informaţiilor financiare privind 
obligaţiunile; garanţii prin ob-
ligaţiuni, vânzări comerciale şi 
trusturi de schimb valutar şi de 
investiţii; servicii financiare, şi 
anume furnizarea informaţiilor 
financiare de natura comerţului 
pe piaţă şi informaţii despre 
cotaţiile titlurilor de valoare; 
servicii de asistenţă comercială 
în domeniul valorilor mobiliare 
financiare, şi anume compa-
rarea comercială, colectarea, 
prelucrarea, tabelarea, distri-
buţia, negocierea şi executa-
rea; furnizarea informaţiilor 
privind tranzacţionarea valorilor 
mobiliare, şi anume clasificarea 
valorilor mobiliare, a brokerilor, 
a dealerilor şi a emitenţilor; 
calcularea, furnizarea şi actu-
alizarea în beneficiul altora a 
indicilor şi sub-indicilor ratelor 
titlurilor de valoare financiare; 
servicii financiare automatizate, 
şi anume brokerajul on-line al 
valorilor mobiliare prin interme-
diul unei reţele globale de cal-
culatoare; furnizarea bazelor de 
date electronice on-line cu 
informaţii despre valorile mobil-
iare prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; furni-
zarea serviciilor de informare în 
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globale de calculatoare; furni-
zarea serviciilor de informare 
în domeniul informaţiilor eco-
nomice, financiare, monetare 
şi informaţiilor privind bursa de 
valori, informaţiilor privind 
tranzacţiile valutare; 
38; 
42 - software în calitate de 
serviciu (SaaS) care oferă 
software care furnizează in-
formaţii financiare de natura 
schimburilor financiare şi co-
merciale, decontărilor comer-
ciale, informaţii privind pieţele 
financiare, informaţii pentru 
utilizare în comerţul cu mărfuri 
şi prognoză; software nedes-
cărcabil, care conţine informa-
ţii financiare, precum şi baze 
de date ale înregistrărilor pub-
lice pentru utilizare în legătură 
cu diligenţa cuvenită de cu-
noaştere a clienţilor şi eval-
uarea riscurilor corporative; 
cercetare şi consultanţă în 
domeniul inteligenţei şi secu-
rităţii; 
(220) 2018-07-30  
35; 
38; 
42 - software nedescărcabil, 
care conţine funcţii de căutare şi 
cercetare documentare pentru 
documente publice care furni-
zează informaţii pentru utilizare 
în legătură cu diligenţa cuvenită 
de cunoaştere a clienţilor. 

domeniul informaţiilor economi-
ce, financiare, monetare şi in-
formaţiilor privind bursa de va-
lori, informaţiilor privind tran-
zacţiile valutare; 
38; 
42 - software în calitate de 
serviciu (SaaS) care oferă 
software care furnizează in-
formaţii financiare de natura 
schimburilor financiare şi co-
merciale, decontărilor comer-
ciale, informaţii privind pieţele 
financiare, informaţii pentru 
utilizare în comerţul cu mărfuri 
şi prognoză; furnizarea de 
software nedescărcabil, care 
conţine informaţii financiare, 
precum şi baze de date ale 
înregistrărilor publice pentru 
utilizare în legătură cu diligen-
ţa cuvenită de cunoaştere a 
clienţilor şi evaluarea riscurilor 
corporative; cercetare şi con-
sultanţă în domeniul inteli-
genţei şi securităţii; 
(220) 2018-07-30  
35; 
38; 
42 - furnizarea de software 
nedescărcabil, care conţine 
funcţii de căutare şi cercetare 
documentare pentru documen-
te publice care furnizează 
informaţii pentru utilizare în 
legătură cu diligenţa cuvenită 
de cunoaştere a clienţilor. 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042880 - 1/2019 
 
 
 
 

(511) 
(320) 2018-07-20  
09; 
16; 
35; 
36 - furnizarea informaţiilor cu 
privire la serviciile de consultan-
ţă financiară; furnizarea asisten-
ţei de cercetare pe tema servicii-
lor de consultanţă financiară; 
furnizarea rapoartelor statistice 
personalizate privind datele fi-
nanciare; analiză financiară; 
consultanţă financiară; evaluări 
fiscale; bursa de cotaţii de pre-
ţuri; transferuri electronice de 
fonduri; furnizarea informaţiilor 
financiare privind obligaţiunile; 
garanţii prin obligaţiuni, vânzări 
comerciale şi trusturi de schimb 
valutar şi de investiţii; servicii fi-
nanciare, şi anume furnizarea 
informaţiilor financiare de natura 
comerţului pe piaţă şi informaţii 
despre cotaţiile titlurilor de valoa-
re; servicii de asistenţă comer-
cială în domeniul valorilor mobil-
iare financiare, şi anume com-
pararea comerţului, colectarea, 
prelucrarea, tabelarea, distribu-
ţia, negocierea şi executarea; 
furnizarea informaţiilor privind 
tranzacţionarea valorilor mobilia-
re, şi anume clasificarea valorilor 
mobiliare, a brokerilor, a dealeri-
lor şi a emitenţilor; calcularea, 

(511)  
(320) 2018-07-20  
09; 
16; 
35; 
36 - furnizarea informaţiilor cu 
privire la serviciile de con-
sultanţă financiară; furnizarea 
asistenţei de cercetare pe tema 
serviciilor de consultanţă finan-
ciară; furnizarea rapoartelor 
statistice personalizate privind 
datele financiare; analiză finan-
ciară; consultanţă financiară; 
evaluări fiscale; bursa de cotaţii 
de preţuri; transferuri electronice 
de fonduri; furnizarea in-
formaţiilor financiare privind 
obligaţiunile; garanţii prin ob-
ligaţiuni, vânzări comerciale şi 
trusturi de schimb valutar şi de 
investiţii; servicii financiare, şi 
anume furnizarea informaţiilor 
financiare de natura comerţului 
pe piaţă şi informaţii despre 
cotaţiile titlurilor de valoare; 
servicii de asistenţă comercială 
în domeniul valorilor mobiliare 
financiare, şi anume compara-
rea comercială, colectarea, 
prelucrarea, tabelarea, distribu-
ţia, negocierea şi executarea; 
furnizarea informaţiilor privind 
tranzacţionarea valorilor mobili-
are, şi anume clasificarea valori-
lor mobiliare, a brokerilor, a 
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furnizarea şi actualizarea în 
beneficiul altora a indicilor şi 
sub-indicilor ratelor titlurilor de 
valoare financiare; servicii finan-
ciare automatizate, şi anume 
brokerajul on-line al valorilor mo-
biliare prin intermediul unei reţe-
le globale de calculatoare; furni-
zarea bazelor de date electro-
nice on-line cu informaţii despre 
valorile mobiliare prin intermedi-
ul unei reţele globale de calcula-
toare; furnizarea serviciilor de 
informare în domeniul informa-
ţiilor economice, financiare, mo-
netare şi informaţiilor privind bur-
sa de valori, informaţiilor privind 
tranzacţiile valutare; 
38; 
42 - software în calitate de ser-
viciu (SaaS) care oferă software 
care furnizează informaţii finan-
ciare de natura schimburilor 
financiare şi comerciale, decon-
tărilor comerciale, informaţii pri-
vind pieţele financiare, informaţii 
pentru utilizare în comerţul cu 
mărfuri şi prognoză; software 
nedescărcabil, care conţine 
informaţii financiare, precum şi 
baze de date ale înregistrărilor 
publice pentru utilizare în 
legătură cu diligenţa cuvenită de 
cunoaştere a clienţilor şi evalua-
rea riscurilor corporative; cerce-
tare şi consultanţă în domeniul 
inteligenţei şi securităţii; 
(220) 2018-07-30  
35; 
38; 
42 - software nedescărcabil, 
care conţine funcţii de căutare 
şi cercetare documentare 
pentru documente publice care 
furnizează informaţii pentru 
utilizare în legătură cu diligenţa 
cuvenită de cunoaştere a cli-
enţilor. 

dealerilor şi a emitenţilor; calcu-
larea, furnizarea şi actualizarea 
în beneficiul altora a indicilor şi 
sub-indicilor ratelor titlurilor de 
valoare financiare; servicii finan-
ciare automatizate, şi anume 
brokerajul on-line al valorilor mo-
biliare prin intermediul unei re-
ţele globale de calculatoare; 
furnizarea bazelor de date elec-
tronice on-line cu informaţii des-
pre valorile mobiliare prin inter-
mediul unei reţele globale de 
calculatoare; furnizarea servicii-
lor de informare în domeniul in-
formaţiilor economice, financia-
re, monetare şi informaţiilor pri-
vind bursa de valori, informaţiilor 
privind tranzacţiile valutare; 
38; 
42 - software în calitate de ser-
viciu (SaaS) care oferă software 
care furnizează informaţii finan-
ciare de natura schimburilor fi-
nanciare şi comerciale, decontă-
rilor comerciale, informaţii pri-
vind pieţele financiare, informaţii 
pentru utilizare în comerţul cu 
mărfuri şi prognoză; furnizarea 
de software nedescărcabil, care 
conţine informaţii financiare, pre-
cum şi baze de date ale înregis-
trărilor publice pentru utilizare în 
legătură cu diligenţa cuvenită de 
cunoaştere a clienţilor şi evalua-
rea riscurilor corporative; cerce-
tare şi consultanţă în domeniul 
inteligenţei şi securităţii; 
(220) 2018-07-30  
35; 
38; 
42 - furnizarea de software nedes-
cărcabil, care conţine funcţii de 
căutare şi cercetare documentare 
pentru documente publice care 
furnizează informaţii pentru utiliz-
are în legătură cu diligenţa cu-
venită de cunoaştere a clienţilor. 

5 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043004 - 10/2018 
 
 
 
 

(540)  (540) 

  
 

6 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043286 - 12/2018 
 
 
 
 

(540)  

 
 
(531) 
01.01.05; 
01.01.06; 
01.11.08; 
24.13.05; 
27.05.15; 
27.05.22 

(540)  

 
 
(531) 
24.13.05; 
27.05.15; 
27.05.22 

7 Cerere  
de brevet  
pentru soi  
de plantă 

v 2018 
0026 

- 12/2018 
 
 
 

(71)  
GRIŢCAN Iacob, MD 
SRL „ALUN Iacobaş” MD 
Str. Păcii nr. 66, s. Taraclia,  
r-ul Căuşeni, MD-7730,  
Republica Moldova 

(71)  
GRIŢCAN Iacob,  
MD 
Str. Păcii nr. 66,  
s. Taraclia, r-ul Căuşeni,  
MD-7730, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Desen/ 

model  
industrial 

f 2004 0078 2R 698 3/2005 
11/2005 
8/2009 
5/2014 

(73)  
EURO-ALCO S.A., MD 
 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
 

9 Desen/ 
model  
industrial 

f 2004 0078 2R 698 3/2005 
11/2005 
8/2009 
5/2014 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

10 Brevet de 
invenție 

a 2013 0061  4447 2/2014 
11/2016 

(73) 
MAGIC PRODUCTION 
GROUP S.A., LU 

(73) 
FERRERO TRADING LUX 
S.A., LU 

11 Marcă 007094 2R 6072 8/1998 
1/1999 
4/2008 
9/2017 

 

(730)  
LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE&CIE société en nom 
collectif, FR 
29, Rue du Faubourg Saint-
Honore, 75008 PARIS, Franţa 

(730)  
Lancôme Parfums et Beauté & 
Cie, FR 
 
14, rue Royale, 75008 Paris, 
Franţa 

12 Marcă 008780 2R 7366 1/2000 
6/2000 

10/2009 
 
 

(730)  
Syngenta European Regional 
Centre, Priestley Road, Surrey 
Research Park, Guildford, 
Surrey GU2 7YH, Regatul Unit 

(730)  
Jealott’s Hill International Re-
search Centre, Bracknell, 
Berkshire, United  Kingdom 
RG42 6EY, Regatul Unit 

13 Marcă 008835 R 8372  1/2000 
12/2001 
11/2009 

 
 
 

(730)  
Accent Electronic S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Accent Electronic S.A., MD 
 
Str. Bulgară nr. 33/1, MD-
2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

14 Marcă 010958 R 9339 11/2002 
4/2003 
8/2012 

10/2012 

(730)  
Groest 54, 1211 EC Hilver-
sum, Olanda 
 

(730)  
Postbus 1229, NL-1270 BE 
Huizen, Olanda 
 

15 Marcă 012452 R 10332 10/2003 
4/2004 

12/2012 
 

(730)  
P.O. Box 664, Salem, Oregon 
97308-0664, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
3125 Kettle Court, SE, Salem, 
Oregon, Statele Unite ale 
Americii 
 

16 Marcă 013603 R 11311 6/2004 
11/2004 
4/2005 
7/2012 
9/2013 
5/2019 

(730)  
Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Danemarca 
 

(730)  
Ringager 2 A, 2,  
DK-2605 Brøndby, Danemar-
ca 
 

17 Mărci 024618 
 
 

039501 

18979 
 
 

29556 

2/2009 
12/2009 

 
10/2016 
7/2017 

(730)  
BT LEASING MD S.R.L., 
întreprindere cu capital străin,  
MD 
 

(730)  
BT LEASING MD S.R.L., or-
ganizație de creditare ne-
bancară, MD 
 

18 Marcă 025440 19990 8/2009 
8/2010 

(730)  
Associazione Radio Maria, IT 
Via Turati 7, 22036 Erba CO, 
Italia 

(730)  
RADIO MARIA  APS, IT 
Via Milano 12, 22036 Erba 
CO, Italia 

19 Marcă 025213 20244 7/2009 
11/2010 

 
 
 

(730)  
Turkcell Plaza Meşrutiyet 
Caddesi No. 71 Tepebaşi 
Istanbul, Turcia 
 

(730) 
Turkcell Plaza Aydinevler 
Mahallesi, İnönü Caddesi No: 
20 B Blok Küçükyali Ofispark 
34854 Maltepe/İSTANBUL, 
Turcia 

20 Mărci 025561 
 
 

025557 
025558 

20385 
 
 

20453 
20454 

9/2009 
11/2010 

 
9/2009 
2/2010 

12/2010 

(730) 
CASTOR Drukarnia i 
Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 
 

(730) 
CASTOR DRUKARNIA I 
WYDAWNICTWO MAREK 
BRYŁA, WOJCIECH LIPIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA W 
LIKWIDACJI, PL 

21 Marcă 025542 21072 8/2010 
4/2011 

 
 

(730)  
Str. Alecu Russo  
nr. 3, bloc 2, ap. 11, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Alecu Russo  
nr. 3, bloc 2, ap. 116,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
22 Marcă 

 
025707 21593 11/2009 

8/2011 
 
 
 

(730)  
Offshore Incorporations Cen-
tre, P.O. Box 957, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(730)  
Vistra Corporate Services 
Centre, Wickhams Cay II, 
Road Town, Tortola, VG1110, 
Insulele Virgine (Britanice) 

23 Marcă 
 

028816 22858 7/2011 
8/2012 
3/2019 

 

(540)  (540)  

 
24 Marcă 

 
029167 22990 8/2011 

9/2012 
4/2018 

(730)  
AVOCENT HUNTSVILLE, 
LLC, US 

(730)  
AVOCENT CORPORATION,  
US 

25 Marcă 
 

029167 22990 8/2011 
9/2012 
4/2018 

(730)  
AVOCENT CORPORATION, US

(730)  
Vertiv IT Systems, Inc., US 

26 Marcă 
 

032683 24883 4/2013 
2/2014 

 
 
 

(730)  
UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
WINE-TRADEMARKS S.R.L., 
MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, 
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

27 Marcă 
 

038030 29388 1/2016 
5/2017 
4/2018 

(730)  
Am Tullnaupark 15 90402 
Nürnberg, Germania 

(730)  
Donaustr. 26, 90451 Nürn-
berg, Germania 

28 Marcă 
 

039743 29779 12/2016 
9/2017 

 
 
 

(730)  
ARTOSIS S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 59, 
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
BPAY S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 23/2, of. 17A, 
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

29 Marcă 
 

039893 30389 4/2017 
2/2018 

(730)  
Korunní 129, 130 00 Praha 3, 
Cehia 

(730)  
Jakubská 647/2, CZ-110 00 
Praha 1, Staré Město, Cehia 

30 Marcă 
 

041661 31560 2/2018 
12/2018 

 
 
 

(730)  
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 
Freienbach Branch, CH 
 
Huobstrasse 3, Pläffikon SZ, 
Elveţia 

(730)  
BASF Agro B.V., Arnhem 
(NL), Zweigniederlassung 
Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon 
SZ, Elveţia 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 038271 

2016.01.27 
 

28780 
 

2/2016 
12/2016 

(730)  
INVENTPROIECT S.R.L., 
MD 
Str. Chişinău nr. 94/1,  
MD-2084, Cricova,  
Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Lobi Steel Trade S.R.L., 
MD 
Str-la Studenţilor nr. 2/4, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

3149 
2019.07.09 

 

2 Marcă 004721 
1995.07.17 

 

2 R 
4298 

 

8/1996 
1/1997 
5/2005 
5/2015 
6/2015 
5/2019 

(730)  
AstraZeneca UK  
Limited, GB 
1 Francis Crick Avenue, 
Cambridge Biomedical 
Campus, Cambridge, 
CB2 0AA, Regatul Unit 

(730)  
ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED, MU 
GBS Plaza, Cnr. La  
Salette & Royal Roads, 
Grand Bay, Mauritius 

3150 
2019.07.09 

 

3 Marcă  039247 
2016.07.06 

 

29525 
 

9/2016 
6/2017 

(730)  
DARIE Mihail, MD 
Str. Andrei Colosov nr. 3, 
MD-2084, Cricova, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(730)  
Broker Logistic S.R.L., MD 
MD-6827, Suruceni, 
Ialoveni,  
Republica Moldova 

3151 
2019.07.09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Mărci 031156 

2012.05.25 
 

031280 
2012.06.15 

25418 
 
 

25419 
 

7/2012 
7/2013 
5/2014 

 
 

(730)  
Astellas Pharma Europe 
B.V., NL 
Sylviusweg 62, 2333 BE 
LEIDEN, Olanda 

(730)  
LEO Pharma A/S, DK 
 
Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, Dane-
marca 

3152 
2019.07.10 

 

5 Mărci 018049 
2005.11.10 

 
018050 

2005.11.10 
 

020499 
2006.12.20 

 

R 14681 
 
 

R 14682 
 
 

R 16347 
 

11/2006 
4/2007 

12/2015 
 
 
 

12/2007 
5/2008 
5/2017 

(730)  
 Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 
2-chome, Chuo-ku, To-
kyo, Japonia 

(730)  
LEO Pharma A/S, DK 
Industriparken 55,  
DK-2750 Ballerup, Da-
nemarca  

3153 
2019.07.10 

6 Mărci  003310 
1994.11.28 

43473, 
1965.10.21, 

SU 
 

003317 
1994.11.28 

 
 
 
 
 

003309 
1994.11.28 

 
 
 
 
 

005071 
1995.12.11 

 
 
 
 
 

013464 
2003.08.08 

 

2R 2264 
 
 
 
 

 
2R 3808 

 
 
 
 
 
 

2R 3811 
 
 
 
 
 
 

2R 4804 
 
 
 
 
 
 

R 12701 
 

11/1995 
4/2005 
5/2005 
2/2015 
4/2017 

 
3/1996 
8/1996 

12/2004 
5/2005 
2/2015 
4/2017 

 
3/1996 
8/1996 

12/2004 
6/2005 
2/2015 
4/2017 

 
3/1997 
8/1997 

12/2004 
3/2006 
2/2016 
4/2017 

 
5/2005 
10/2005 
1/2014 
4/2017 

(730)  
The Concentrate 
Manufacturing Company 
of Ireland, BM 
 
 
 
Swan Building, 3th Floor, 
26 Victoria Street, Hamil-
ton, HM12, Bermude 

(730)  
Portfolio Concentrate 
Solutions Unlimited 
Company, a company 
organized and existing 
under the laws of 
Ireland, IE 
5 Eastgate Road, 
Eastgate Business Park, 
Little Island, Co.Cork, 
Irlanda 

3154 
2019.07.11 

 

7 Marcă 000320 
1993.10.22 

65727, 
1973.06.19, 

SU 

2R 1134 
 

3/1995 
12/2003 
12/2013 
1/2014 

 

(730)  
Xylem Water Solutions 
Manufacturing AB, SE 
361 80 EMMABODA, 
Suedia 

(730)  
Xylem Europe Gmbh, 
CH 
Bleicheplatz 6, CH-8200 
Schaffhausen, Elveţia 

3155 
2019.07.16 

 

8 Marcă  012193 
2002.11.22 

 

R 10529 
 

11/2003 
5/2004 
2/2013 
3/2013 

 

(730)  
York International Corpo-
ration, corporaţia statului 
Delaware, US 
507 East Michigan Street, 
Milwaukee WISCONSIN 
53202, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
Johnson Controls Tec-
hnology GmbH, CH 
 
Victor von Bruns-
Strasse 21, Neuhausen 
am Rheinfall, 8212, 
Elveţia 

3156 
2019.07.17 

 

9 Marcă 031030 
2012.05.03 

 

23737 
 

7/2012 
4/2013 

(730)  
Brown-Forman Corpora-
tion, a Delaware, U.S.A., 
corporation, US 
850 Dixie Highway, Lo-
uisville, Kentucky 40210, 
Statele Unite ale Americii

(730)  
Brown-Forman Distillery, 
Inc., a Delaware 
corporation, US 
2921 Dixie Highway, 
Shively, Kentucky 
40216, Statele Unite ale 
Americii 

3157 
2019.07.17 

 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042978 
2018.08.22 

 

- 11/2018 (730)  
IVANOV Ruslan, MD 
 
Str. Ipate Soroceanu nr. 
70, MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
PLASMA RTI S.R.L., 
MD 
Str. Trandafirilor nr. 
29/1, MD-2038, Chişi-
nău, Republica Moldova  

3158 
2019.07.24 
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11 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

042672 
2018.06.21 

 
 

- 10/2018 (730)  
Techtronic Power Tools 
Technology Limited, VG 
 
Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine 
(Britanice) 

(730)  
Milwaukee Electric Tool 
Corporation, corporaţie 
din statul Delaware, US 
13135 West Lisbon 
Road, Brookfield, 
Wisconsin 53005,  
Statele Unite ale Americii  

3159 
2019.07.25 

 

12 Mărci  025543 
2009.07.03 

 
 

027232 
2010.05.27 

20262 
 
 
 

21311 
 

10/2009 
11/2010 
5/2014 

 
8/2010 
6/2011 
5/2014 

(730)  
Merck KgaA, DE 
 
Frankfurter Str. 250, 
64293 Darmstadt, Ger-
mania 

(730)  
BioMarin 
Pharmaceutical Inc., US 
105 Digital Drive,  
Novato, Califormia 
94949, Statele Unite  
ale Americii 

3160 
2019.07.25 

 

13 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041959 
2018.02.05 

 

- 4/2018 (730)  
VICOL Alexandru, MD 
Str. Nicolai Zelinski  
nr. 15, bloc 5, ap. 15, 
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
PANCIUC Alexandru, MD 
Str. Alba Iulia nr. 103, 
ap. 40, MD-2071, Chişi-
nău, Republica Moldova  

3161 
2019.07.25 

 

14 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043576 
2018.12.20 

 

- 2/2019 (730)  
SINCOMVEST PRIM 
S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
LLC AGIDEL, RU  
 
453434, The Republic of 
Bashkortostan, 
Blagoveschensk, str. 
Sotsialisticheskaia no. 
58, Federaţia Rusă 

3162 
2019.07.25 

 

15 Mărci 018959 
2006.03.09 

 
018960 

2006.03.09 
 

R 15238 
 
 

R 15239 
 

4/2007 
9/2007 
4/2016 

(730)  
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
51368, Leverkusen, 
Germania 

(730)  
Bayer Intellectual 
Property GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

3163 
2019.07.25 

 

16 Mărci 008215 
1998.10.16 

 
008216 

1998.10.16 

2R 6752 
 
 

2R 6753 

6/1999 
11/1999 
1/2002 
5/2004 

11/2007 
12/2008 
10/2018 

(730)  
Bayer CropScience AG, 
DE 
Monheim, Germania 

(730)  
Bayer Intellectual 
Property GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

3164 
2019.07.25 

 

17 Marcă  007101 
1997.09.19 

 

2R 6074 
 

8/1998 
1/1999 
2/2008 
9/2017 

(730)  
GAT GIVAT CHAIM, Co-
operative Society for 
Preservation of 
Agricultural Products Ltd., 
IL 
Kibbutz Givat Chaim, 
38100, Israel 

(730)  
International Beer Bre-
weries Ltd., IL 
 
 
 
5 Bar-Lev Blvd., 
Ashkelon, Israel 

3165 
2019.07.26 

 

18 Mărci 001757 
1994.05.24 

84746, 
1978.11.01, 

SU 
 

014511 
2004.04.01 

 

2R 672 
 
 
 
 
 

R 12103 
 

12/1994 
3/2005 
7/2014 
8/2014 

 
 

11/2004 
5/2005 
5/2014 
7/2014 

(730)  
Bayer Aktiengesellschaft, 
DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee,  
51373 Leverkusen, Ger-
mania 

(730)  
Bayer Intellectual 
Property GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 
40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

3166 
2019.07.25 

 

19 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043499 
2018.12.07 

 

- 3/2019 (730)  
CORDIUC Anastasia, MD
Bd. Dacia nr. 26, ap. 117, 
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
FALMEC S.P.A., IT 
Via Dell’Artigianato, 42, 
Vittorio Veneto, 1-31029 
(Treviso), Italia  

3167 
2019.07.29 

 

20 Marcă  038375 
2016.02.17 

 

28791 
 

4/2016 
12/2016 

(730)  
PURCEL Aureliu, MD 
Str. Sarmizegetusa  
nr. 35, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
TRITEAC Nicolae, MD 
Bd. Moscova nr. 11, ap. 
32, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

3168 
2019.07.29 
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21 Marcă 033847 

2013.10.11 
 

25760 
 

12/2013 
8/2014 

(730)  
SMIRNOV Alexandru, 
MD 
 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 
5, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Aktsionernoye obshcestvo 
Kazanskiy zhirovoy 
kombinat, RU 
ul. Laskovaya, d. 1,  
Laishevskiy r-n, s. Usady, 
422610, Respublika 
Tatarstan, Federaţia Rusă 

3169 
2019.07.29 

 

22 Marcă 026027 
2009.11.11 

 

20206 
 

12/2009 
10/2010 

(730)  
BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinaru-
lui, Floreşti, Republica 
Moldova 

(730)  
SIMPALS S.R.L., MD 
 
Str. Ion Neculce nr. 5, 
et. 2, MD-2069, Chişi-
nău, Republica Moldova  

3170 
2019.07.29 

 

23 Marcă 032709 
2013.02.15 

 

25009 
 

5/2013 
3/2014 

(730)  
BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comer-
cială, MD 
MD-5024, Gura Căinaru-
lui, Floreşti, Republica 
Moldova 

(730)  
SIMPALS S.R.L., MD 
 
 
Str. Ion Neculce nr. 5, 
et. 2, MD-2069, Chişi-
nău, Republica Moldova 

3171 
2019.07.30 

 

24 Marcă 012452 
2003.02.03 

 

R 10332 
 

10/2003 
4/2004 

12/2012 

(730)  
KETTLE FOODS, INC., 
US 
3125 Kettle Court, SE, 
Salem, Oregon, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
S-L SNACKS NATIO-
NAL, LLC, US 
13515 Ballantyne 
Corporate Place, Char-
lotte, North Carolina, 
Statele Unite ale Americii 

3172 
2019.07.30 

 

25 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042269 
2018.04.05 

 

- 6/2018 (730)  
CONSTANTA-LUX 
S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 80/1,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Mattress Shop S.R.L., MD 
 
Str. Sarmizegetusa 
nr.37/1, MD-2032, Chişi-
nău, Republica Moldova 

3173 
2019.07.31 

 

26 Marcă  039743 
2016.11.10 

 

29779 12/2016 
9/2017 

 

(730)  
BPAY S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 23/2, of. 
17A, MD-2002, Chişinău,
 Republica Moldova 

(730)  
VASILIEV Artiom, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 
59, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

3174 
2019.07.31 

 

27 Marcă  004377 
1994.10.14 
92001042, 
1992.10.29, 

RU 
 

2R 4629 
 

12/1996 
5/1997 
4/2005 

11/2006 
10/2014 

 

(730)  
Procter & Gamble Interna-
tional Operations SA, CH 
Route de Saint-Georges 
47, 1213 Petit-Lancy 1, 
Geneva, Elveţia 

(730)  
Angelini Beauty S.p.A., 
IT 
Via Melchiore Gioia,  
8 - 20124 Milano, Italia  

3175 
2019.07.31 

 

 
Lista contractelor de licenţă 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul  

şi data înregistrării contractului       
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 
interna-
ţională  

 
 

IR 912082 
 

 

SMARTINO  
INTERNATIONAL 
S.R.L., MD 
Str. Pictor Mihai Gre-
cu nr. 5,   
ap. 41, MD-2025, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

RINCOM-GRUP 
S.R.L., MD 
 
Str. Uzinelor nr. 78A, 
ap. (of.) 7, MD-2023,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
  

 1. Sublicenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiune al 
contractului de la 3.01.2019 
până la 22.09.2021. 
 
3. Teritoriul de acţiune al 
contractului - Republica 
Moldova. 

3148 
2019.07.09 
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Modificări în contractele de licenţă 
 

În baza cererii nr. 2534 din 03.05.2019 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă nr. 1961 înre-
gistrat la 09.10.2012 (BOPI nr. 11/2012), referitor la mărcile nr. R 19744, IR 640789, IR 791933, IR 
865295 încheiat între licenţiarul Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi licențiatul Akţionernoe 
Obşcestvo ”Nefis Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i 
svecinoi zavod nr. 1 bîvşih Krestovnicovîh), RU, se acceptă modificările în redacţia Acordului Adiţional 
din 18.04.2019, după cum urmează: 

- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la 09.10.2020; 
- se modifică punctul 5.1. din contract referitor la mărimea recompensei lunare achitate Licenţiarului 

de către Licenţiat, inclusiv TVA conform ratei stipulate în legislaţia în vigoare; 
- părţile au convenit să extindă acţiunea prezentului acord adiţional în partea referitoare la introduce-

rea modificărilor în punctul 5.1. din contract asupra relaţiilor dintre părţi, începând cu 01.01.2019; 
- alineatul 2 din preambul se expune în următoarea redacţie:  

„Akţionernoe Obşcestvo ”Nefis Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova 
(mîlovarennîi i svecinoi zavod nr. 1 bîvşih Krestovnicovîh), denumită în continuare „Licenţiat”, repre-
zentată de Directorul General Nureev Rustem Raufovici, care acţionează în baza Statutului, pe de altă 
parte, denumite colectiv „Părţi”. 

 
 
 

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 invenție, 

articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2018 0030 2018.04.19 - art. 51(6) 
2 ES a 2016 0137 2015.05.21 5/2017 art. 51(2) 
3 ES a 2016 0138 2015.05.21 5/2017 art. 51(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 inven-

ţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  
1 MD a 2019 0025 2019.04.03 - art. 33(9) 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 

brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   
 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 CATANOI Grigorii, MD;  
CIBOTARU Ion, MD 

2105 a 2001 0029 2001.01.31 2019.01.31 

2 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE  
PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 
AL REPUBLICII MOLDOVA, MD 

4177 a 2011 0006 2011.01.14 2019.01.14 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4321 a 2014 0007 2014.01.21 2019.01.21 

4 HERMANN WIEGAND GmbH, DE 4449 a 2013 0001 2013.01.04 2019.01.04 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008, 
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. brevet (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 PETROV Andrei, MD 1485 a 2000 0023 2000.01.31 2018.01.31 
2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  

A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3113 a 2006 0047 2006.02.08 2018.02.08 

3 BORDIAN Svetlana, MD;  
HIMICEVA Ludmila, MD;  
POSTOICO Alexei, MD 

3626 a 2007 0017 2007.01.24 2018.01.24 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4048 a 2010 0019 2010.02.11 2018.02.11 

5 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4146 a 2011 0013 2011.02.04 2018.02.04 

6 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4186 a 2012 0019 2012.02.20 2018.02.20 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4217 a 2012 0010 2012.01.23 2018.01.23 
8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4236 a 2012 0013 2012.01.30 2018.01.30 
9 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  

A MOLDOVEI, MD 
4279 a 2013 0015 2013.01.17 2018.01.17 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4283 a 2012 0007 2012.01.06 2018.01.06 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4294 a 2013 0007 2013.02.06 2018.02.06 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4297 a 2013 0006 2013.02.06 2018.02.06 
13 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
4298 a 2013 0010 2013.02.14 2018.02.14 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4306 a 2013 0004 2013.02.01 2018.02.01 
15 COSOV Vilghelm, MD;  

COVALICOV Mihail, RU;  
COSOVA Tatiana, MD;  
MATIUŞENSCHI Alexandru, MD 

4323 a 2010 0013 2010.02.02 2018.02.02 
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1 2 3 4 5 6 
16 OBSCHESTVO S OGRANICHENNOJ 

OTVETSTVENNOSTI'U "KORPORAZIJA "STROY  
INVEST PROEKT M", RU 

4332 a 2012 0064 2010.02.08 2018.02.08 

17 ELECTROPHOR Inc., US 4414 a 2015 0106 2014.01.20 2018.01.20 

 
 

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite, conform  

articolului 60(5) din Legea nr. 50/2008 
 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, 

codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului,  
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului  
de document 

(51)
Indicii de clasificare 

(21)  
Nr. depozit 

(22) 
Data  

depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

 

Data 
decăderii  

din drepturi 
1 MD 4565 B1 C12M 1/02 (2006.01) 

 
a 2017 0109 2017.12.26 5/2018 2017.12.26 

2 MD 4569 B1 G01F 11/10 (2006.01) 
G01F 11/14 (2006.01) 
B01F 3/08 (2006.01) 
B01F 3/12 (2006.01) 
B01F 5/06 (2006.01) 
B65D 41/04 (2006.01) 
B65D 47/06 (2006.01) 

a 2017 0042 2017.04.07 5/2018 2017.04.07 

 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul  

depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22) Data depozit (41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 MD s 2019 0018 2019.02.19 - art. 56 

 
 

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 0042 2019.04.09 - art. 33(9) 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror 
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   
 

Nr.  
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit  

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

793 s 2014 0004 2014.01.13 2019.01.13 

2 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL  
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

796 s 2013 0218 2013.12.27 2018.12.27 

3 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL  
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

797 s 2013 0219 2013.12.27 2018.12.27 

4 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

802 s 2014 0005 2014.01.15 2019.01.15 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 815 s 2014 0009 2014.01.21 2019.01.21 
6 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 

PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

855 s 2014 0014 2014.01.29 2019.01.29 

7 EREMIA Nicolae, MD 878 s 2014 0101 2014.01.24 2019.01.24 
8 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL  

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
911 s 2013 0213 2013.12.17 2018.12.17 

9 ÎM UZINA TOPAZ SA, MD 919 s 2015 0001 2015.01.13 2019.01.13 
10 CATANOI Grigori, MD;  

CIBOTARU Ion, MD 
983 s 2014 0010 2014.01.21 2019.01.21 

11 LUNGU Vladimir, MD 1066 s 2016 0006 2016.01.22 2019.01.22 
12 CATANOI Grigori, MD;  

CIBOTARU Ion, MD 
1073 s 2016 0008 2016.01.26 2019.01.26 

13 PRIDA Ivan, MD 1158 s 2017 0001 2017.01.19 2019.01.19 
14 DANICI Alexandr, MD 1167 s 2017 0003 2017.01.19 2019.01.19 
15 ROMAN Ion, MD 1168 s 2017 0007 2017.01.20 2019.01.20 
16 PRIDA Ivan, MD 1170 s 2017 0002 2017.01.19 2019.01.19 

 
 

MK4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. (73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) Data 
depozit 

Data expirării 
duratei de  
valabilitate 

1 VARARU Iurie, MD 109 s 2009 0136 2009.07.17 2019.07.17 

2 

DIMOVA Olga, MD;  
BAERLE Alexei, MD;  
TATAROV Pavel, MD;  
VEREJAN Ana, MD 

669 s 2013 0048 2013.03.14 2019.03.14 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 712 s 2013 0058 2013.03.26 2019.03.26 
4 S.A. "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD 725 s 2013 0062 2013.04.01 2019.04.01 
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul de depozit  

al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea neexaminată, lista produselor  
şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării, datele referitoare la cererea divizată/divizionară 

 
Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. de depo-
zit al cererii 

divizate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele și lista  
produselor și serviciilor  
conform CIPS, indicate  

în cererea divizată 

Data divizării 
 

Datele referitoare la cererea 
divizată/divizionară 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042638 
 
 

8/2018 (511) NCL(11) 
06 - metale comune şi aliaje-
le lor; minereuri; materiale 
metalice pentru edificare şi 
construcţii; construcţii tran-
sportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; pro-
duse de feronerie metalică; 
containere metalice pentru 
depozitare sau transport; 
seifuri; 
19 - materiale de construcţie 
nemetalice; conducte rigide 
nemetalice pentru construc-
ţie; asfalt, smoală şi bitum; 
construcţii transportabile ne-
metalice; monumente ne-
metalice; 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; admi-
nistrare comercială; lucrări de 
birou. 
 

2019.07.23 Cererea divizată 
(210) 042638 
(220) 2018.06.18 
(511) NCL (11) 
06 - metale comune şi aliajele 
lor; minereuri; materiale metali-
ce pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metali-
ce; cabluri şi fire metalice nee-
lectrice; produse de feronerie 
metalică; containere metalice 
pentru depozitare sau transport; 
seifuri; 
19 - materiale de construcţie 
nemetalice; conducte rigide 
nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; con-
strucţii transportabile nemetali-
ce; monumente nemetalice; 
 
 
Cererea divizionară 
(210) 044652 
(220) 2018.06.18 
(511) NCL (11) 
35 - publicitate; gestiunea afa-
cerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou. 

 
 

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 035319 2014.06.24 2019.07.30 Art. 44 (4) a 4/2015 
2 041121 2017.09.05 2019.07.18 Art. 44 (1) 10/2017 
3 041196 2017.09.26 2019.07.30 Art. 44 (4) a 10/2017 
4 041412 2017.11.01 2019.07.18 Art. 44 (4) a 12/2017 
5 041549 2017.11.15 2019.07.30 Art. 44 (4) a 1/2018 
6 041867 2018.01.17 2019.07.30 Art. 44 (4) a 5/2018 
7 041871 2018.01.12 2019.07.30 Art. 44 (4) a 3/2018 
8 041956 2018.02.06 2019.07.30 Art. 44 (4) a 4/2018 
9 042027 2018.02.22 2019.07.30 Art. 44 (4) a 4/2018 

10 044108 2019.04.09 2019.07.26 Art. 44 (1) 6/2019 
11 044109 2019.04.09 2019.07.26 Art. 44 (1) 6/2019 
12 044130 2019.04.13 2019.07.26 Art. 44 (1) 6/2019 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(540) 
Reproducerea  

mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedie-
rii deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 
1. 041503 2017.11.13 MAGIC BUSUIOC Veaceslav, MD 

 
2019.07.24 12/2017 

2. 041907 2018.01.25 CLAUDE MONET BESCHIERU Nichita, MD 
 

2019.07.12 5/2018 

3. 042110 2018.03.06 SUKALENI 
SUCALENI 

CUZNETOV Iurie, MD 2019.07.12 7/2018 

4. 042257 2018.04.02 BACTICID POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

5. 042258 2018.04.02 STERISEPT POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

6. 042259 2018.04.02 CHEMISEPT POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

7. 042311 2018.04.10 CHEMIPHARM 
DES NEW 

POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

8. 042312 2018.04.10 SMELL NET POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

9. 042313 2018.04.10 VIROBAC POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

10. 042314 2018.04.10 HEALTHY SKIN 
GEL 

POPUŞOI Ana, MD 
 

2019.07.12 6/2018 

11. 042345 2018.04.19 NO ME Guangdong Puss Investment Co., Ltd., CN 
 

2019.07.12 8/2018 

12. 042473 2018.05.15 ELEMENT CARA Elena, MD 
 

2019.07.12 8/2018 

13. 042570 2018.05.31 HOPFENBRAU EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 
 

2019.07.12 8/2018 

14. 042621 2018.06.14 ZOLOTOI VEK Amadeus ALS GmbH, AT 
 

2019.07.12 10/2018 

15. 042640 2018.06.19 AM DEMONSTRAT 
CĂ SE POATE 

PARTIDUL POLITIC "ŞOR", 
MD 

2019.07.12 10/2018 

16. 042782 2018.07.12 BURGUNDY Philip Morris Products S.A., CH 
 

2019.07.24 11/2018 

17. 042836 2018.07.16 tridimensională FOURCHETTE-M S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
 

2019.07.12 10/2018 

18. 042853 2018.07.23 GOLD BEER 
PREMIUM 

CEMORTAN Valerian, MD 2019.07.12 10/2018 

19. 042881 2018.07.30 FROM THE  
HEART SHOP 

ALBOT Natalia, MD 
 

2019.07.12 9/2018 

20. 042887 2018.08.01 DIGITAL 
ISOLATION 

Fisher Controls International LLC, US 
 

2019.07.17 11/2018 

21. 042968 2018.08.21 DEOSEBIT BODAŞCO Oleg, MD 
 

2019.07.05 10/2018 

22. 043017 2018.09.01 GREEN CAT 
ALWAYS 

PRODUCED AND 
BOTTLED IN 

LEPILOV Natalia, MD 
 

2019.07.17 11/2018 
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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. de ordine 
al înregistrării 

(210) 
Nr. de depozit 

(540) 
Denumirea  

mărcii 

(181/186) 
Data expiră-
rii valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 6965 008336 BRIARA 2019.01.06 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  

existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut  
06340, Statele Unite ale Americii 

2 R 6982 008391 DENTA RASK 2019.01.29 Mars, Incorporated, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

3 R 7082 008382 Natusana 2019.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 
Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg, Germania 

4 R 7083 008383 Dr. Theiss 
Salviadent 

2019.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 
Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg, Germania 

5 R 7118 008378 PARLIAMENT 
RECESSED 

FILTER 
CHARCOAL 

2019.01.19 Philip Morris Brands Sarl, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

6 R 7163 008384 REFACTO 2019.01.25 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

7 R 7204 008338 VERVESS 2019.01.06 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut  
06340, Statele Unite ale Americii 

8 R 7680 008371 Hotel CODRU 2019.01.22 CODRU S.R.L., complex hotelier, întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 127,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9 R 7826 008340 TERATHANE 2019.01.11 INVISTA Textiles (U.K.) Limited, GB 
One St Peter’s Square, Manchester, M2 3DE,  
Regatul Unit 

10 19190 024797 leniCrris 2019.01.13 LENICRIS-LUX S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4/1, of. 29,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11 19282 024858 Живи в стиле 
Fusion 

2019.01.16 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12 19283 024859 Trăiește în stil 
Fusion 

2019.01.16 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., între-
prindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

13 19285 024874 WINSTON 
FREEDOM  

TOUR 

2019.01.20 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

14 19286 024875 FREEDOM  
TOUR 

2019.01.20 JapanTobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

15 19287 024894 CENTRUL  
DIDACTIC 

2019.01.30 AGENŢIA SERVICII PUBLICE, instituţie publică, 
MD, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 19288 024842 CHARTER 2019.01.12 BASF SE, DE 
Carl-Bosch-Straβe 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

17 19289 024843 VECERINCA 
RETRO FM 

2019.01.15 Radio Maximum S.R.L., MD 
Str. Frumuşica nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

18 19290 024897 MC Monte Carlo 
AMERICAN 

BLEND 

2019.01.27 JapanTobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
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1 2 3 4 5 6 
19 19308 024878 ITSC IT 

Solutions  
Company 

2019.01.28 ITSC Plus S.R.L., MD 
Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 298,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

20 19381 024880 Heparal  
Гепарал 

2019.01.23 Metatron S.A., MD  
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

21 19383 024887 VEHICUL  
ŞCOALA AUTO 

2019.01.22 VEHICUL, centru de instruire a conducătorilor auto, 
MD 
Str. Mileşti nr. 34 "B",  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

22 19385 024909 BEREA CARE 
NE UNEŞTE 

2019.01.29 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

23 19386 024922 MELC ABIL 2019.01.29 ONESCU Andrei, MD 
Bd. Traian nr. 19, bloc 2, ap. 34,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

24 19388 024926 Папужка 2019.01.30 "SUZIR’EA" TOVARISTVO Z OBMEJENOIU 
VIDPOVIDALINISTIU NAUKOVO-VIROBNICE 
PIDPRIĂMSTVO, UA 
vul. Poltavsikii Şleax 115, m. Xapikiv, 61102, Ucraina 

25 19402 024844 RETRO 
VECERINCA 

2019.01.15 Radio Maximum S.R.L., MD 
Str. Frumuşica nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

26 19410 024806 FAVORIT 2019.01.12 COMOXAN S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 49,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

27 19412 024871 Royal Cosmenic 
Clinic 

2019.01.20 ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

28 19413 024891 BAYMYCIN 2019.01.22 Bayer Intellectual Property GmbH, DE 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 
Germania 

29 19436 024742 GETT'S 
 

2018.10.24 MIESS Lucian, RO 
Str. Valea Ialomiţei nr. 15, bloc D-21, sc. A, et. 4, ap. 
9, Sec. 6, cod poştal 061962, Bucureşti, România 

30 19468 024807 TELEPARKER 2019.01.17 PAGHIS Aizic, MD 
Str. Columna nr. 142, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

31 19484 024857 BROADWAY 
NAILS 

2019.01.13 Kiss Nail Products, Inc., US 
57 Seaview Blvd., Port Washington, New York,  
Statele Unite ale Americii 

32 19515 024861 NINA 
COLLECTION 

2019.01.15 OLARU Alexandru, MD 
MD-6820, Moleşti, Ialoveni, Republica Moldova 

33 19524 024873 DOBROFF 2019.01.19 DOBROV Fiodor, MD 
Str. Kotovski nr. 117,  
MD-3800, Comrat, Republica Moldova 

34 19528 024906 SIRIUS 
СИРИУС 

2019.01.27 TANASIEV Eugeniu, MD 
Str. Teilor nr. 8, ap. 3,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

35 19538 024910 PALLMYRA 2019.01.28 PLAMADEALA Elena, MD 
Str. George Coşbuc nr. 7, ap. 60,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

36 19552 024907 www.Freetime.md 
click me 

2019.01.27 VARO-INFORM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

37 19553 024911 Europa fm 2019.01.28 BAGRIN Lucia, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 22/3, ap. 41,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

38 19601 024876 PARLIAMENT 
RESERVE 

SPECIAL CUT 
RECESSED 

FILTER SUPER 
SLIMS  

PREMIUM LEAF 

2019.01.20 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

39 19602 024877 PARLIAMENT 
RESERVE 

2019.01.20 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

40 19610 024836 MODA BAR 2019.01.14 UNGUREANU Igori, MD 
Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
41 19617 024893 DE LA URSU 2019.01.23 URSU Vasile, MD 

Str. Eroilor nr. 5, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

42 19665 024884 ÇELIK 2019.01.21 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

43 19695 024848 ВОЛШЕБНЫЙ 
ПЕТУШОК 

2019.01.21 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN"", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

44 19842 024850 L & M BLU 83 
TRIPLE FILTER 

LUMINOUS 
MARK 

2019.01.13 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

45 19843 024851 L & M GRI 83 
TRIPLE FILTER 

LUMINOUS 
MARK 

2019.01.13 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

46 19844 024852 RED & WHITE 
INTERNATIO-

NAL AMERICAN 
BLEND 20 
CLASS A 

CIGARETTES 

2019.01.13 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

47 19845 024853 MARLBORO 
FILTER PLUS 

EXTRA 
FLAVOR 

2019.01.13 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia 

48 19906 024885 ALIR 2019.01.28 IBRIŞIM Alexandr, MD 
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

49 19949 024870 ROYAL TAXI 2019.01.20 ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

50 20062 024925 5-10-15-20 
ANSERCOLL 

2019.01.30 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
Str. Vasile Lupu  nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

51 20100 024889 AUTO  
VÎNZARE-

CUMPĂRARE 

2019.01.22 STRESTIAN Mihail, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 70, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

52 20101 024888 AS  
AUTO SALON 

2019.01.22 STRESTIAN Mihail, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 70, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

53 20207 024862 Monte Carlo MC 
AMERICAN 

BLEND 
Recessed Filter 

2019.01.19 JapanTobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

54 20349 024855 MIЄSZKO 2019.01.13 Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka 
Akcyjna, PL 
ul. Chrzanowskiego 8B, PL-04-392 Warsaw, Polonia 

55 20305 024740 GETT'S 
HAIR STUDIO 
Hair  & Beauty 

Salon 
Men & Women 

2018.10.24 MIESS Lucian, RO 
Str. Valea Ialomiţei nr. 15, bloc D-21, sc. A, et. 4, ap. 
9, Sec. 6, cod poştal 061962, Bucureşti, România 

56 20306 024741 GETT'S Color 
BAR 

Hair  & Beauty 
Salon 

Men & Women 

2018.10.24 MIESS Lucian, RO 
Str. Valea Ialomiţei nr. 15, bloc D-21, sc. A, et. 4, ap. 
9, Sec. 6, cod poştal 061962, Bucureşti, România 

57 20307 024743 ESTETICA  
ROMANIA 

2018.10.24 MIESS Lucian, RO 
Str. Valea Ialomiţei nr. 15, bloc D-21, sc. A, et. 4, ap. 
9, Sec. 6, cod poştal 061962, Bucureşti, România 

58 20379 024849 ODIUS -  
BRAVO 

2019.01.17 FPC ODIUS S.R.L., MD 
Str. N. Zelinski nr. 7/1,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în ianuarie 2020 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr  

de ordine 
 al înregistrării 

(210) Nr. 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  2R 39 000294 SIX CONTINENTS 

CLUB 
2020.01.19 SIX CONTINENTS LIMITED, GB 

2  2R 118 000709 K KRKA 2020.01.22 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
3  R 7551 009076 AIRZATE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
4  R 7552 009077 VENRAD 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
5  R 7553 009079 ZELVADE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
6  R 7554 009080 CROMAX 2020.01.12 Coatings Foreign IP Co. LLC, US 
7  R 7555 009081 VALUESHADE 2020.01.12 Coatings Foreign IP Co. LLC, US 
8  R 7569 009059 DOMINATOR 2020.01.04 Albaugh Europe Sàrl, CH 
9  R 7606 009060 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US 
10  R 7607 009061 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  

statului  
Delaware, US 

11  R 7608 009063 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  
statului Delaware, US 

12  R 7610 009071 Marcă figurativă 2020.01.10 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  
statului Delaware, US 

13  R 7611 009082 DUXONE 2020.01.12 Coatings Foreign IP Co. LLC, US 
14  R 7612 009106 SHOWERSAFE 2020.01.26 The Gillette Company LLC, US 
15  R 7624 009121 AMISTAR 2020.01.26 Syngenta Limited, GB 
16  R 7627 009118 Come to where 

the flavor is. 
2020.01.12 PMPI LLC, US 

17  R 7627A 009118 Come to where 
the flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

18  R 7628 009119 Come to where 
the flavor is. 

2020.01.12 PMPI LLC, US 

19  R 7628A 009119 Come to where 
the flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

20  R 7629 009120 Come to where 
the flavor is. 

2020.01.12 PMPI LLC, US 

21  R 7629A 009120 Come to where 
the flavor is. 

2020.01.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

22  R 7633 009101 NEXEN 2020.01.24 Nexen Tire Corporation, KR 
23  R 7634 009102 JAGUAR B-TYPE 2020.01.25 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
24  R 7636 009107 ALCAZAR 2020.01.27 J.& P. Coats, Limited, GB 
25  R 7637 009109 JAGUAR P-TYPE 2020.01.28 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
26  R 7638 009110 JAGUAR X-TYPE 2020.01.28 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
27  R 7639 009112 JAGUAR T-TYPE 2020.01.28 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
28  R 7645 009078 ZELBASE 2020.01.10 SmithKline Beecham Limited, GB 
29  R 7646 009113 NET2PHONE 2020.01.31 Net2Phone, Inc., corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
30  R 7748 009108 FIXODENT 2020.01.27 The Procter & Gamble Company, US 
31  R 7776 009094 FHM 2020.01.20 Bauer Consumer Media Limited, GB 
32  R 7778 009072 MASTERCARD 2020.01.10 MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 

33  R 7779 009073 MasterCard 2020.01.10 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 
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34  R 7780 009074 Marcă figurativă 2020.01.10 MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 

35  R 7781 009088 Marcă figurativă 2020.01.20 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 

36  R 7782 009089 Marcă figurativă 2020.01.20 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 

37  R 7783 009090 Marcă figurativă 2020.01.20 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

38  R 7901 009068 Marcă figurativă 2020.01.06 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  
statului Delaware, US 

39  R 7975 009062 Marcă figurativă 2020.01.04 FORD MOTOR COMPANY, corporaţia  
statului Delaware, US 

40  R 8149 009069 IMRON 2020.01.06 Coatings Foreign IP Co. LLC, US 
41  R 8196 009099 JACK 2020.01.24 N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING  

COMPANY, ID 
42  19988 026456 ADMIRAL  

АДМИРАЛ 
2020.01.12 BODRUG Gheorghe, MD 

43  20501 026461 Moldcell Business 2020.01.15 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
44  20502 026462 Cartelă Moldcell 2020.01.15 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
45  20545 026477 CREATIO VERUM 2020.01.14 CARANFIL Victor, MD 
46  20548 026463 Abonament 

Moldcell 
2020.01.15 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 

47  20549 026464 Reţeaua Mea 2020.01.15 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
48  20550 026469 Motoland 2020.01.18 NAMAIAN DEG S.R.L., MD 
49  20551 026472 HIDROINPEX 2020.01.19 HIDROINPEX S.A., MD 
50  20552 026490 LITERA® 2020.01.22 LITERA A.V.N. S.R.L., grup editorial, MD 
51  20553 026492 CU NOI VIAŢA E 

MAI DULCE 
2020.01.20 BUCURIA S.A., MD 

52  20554 026504 LUPUS 2020.01.25 IVARO S.R.L., MD 
53  20555 026505 RENDEZ-VOUS 2020.01.29 CALINA S.R.L., MD 
54  20556 026506 PROMENADE 2020.01.29 CALINA S.R.L., MD 
55  20557 026508 HEMOSTABIL 2020.01.26 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
56  20558 026511 Рыбницкий 

Цементный 
Комбинат 
Rybnitskii 
Cementnyi 
Kombinat  

РЦК 

2020.01.28 ZAO "Rybnitskii cementnyi kombinat", MD 

57  20597 026380 Fisherman’s 2020.01.20 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă, MD 
58  20599 026488 SIMDAX 

СИМДАКС 
2020.01.18 Orion Corporation, FI 

59  20600 026522 HIGH 
DEFINITION 

2020.01.25 British American Tobacco (Brands) Inc., US 

60  20601 026523 MARITIM 
TRANS 

2020.01.25 MINZARARI Iurie, MD 

61  20612 026478 Bon Appetit! 2020.01.15 HOMENCO Ghennadi, MD 
62  20630 026521 Prodiaspora 2020.01.25 ASOCIAŢIA MEDIATICĂ PRO-DIASPORA,  

asociaţie obştească, MD 
63  20674 026470 Marcă  

tridimensională 
2020.01.18 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

64  20675 026527 Arbomax 2020.01.26 ARBOMAX S.R.L., MD 
65  20676 026537 CERSELVA 2020.01.28 Genzyme Corporation (a Massachusetts  

Corporation), US 
66  20698 026451 RADIO 

MILLENNIUM FM 
2020.01.11 CĂLUGĂREANU Vitalie, MD 

UNGUREANU Liviu, MD 
67  20717 026452 OlleGroup 2020.01.11 GUŞILO Sergiu, MD 
68  20718 026491 FitExm Electronic 

fitness diary 
2020.01.19 CEALICOV Constantin, MD 
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69  20720 026533 DOLOFEN PLUS 2020.01.27 ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE 

ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,  
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI, MD 

70  20721 026535 S SİNTAŞ 2020.01.28 ARPELCOM S.R.L., MD 
71  20749 026473 X.O. 2020.01.14 MOMAT Oleg, MD 
72  20750 026476 LIME 2020.01.14 MOMAT Oleg, MD 
73  20758 026503 BEERBURG 2020.01.25 IVARO S.R.L., MD 
74  20839 026486 MEMIKARE 2020.01.18 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
75  20840 026487 TOPRAKARE 2020.01.18 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
76  20844 026518 TOYLAND 2020.01.26 BIOTEC-PRIM S.R.L., societate comercială, MD 
77  20900 026534 m INDUSTRIAS 

mateu 
2020.01.28 ARPELCOM S.R.L., MD 

78  20934 026532 PizzaMania 2020.01.28 AVENS GRUP S.R.L., societate comercială, MD 
79  20935 026547 FIESTA 2020.01.22 BULAI Natalia, MD 
80  20948 026703 ULTRAFASTIN 2020.01.26 Swiss Pharma International AG, CH 
81  20949 026704 POLVERTIC 2020.01.26 Swiss Pharma International AG, CH 
82  20954 026707 KARMA 2020.01.28 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 
83  20988 026541 CBO 2020.01.29 McDonald's Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 

84  20989 026542 CHICKEN 
MYTHIC 

2020.01.29 McDonald's Corporation, a corporation organized 
and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 

85  20990 026543 McWRAP 2020.01.29 McDonald's Corporation, a corporation organized 
and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 

86  20997 026507 STIEFEL 2020.01.20 Stiefel Laboratories, Inc., US 
87  21045 026465 Prieteni 2020.01.15 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
88  21066 026708 THE WORLD  

of WINE 
2020.01.28 PIC Samuil, MD 

89  21073 026482 FACKELMANN 2020.01.18 Fackelmann GmbH + Co KG, DE 
90  21074 026531 ИДИЛЛИЯ 2020.01.27 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 

KORPORATZIA "ROSHEN"", UA 
91  21079 026454 BACKTRACK 2020.01.11 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
92  21080 026538 QUALCOMM 2020.01.28 QUALCOMM INCORPORATED, US 
93  21147 026483 НМ НАША 

МАРКА 
2020.01.18 GORELOV Vladislav, MD 

94  21168 026455 АНАФРАНIЛ 2020.01.11 NOVARTIS AG, CH 
95  21232 026536 SERIE NOIRE 2020.01.28 PIC Samuil, MD 
96  21265 026539 BOJO VIN 2020.01.29 BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie  

şi comerţ, MD 
97  21352 026515 ROYAL FAX 2020.01.22 AROMEL KOZMETIK SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
98  21475 026445 ARMANNDLER 2020.01.14 ARMANN ENGINEERING S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
99  21488 026481 MON GARDEROB 2020.01.18 CEAICOVSCHI Oleg, MD 

100  21594 026501 WISE 2020.01.27 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 
101  21595 026502 УМНАЯ  

UMNAYA 
2020.01.27 CASTEL MIMI S.R.L., MD 

102  21627 026466 EURO TUR 
agenţie de turism 

2020.01.18 NOBILTUR S.R.L., societate comercială, MD 

103  21732 026498 AQUA VIE 2020.01.26 CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
104  21801 026489 AQUALAN  

АКВАЛАН 
2020.01.18 Orion Corporation, FI 

105  22124 026499 ITLV 2020.01.28 TANIO S.A.U., ES 
106  22435 026480 THE ONE AND 

ONLY 
2020.01.16 JOVAN Fiodor, MD 

107  22467 026495 AnfiladA 2020.01.26 Anfilada S.R.L., MD 
108  25698 026467 Молодежь 

Молдавии 
2020.01.18 DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 

109  25699 026468 Tineretul Moldovei 2020.01.18 DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

Nr. 
crt. 

(111) Nr. de ordine  
al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 
 

Data eliberării 
duplicatului 

1 29103 GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

2019.07.10 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotă-

rârii 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 2017 0022 2017.05.19 2 (2, 3) 2019.07.19 11/2017 
2 f 2018 0041 2018.06.28 3 (4, 5, 7) 2019.07.26 12/2018 
3 f 2018 0056 2018.10.16 3 (2, 6, 17) 2019.07.26 1/2019 

 
 

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. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării  
termenului  

de valabilitate 
1 VIORICA-COSMETIC S. A., MD 

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
1597 f 2014 0006 2014.01.28 2019.01.28 

2 FRANZELUŢA S.A., COMBINAT DE PANIFICAŢIE  
DIN CHIŞINĂU, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30, MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

1603 f 2014 0003 2014.01.16 2019.01.16 
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 
Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iulie 2019, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
 

 
038180 

2016.01.12 
 

STRATULAT 
Ion, MD 

STRATULAT 
Ion, MD 

2017.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.11.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

041534 
2017.11.16 

 
LIPCAN 

Ruxanda, MD 

LIPCAN 
Ruxanda, MD 

2019.01.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.26 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele „vinuri” din clasa 33 şi pentru 
următoarele servicii din clasa 35: 
„Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; toate serviciile 
referitoare la vinuri din clasa 33”.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

042160 
2018.03.16 

 
ZINCENCO 

Alexandr, MD 

ZINCENCO 
Alexandr, MD 

2019.04.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.03.01.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

042171 
2018.03.22 

 
PRODUSE DE 

FAMILIE S.R.L., 
MD 

PRODUSE 
DE FAMILIE 
S.R.L., MD 

2019.04.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.01 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 29.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

 
 

039954 
2017.01.05 

 
Amazon Europe 
Core S.a r.l., LU 

Amazon 
Europe Core 
S.a r.l., LU 

2019.04.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.02.18.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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6 Marcă naţională 

 
 

 
036981 

2015.05.07 
 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 02. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

037899 
2015.11.18 

 
SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.07.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Desene si 
modele 

internaţionale 

   

 

  

 
 

DM/101077 
2018.03.31 

 
PRYVATNE 

PIDPRYIEMSTV
O 

„VYROBNYCHO
-TORHOVA 
KOMPANIIA 

„LUKAS””, UA 

PRYVATNE 
PIDPRYIEMS

TVO 
„VYROBNYC

HO-
TORHOVA 

KOMPANIIA 
„LUKAS””, UA 

2019.04.26 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

desenelor,  
modelelor 
industriale 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.02.28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru finalizarea 
procedurilor.  
 

 
 
 
 
 
 
 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la menţinerea interdicţiei asupra OPI,   

înregistrate pe numele titularului Asociația „Drepturi 
de Autor și Conexe” din Republica Moldova (AsDAC),  

asociație obștească 
  

Întru executarea Încheierilor executorului judecătoresc Novicov Dmitrii nr. 192-149/2019 din 
22.05.2019, nr. 192-150/2019 din 15.07.2019 şi nr. 192-151/2019 din 22.05.2019 privind executarea 
documentelor executorii nr. 2-2162/18 din 15.10.2018, nr. 2-4052/14, 2a-2956/18 din 19.02.2019 şi nr. 
2-4052/14 din 19.02.2019 emise de Judecătoria Chișinău sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea 
interdicţiei asupra bunurilor debitorului Asociaţia Obştească Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe 
din Republica Moldova, IDNO 1010620009034: 

- se menţine interdicția asupra mărcii nr. 23201 din 13.10.2011, înregistrate pe numele 
titularului Asociația „Drepturi de Autor și Conexe” din Republica Moldova (AsDAC), asociație 
obștească, str. N. Zelinski nr. 24 a, MD-2038, Chișinău, Republica Moldova, IDNO 1010620009034, 
aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Novicov Dmitrii nr. 192-144/2018 din 06.06.2018, 
prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 118 din 18.06.2018. 
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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ,,INFOINVENT”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă invită la cea de-a 
XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23 
noiembrie 2019 în incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S.A. din Chișinău.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Ofi ciul 
European de Brevete și CIE ,,MOLDEXPO” S.A.

EIS ,,INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și promovează 
creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor 
mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia națională, precum și 
dezvoltarea cooperării tehnico-științifi ce internaționale.

Evenimentul oferă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, cercetători 
și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale, ai Ofi ciului European de Brevete și ai ofi ciilor străine de proprietate intelectuală vor 
vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției despre rolul inovațiilor și a proprietății 
intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor. 

Doritorii au posibilitatea să-și expună invențiile, produsele și/sau serviciile inovative, alături de 
reprezentanți din alte țări, în cadrul unei expoziții de inventică. 

Informaţia detaliată despre EIS „INFOINVENT-2019” este accesibilă pe pagina: www.infoinvent.md.
Pentru orice întrebări privind organizarea şi desfăşurarea expoziției „INFOINVENT” Vă rugăm să ne 

contactați la tel. 022 400-592, 022 400-593 sau e-mail: infoinvent@agepi.gov.md.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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