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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.



8

MD - BOPI 11/2019                INVENTIONS

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  



13

INVENŢII                    MD - BOPI 11/2019

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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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  
durată publicate / 

Published short-term patent applications / 
Опубликованные заявки на краткосрочные 

патенты 
 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile pre-
văzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cereri-

lor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, 
şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI 
observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet. 

 
ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in ac-
cordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI 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 additional fee. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

 P 

П 
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(21) s 2018 0119 (13) U2 
(51) Int. Cl.: A46B 15/00 (2006.01) 
(22) 2018.12.10 
(31) 2018119006 
(32) 2018.05.23 
(33) RU 
(71) KRALIN Alexandr Sergheevici, RU 
(72) KRALIN Alexandr Sergheevici, RU; KRALINA 

Vera Alexandrovna, RU 
(74) GOREMICHINA Ludmila 
(54)    Mătură 
(57) Invenţia se referă la dispozitive de curăţare a 

încăperilor şi poate fi utilizată la con-
fecţionarea măturilor. 
Mătura conţine partea superioară a unui mâ-
ner (1), pe care este instalat un manşon (2), 
executat, de preferinţă, din material polimeric 
termocontractabil. Manşonul (2) este instalat 
fără posibilitatea scoaterii acestuia de pe mâ-
ner (1) prin intermediul forţei musculare. Por-
ţiunea manşonului (2), adusă pe capătul fron-
tal al mânerului (1), formează o fustă (3). 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54)     Broom 
(57) The invention relates to room cleaning devic-

es and can be used in the manufacture of 
brooms. 
The broom comprises the upper part of a 
handle (1), on which is installed a sleeve (2), 
made, preferably, of thermocontractable pol-
ymeric material. The sleeve (2) is installed 
without the possibility of removing it from the 
handle (1) by means of muscular effort. The 
part of the sleeve (2), brought to the butt end 
of the handle (1), forms a skirt (3). 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54)     Веник 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

уборки помещений и может быть исполь-
зовано при изготовлении веников.  
Веник содержит верхнюю часть ручки (1), 
на которой установлен рукав (2), выпол-
ненный, предпочтительно, из термоуса-
дочного полимерного материала. Рукав (2) 
установлен без возможности снятия его с 
ручки (1) посредством мускульного усилия. 
Часть рукава (2), заведенная на торец руч-
ки (1), образует юбку (3). 

 
  

П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 

 
 
 
(21) s 2018 0041 (13) U2 
(51) Int. Cl.: H02J 4/00 (2006.01) 

H02J 7/34 (2006.01) 
H02J 15/00 (2006.01) 
F03D 7/06 (2006.01) 

(22) 2018.05.03 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD 
(72) POSTORONCĂ Sveatoslav, MD 
(54) Sistem de aprovizionare a consumatorilor cu 

energie electrică la generarea distribuită cu 
utilizarea surselor de energie regenerabilă 

(57) Invenţia se referă la domeniul electroenerge-
ticii şi poate fi utilizată pentru aprovizionarea 
consumatorilor cu energie electrică, utilizând 
sursele de energie regenerabilă, de exemplu, 
energia eoliană. 
Sistemul, conform invenţiei, constă din 
microreţele, interconectate prin linii electrice, 
fiecare fiind executată dintr-o centrală eoliană 
de putere medie (11) şi o centrală eoliană de 
putere mare (12), unite cu un bloc de dirijare 
(13), conectat la un canal de transmitere a in-
formaţiei (13-1) şi la un bloc de distribuire a 
energiei (14). Sistemul mai conţine o centrală 
electrică (15) cu linii electrice (15-1) şi un bloc 
de stocare a energiei (16), unite cu blocul de 
distribuire a energiei (14), conectat la consu-
matori (17). Totodată, blocul de distribuire a 
energiei (14), este executat în formă de con-
vertizoare de energie electrică de la centralele 
eoliene (11 şi 12). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 7 

* 
*     * 
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(54) System of supplying consumers with elec-
tric energy in distributed generation using 
renewable energy sources 

(57) The invention relates to the field of electric 
power engineering and can be used to supply 
consumers with electric energy using renew-
able energy sources, for example, wind ener-
gy. 
The system, according to the invention, con-
sists of micronetworks, interconnected by 
power lines, each of which is made of a medi-
um-power wind power plant (11) and a high-
power wind power plant (12), coupled with a 
control unit (13), connected to an information 
transmission channel (13-1) and to an energy 
distribution unit (14). The system also com-
prises an electric power plant (15) with power 
lines (15-1) and an energy storage unit (16), 
coupled with the energy distribution unit (14), 
connected to consumers (17). At the same 
time, the energy distribution unit (14) is made 
in the form of electric energy converters from 
the wind power plants (11 and 12). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Система снабжения потребителей элек-
троэнергией при распределенной гене-
рации с использованием возобновляе-
мых источников энергии 

(57) Изобретение относится к области электро-
энергетики и может быть использовано для 
снабжения потребителей электроэнергией, 
используя возобновляемые источники 
энергии, например, энергии ветра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система, согласно изобретению, состоит 
из микросетей, соединенных линиями 
электропередач, каждая из которых вы-
полнена из ветряной электростанции 
средней мощности (11) и ветряной элек-
тростанции высокой мощности (12), соеди-
ненных блоком управления (13), подклю-
ченных к каналу передачи информации 
(13-1) и к блоку распределения энергии 
(14). Система также содержит электро-
станцию (15) с линиями электропередач 
(15-1) и блок накопления энергии (16), под-
ключенные к блоку распределения энергии 
(14), подключенному к потребителям (17). 
При этом блок распределения энергии (14) 
выполнен в виде преобразователей элек-
троэнергии от ветряных электростанций 
(11 и 12). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 7 
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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
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(21) e 2019 1063 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B02C 18/22 (2006.01.01) 

           B02C 18/14 (2006.01.01) 
           B02C 18/16 (2006.01.01) 
           B02C 18/18 (2006.01.01) 

(96) 17754551.4, 2017.08.04 
(87) WO 2018/093427, 2018.05.24 
(31) 201662424834P; 201762453282P 
(32) 2016.11.21; 2017.02.01 
(33) US; US 
(71) VERMEER MANUFACTURING COMPANY, 

US 
(72) JOHNSON Brian Michael, US; BELLOMA Jef-

frey, US; HARTHOORN Duane Allen, US 
(54) Cutie de măcinat pentru concasor orizontal

Mill box for a horizontal grinder 
Мельничная коробка для горизонтальной 
дробилки 

  
 
 
(21) e 2019 1064 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/00 (2006.01.01) 

           A61K 9/20 (2006.01.01) 
           A61K 47/26 (2006.01.01) 

(96) 17788088.7, 2017.10.13 
(87) WO 2018/093501, 2018.05.24 
(31) PCT/DK2016/0503; 201615356175 
(32) 2016.11.18; 2016.11.18 
(33) WO; US 
(71) FERTIN PHARMA A/S, DK; JOHNSON & 

JOHNSON CONSUMER INC., US 
(72) GEONNOTTI Anthony R., US; GOLAS Patricia 

L., US; WITTORFF Helle, DK; BRUUN Heidi 
Ziegler, DK; BOESEN Dorthe Shackinger, DK 

(54) Procedeu de furnizare a beneficiilor de în-
grijire orală 
Method of providing oral care benefits 
Способ предоставления преимуществ по 
уходу за полостью рта 

  
 
 
(21) e 2019 1072 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/5025 (2006.01.01) 

           A61P 35/00 (2006.01.01) 
(96) 17808028.9, 2017.11.17 
(87) WO 2018/091634, 2018.05.24 
(31) PA201670920; PA201770054 
(32) 2016.11.18; 2017.01.30 
(33) DK; DK 
(71) NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB, SE 
(72) GRÖNBERG Alvar, SE; HANSSON Magnus 

Joakim, SE; GREGORY Matthew Alan, GB; 
MOSS Steven James, GB 
 
 

(54) Utilizarea analogilor macrociclici ai san-
gliferinei în calitate de compuși anticance-
roşi 
Use of sanglifehrin macrocyclic analogues 
as anticancer compounds 
Применение макроциклических аналогов 
санглиферина в качестве 
противоопухолевых соединений 

 
 
 
(21) e 2019 1074 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07F 9/24 (2006.01.01) 

           A61K 31/661 (2006.01.01) 
           A61K 31/167 (2006.01.01) 
           A61P 1/16 (2006.01.01) 

(96) 17808820.9, 2017.11.17 
(87) WO 2018/091633, 2018.05.24 
(31) PA201670919 
(32) 2016.11.18 
(33) DK 
(71) NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB, SE 
(72) HANSSON Magnus Joakim, SE; ELMÉR Eskil, 

SE; GREGORY Matthew Alan, GB; MOSS 
Steven James, GB 

(54) Promedicamente hepatice de ionofori pro-
tonici mitocondriali 
Liver prodrugs of mitochondrial proton ion-
ophores 
Печеночные пролекарства митохон-
дриальных протонных ионофоров 

 
 
 
(21) e 2019 1075 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 

           A61P 37/02 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/5025 (2006.01.01) 

(96) 17812112.5, 2017.11.16 
(87) WO 2018/093968, 2018.05.24 
(31) 201662423409P 
(32) 2016.11.17 
(33) US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, US 
(72) WEINSTEIN David S., US; DUNCIA John V., 

US; SPERGEL Steven H., US 
(54) Modulatori imidazopiridazinici ai IL-12, IL-23 

și/sau IFN-alfa 
Imidazopyridazine modulators of IL-12, IL-
23 and/or IFN-alpha 
Имидазопиридазиновые модуляторы IL-
12, IL-23 и/или IFN-альфа 
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(21) e 2019 1076 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/22 (2006.01.01) 

           A61K 39/00 (2006.01.01) 
           A61P 3/06 (2006.01.01) 

(96) 17812128.1, 2017.11.16 
(87) WO 2018/094112, 2018.05.24 
(31) 201662423639P 
(32) 2016.11.17 
(33) US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 

US 
(72) GUSAROVA Viktoria, US; GROMADA Jesper, 

US; MURPHY Andrew J., US 
(54) Metode de tratament al obezității cu anti-

corpi anti-ANGPTL8 
Methods of treating obesity with anti-
ANGPTL8 antibodies 
Методы лечения ожирения антителами 
против ANGPTL8 

  
 
 
(21) e 2019 1077 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 5/0783 (2010.01.01) 

           A61K 39/00 (2006.01.01) 
(96) 17817949.5, 2017.11.17 
(87) WO 2018/094167, 2018.05.24 
(31) 201662423750P; 201762460441P 
(32) 2016.11.17; 2017.02.17 
(33) US; US 
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC., US 
(72) SIMPSON-ABELSON Michelle R., US; 

MOSYCHUK Christopher, US; LOTZE Michael 
T., US 

(54) Limfocite infiltrante ale restului tumoral și 
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cu utilizarea acestora 
Novel T cell receptors and immune therapy 
using the same 
Новые Т-клеточные рецепторы и 
иммунотерапия с их использованием 

  
 
 
(21) e 2019 1171 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

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

(96) 17829762.8, 2017.12.04 
(87) WO 2018/106588, 2018.06.14 
(31) 201662431480P 
(32) 2016.12.08 
(33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, US; INNOVENT 

BIOLOGICS (SUZHOU) CO., LTD., CN 
(72) LI Yiwen, US; ZHANG Yi, US 
(54) Anticorpi anti-TIM-3 pentru combinație cu 

anticorpi anti-PD-1 
Anti-TIM-3 antibodies for combination with 
anti-PD-1 antibodies 
Антитела против TIM-3 для комбинации с 
антителами против PD-1 

  
 

(21) e 2019 1172 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/345 (2006.01.01) 

           A61K 31/13 (2006.01.01) 
           A61K 31/16 (2006.01.01) 
           A61K 31/20 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 17832609.6, 2017.12.08 
(87) WO 2018/106984, 2018.06.14 
(31) 201662431893P; 201762461381P 
(32) 2016.12.09; 2017.02.21 
(33) US; US 
(71) CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, 

INC., US 
(72) MCGRATH John, US; TROJER Patrick, US 
(54) Markeri pentru tratamentul personalizat al 

cancerului cu inhibitori ai LSD1 
Markers for personalized cancer treatment 
with LSD1 inhibitors 
Маркеры для персонализированного 
лечения рака ингибиторами LSD1 

 
 
 
(21) e 2019 1174 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A01M 29/28 (2011.01.01) 
(96) 17835805.7, 2017.11.30 
(87) WO 2018/104135, 2018.06.14 
(31) 16062016 
(32) 2016.12.06 
(33) CH 
(71) NOPIXGLOBAL AG, CH 
(72) STOLL Kurt, CH 
(54) Procedeu și dispozitiv de acţionare asupra 

insectelor 
Method and device for influencing insects
Способ и устройство для воздействия 
на насекомых 

 
 
 
(21) e 2019 1175 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 7/00 (2006.01.01) 

           A61K 35/76 (2015.01.01) 
           A61K 38/43 (2006.01.01) 
           C12N 15/86 (2006.01.01) 

(96) 17877511.0, 2017.12.06 
(87) WO 2018/106807, 2018.06.14 
(31) 201662430795P 
(32) 2016.12.06 
(33) US 
(71) BLUEBIRD BIO, INC., US 
(72) GOSS Kendrick A., US; PARSONS Geoffrey 

B., US 
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(54) Genoterapia mucopolizaharidozei de tip I 
Gene therapy for mucopolysaccharidosis, 
type I 
Генная терапия мукополисахаридоза I 
типа 

  
 
 
(21) e 2019 1176 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G06K 9/34 (2006.01.01) 
(96) 17877953.4, 2017.12.08 
(87) WO 2018/106987, 2018.06.14 
(31) 201662431629P; 201715704561 
(32) 2016.12.08; 2017.09.14 
(33) US; US 
(71) VERIDIUM IP LIMITED, GB 
(72) OTHMAN Asem, US; TYSON Richard, GB; 

TAVANAI Aryana, GB; XUE Yiqun, US; SIMP-
SON Andrew, GB 

(54) Sisteme și procedee de efectuare a auten-
tificării utilizatorului pe baza amprentelor 
digitale cu utilizarea imaginilor capturate cu 
ajutorul dispozitivelor mobile 
Systems and methods for performing fin-
gerprint based user authentication using 
imagery captured using mobile devices 
Системы и способы выполнения 
аутентификации пользователя на основе 
отпечатков пальцев с использованием 
изображений, снятых с помощью 
мобильных устройств 

  
 
 
(21) e 2019 1177 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/7105 (2006.01.01) 

           A61K 31/7115 (2006.01.01) 
           A61K 9/51 (2006.01.01) 
           A61P 31/14 (2006.01.01) 

(96) 17877985.6, 2017.12.08 
(87) WO 2018/107088, 2018.06.14 
(31) 201662431775P 
(32) 2016.12.08 
(33) US 
(71) MODERNATX, INC., US 
(72) CIARAMELLA Giuseppe, US; HIMANSU Sun-

ny, US 
(54) Vaccinuri pe bază de acizi nucleici împotri-

va virusurilor respiratorii 
Respiratory virus nucleic acid vaccines 
Вакцины на основе нуклеиновых кислот 
против респираторных вирусов 

  
 
 
 
 
 
 

(21) e 2019 1178 (13) A1 
(51) Int.Cl.: E01B 9/28 (2006.01.01) 

           E01B 9/30 (2006.01.01) 
           E01B 9/60 (2006.01.01) 
           E01B 13/02 (2006.01.01) 

(96) 17878675.2, 2017.12.06 
(87) WO 2018/104757, 2018.06.14 
(31) 1600654 
(32) 2016.12.07 
(33) HU 
(71) HR SYSTEM HUNGARY ZRT., HU 
(72) RÁCZ Attila, HU 
(54) Dispozitiv pentru montarea șinelor și pro-

cedeu de fixare a șinelor de traversa de 
beton armat pentru calea ferată 
Rail mounting device and method for fixing 
rails to reinforced concrete railway sleeper
Устройство для монтирования рельсов и 
способ крепления рельсов к 
железобетонному железнодорожному 
шпалу 

 
 
 
(21) e 2019 1179 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61F 13/15 (2006.01.01) 

           A61F 13/511 (2006.01.01) 
           A61F 13/53 (2006.01.01) 
           A61F 13/51 (2006.01.01) 
           A61F 13/514 (2006.01.01) 

(96) 17878892.3, 2017.12.06 
(87) WO 2018/106824, 2018.06.14 
(31) 201615369886 
(32) 2016.12.06 
(33) US 
(71) NOVOMER, INC., US 
(72) SOOKRAJ Sadesh H., US 
(54) Articole igienice biodegradabile cu un 

conținut mai mare de biobaze 
Biodegradable sanitary articles with higher 
biobased content 
Биоразлагаемые гигиенические изделия 
с более высоким содержанием биооснов

 
 
 
(21) e 2019 1180 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 38/19 (2006.01.01) 

           A61K 35/16 (2015.01.01) 
           A61K 38/18 (2006.01.01) 
           A61K 38/20 (2006.01.01) 

(96) 17879120.8, 2017.12.06 
(87) WO 2018/102909, 2018.06.14 

 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 11/2019  INVENTIONS 

 38 

(31) 2950659 
(32) 2016.12.06 
(33) CA 
(71) ANTNOR LIMITED, CA 
(72) GALEA Anthony, CA; BROKHMAN Irina, CA 
(54) Procedeu de preparare și de depozitare pre-

lungită a factorilor de creștere și a 
citokinelor obținute din plasmă bogată în 
trombocite 
Method for the preparation and prolonged 
storage of growth factors and cytokines 
obtained from platelet rich plasma 
Способ приготовления и длительного 
хранения факторов роста и цитокинов, 
полученных из богатой тромбоцитами 
плазмы 

  
 
 
(21) e 2019 1181 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G01N 33/543 (2006.01.01) 

           B01L 3/00 (2006.01.01) 
           C12Q 1/68 (2018.01.01) 
           G01N 33/52 (2006.01.01) 

(96) 18194882.9, 2016.10.07 
(97) 3450980, 2019.10.16 
(31) 201562238171P; 201662368564P 
(32) 2015.10.07; 2016.07.29 
(33) US; US 
(71) SELMA DIAGNOSTICS APS, DK 
(72) KUNDING Andreas, DK 
(54) Procedeu de amplasare a unui model al 

picăturii stabil 
Method of hosting a stable droplet pattern
Способ размещения стабильной 
капельной модели 

  
 
 
(21) e 2019 1210 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C09D 133/02 (2006.01.01) 

           C09D 201/00 (2006.01.01) 
           E01B 19/00 (2006.01.01) 
           C09D 5/33 (2006.01.01) 

(96) 17832730.0, 2017.11.14 
(87) WO 2018/086661, 2018.05.17 
(31) 102016121807 
(32) 2016.11.14 
(33) DE 
(71) MANKIEWICZ GEBR. & CO. GMBH & CO. KG, 

DE; JOINT STOCK COMPANY RAILWAY RE-
SEARCH INSTITUTE, RU 

(72) SCHMAL Eugen, DE; LAPIDUS Boris Moi-
seevich, RU; SUSLOV Oleg Aleksandrovich, 
RU; KOSAREV Aleksandr Borisovich, RU 

(54) Acoperire care reflectă radiația solară și 
utilizarea acesteia 
 

Coating reflecting solar radiation, and use 
thereof 
Покрытие, отражающее солнечную 
радиацию, и его использование 

 
 
 
(21) e 2019 1218 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           C07D 413/14 (2006.01.01) 
           A61K 31/415 (2006.01.01) 
           A61K 31/454 (2006.01.01) 
           A61K 31/4709 (2006.01.01) 
           A61K 31/497 (2006.01.01) 
           A61K 31/506 (2006.01.01) 
           C07D 231/14 (2006.01.01) 
           C07D 401/06 (2006.01.01) 
           C07D 401/10 (2006.01.01) 
           C07D 403/10 (2006.01.01) 
           C07D 409/14 (2006.01.01) 

(96) 19176610.4, 2015.11.26 
(97) 3556752, 2019.10.23 
(31) 201421083 
(32) 2014.11.27 
(33) GB 
(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED, 

GB 
(72) DAVIE Rebecca Louise, GB; EDWARDS Han-

nah Joy, GB; EVANS David Michael, GB; 
HODGSON Simon Teanby, GB 

(54) Compuși de N-((het)arilmetil)-heteroaril-
carboxamide în calitate de inhibitori ai kal-
likreinei plasmatice 
N-((het)arylmethyl)-heteroaryl-
carboxamides compounds as plasma kal-
likrein inhibitors 
N-((гет)арилметил)-гетероарил-
карбоксамидные соединения в качестве 
ингибиторов плазменного калликреина 

 
 
 
(21) e 2019 1256 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/00 (2006.01.01) 

           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           C07K 16/28 (2006.01.01) 

(96) 18199685.1, 2016.07.28 
(97) 3456346, 2019.10.30 
(31) 201562198867P; 201562239559P; 

201562255140P; 201662322974P 
(32) 2015.07.30; 2015.10.09; 2015.11.13; 

2016.04.15 
(33) US; US; US; US 
(71) MACROGENICS, INC., US 
(72) SHAH Kalpana, US; SMITH Douglas H., US; 

LA MOTTE-MOHS Ross, US; JOHNSON 
Leslie S., US; MOORE Paul A., US; BONVINI 
Ezio, US; KOENIG Scott, US 
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(54) Molecule de legare a PD-1 și LAG-3 și pro-
cedee de utilizare a acestora 
PD-1 and LAG-3 binding molecules and 
methods of use thereof 
Связывающие PD-1 и LAG-3 молекулы и 
способы их применения 

  
 
 
(21) e 2019 1257 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61P 19/00 (2006.01.01) 

           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 11/06 (2006.01.01) 
           A61P 27/02 (2006.01.01) 
           A61K 39/08 (2006.01.01) 
           A61K 35/74 (2015.01.01) 
           A23C 9/152 (2006.01.01) 
           A61K 9/19 (2006.01.01) 
           A61K 31/00 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 
           A23L 33/135 (2016.01.01) 

(96) 18202101.4, 2016.11.23 
(97) 3456386, 2019.10.30 
(31) 201520631 
(32) 2015.11.23 
(33) GB 
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB 
(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; HOLT Amy 

Beth, GB; MCCLUSKEY Seanin Marie, GB; 
LENNON Grainne Clare, GB; AHMED Suaad, 
GB 

(54) Compoziții care conţin tulpini bacteriene 
Compositions comprising bacterial strains
Композиции, содержащие бактериальные 
штаммы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2019 1272 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 36/31 (2006.01.01) 
(96) 17875026.1, 2017.11.22 
(87) WO 2018/098247, 2018.05.31 
(31) 201662425320P 
(32) 2016.11.22 
(33) US 
(71) UNIVERSITY OF LOUISVILLE RESEARCH 

FOUNDATION, INC., US 
(72) ZHANG Huang-Ge, US 
(54) Compoziții și metode de tratament al in-

flamației intestinale și cancerului de colon
Compositions and methods for treatment of 
intestinal inflammation and colon cancer
Композиции и методы лечения воспаления 
кишечника и рака толстой кишки 

 
 
 
(21) e 2019 1273 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 7/00 (2006.01.01) 

           A61K 35/76 (2015.01.01) 
           A61K 38/43 (2006.01.01) 
           C12N 15/86 (2006.01.01) 

(96) 17878786.7, 2017.12.06 
(87) WO 2018/106821, 2018.06.14 
(31) 201662430819P 
(32) 2016.12.06 
(33) US 
(71) BLUEBIRD BIO, INC., US 
(72) GOSS Kendrick A., US; PARSONS Geoffrey 

B., US 
(54) Genoterapia mucopolizaharidozei de tip II 

Gene therapy for mucopolysaccharidosis, 
type II 
Генная терапия мукополисахаридоза II 
типа 
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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. 
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(11) 4655 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 39/17 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 
C12N 15/09 (2006.01) 

(21) a 2015 0100 
(22) 2014.03.04 
(31) 61/782994 
(32) 2013.03.14 
(33) US 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/US2014/020299, 2014.03.04 
(87) WO 2014/158811 A1, 2014.10.02 
(71)(73) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT 

MOUNT SINAI, US; MEMORIAL SLOAN 
KETTERING CANCER CENTER, US 

(72)  PALESE Peter, US; GARCIA-SASTRE Adol-
fo, US; ZAMARIN Dmitriy, US; ALLISON 
James, US; WOLCHOK Jedd D., US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Virusurile bolii de Newcastle şi utilizarea 

acestora 
(57) Invenţia se referă la metode de tratament al 

cancerului, care includ administrarea virusu-
rilor bolii de Newcastle (NDV) în combinaţie 
cu un  antagonist al proteinei morţii celulare 
programate 1 (PD1), care reprezintă un anti-
corp şi se leagă specific la PD1 şi blochează 
legarea PD1 cu liganzii săi nativi. De aseme-
nea, invenţia include administrarea unui NDV 
hibrid în combinaţie cu un antagonist  al 
PD1, în care NDV hibrid conţine un genom 
ambalat cu conţinut de o secvenţă de 
nucleotide, care codifică o citokină, în care 
citokina este exprimată de virus şi antagonis-
tul PD1 reprezintă un anticorp, care se leagă 
specific la PD1 şi blochează legarea PD1 cu 
liganzii săi nativi. 

 
  Revendicări: 42 
  Figuri: 47 

* 
*     * 

(54) Newcastle disease viruses and uses 
thereof 

(57) The invention relates to methods for treating 
cancer comprising administering Newcastle 
disease viruses (NDV) in combination with 
an antagonist of a programmed cell death 
protein 1 (PD1), which is an antibody and 
specifically binds to PD1 and blocks binding 
of PD1 to its native ligands.  The invention 
also comprises administering a chimeric 
NDV in combination with an antagonist of 
PD1, wherein the chimeric NDV comprises a 
packaged genome comprising a nucleotide 
sequence encoding a cytokine, wherein the 
cytokine is expressed by the virus and the 

antagonist of PD1 is an antibody that specifi-
cally binds to PD1 and blocks binding of PD1 
to its native ligands.  

 
  Claims: 42 
  Fig.: 47 

* 
*     * 

(54) Вирусы болезни Ньюкасла и их ис-
пользование 

(57) Изобретение относится к методам лече-
ния рака, включающих введение  вирусов 
болезни Ньюкасла (NDV) в комбинации с  
антагонистом запрограммированного бел-
ка  клеточной гибели 1(PD1), который яв-
ляется антителом и специфически связы-
вается с PD1 и блокирует связывание PD1 
с его нативными лигандами. Также изоб-
ретение вкючает введении гибридного 
NDV в комбинации с антагонистом PD1, 
где гибридный NDV содержит упакован-
ный геном, содержащий нуклеотидную по-
следовательность, кодирующую цитокин, 
где цитокин экспрессируется вирусом и 
антагонист PD1 представляет собой анти-
тело, которое специфически связывается 
с PD1 и блокирует связывание PD1 с его 
нативными лигандами.  

 
 П. формулы: 42 
 Фиг.: 47 
 
 
(11) 4656 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A63B 67/04 (2006.01) 

A63B 69/38 (2006.01) 
A47B 25/00 (2006.01) 

(21) a 2018 0032 
(22) 2018.04.20 
(71)(72)(73) BUTNARU Vlad, MD; FRIPTU Evgheni, 

MD 
(54) Masă pliabilă pentru formarea tehnicilor 

sportive 
(57) Invenţia se referă la jocuri de masă, în spe-

cial la mese pliabile pentru formarea tehnici-
lor sportive, şi poate fi utilizată la executarea 
tehnicilor de către amatori şi sportivi în-
cepători, în timpul antrenamentelor în 
încăperi, cât şi în afara lor. 
Masa, conform invenţiei, conţine două 
picioare (1), amplasate cu posibilitatea 
strângerii prin suprapunere, unite între ele la 
mijloc printr-o manetă de fixare (4). La baza 
picioarelor (1) sunt montate rigid perne de 
sprijin (3), iar în partea lor superioară sunt 
montate mobil elemente de fixare (2), în care 
este instalată o carcasă detaşabilă (7) cu o 
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plasă orizontală (8), şi cu articulaţii mobile 
(9), situate la mijlocul lungimii carcasei (7) cu 
posibilitatea strângerii acesteia. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Folding table for the formation of sport 
skills 

(57) The invention relates to table games, in par-
ticular to folding tables for the formation of 
sports skills, and can be used in practicing 
skills by amateurs and novice sportsmen, 
during training indoors and outdoors. 
The table, according to the invention, com-
prises two legs (1), placed with the possibility 
of overlapping and interconnected in the cen-
ter by means of a clamping handle (4). At the 
base of the legs (1) are rigidly mounted sup-
port shoes (3), and in their upper part are 
movably mounted fastening elements (2), 
wherein is installed a detachable frame (7) 
with a horizontal mesh (8), and with movable 
hinges (9), placed in the center of the length 
of the frame (7) with the possibility of its fold-
ing. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Складной стол для формирования 
спортивных навыков 

(57) Изобретение относится к настольным иг-
рам, в частности, к складным столам для 
формирования спортивных навыков, и 
может быть использовано при отработке 
навыков любителями и начинающими 
спортсменами во время тренировок в по-
мещениях, а также вне их. 
Стол, согласно изобретению, содержит 
две ножки (1), расположенные с возмож-
ностью складывания внахлестку, соеди-
ненные между собой в центре посред-
ством зажимной ручки (4). В основании 
ножек (1) жестко смонтированы опорные 
подушки (3), а в их верхней стороне по-
движно смонтированы крепежные эле-
менты (2), в которых установлена съем-
ная рама (7) с горизонтальной сеткой (8) и 
с подвижными шарнирами (9), размещен-
ными в центре длины рамы (7) с возмож-
ностью ее складывания. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 8 

 
 
 
 
(11) 4657 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60P 5/00 (2006.01) 

G01G 19/00 (2006.01) 
G01G 19/08 (2006.01) 

(21) a 2018 0014 
(22) 2018.03.11 
(71)(72)(73) BERECHELEA Anatoli, MD 
(54) Sistem şi procedeu de determinare a 

greutăţii încărcăturii mijlocului de 
transport 

(57) Invenţia se referă la tehnica de cântărire, şi 
anume la sisteme şi procedee de determina-
re a greutăţii încărcăturii mijlocului de tran-
sport, în special pentru autobasculante şi pot 
fi utilizate în diferite tipuri de mijloace de 
transport. 
Sistemul şi procedeul, conform invenţiei, in-
clud măsurarea greutăţii unei încărcături fără 
greutatea mijlocului de transport, utilizând 
nişte senzori tensometrici, un computer de 
bord (3) şi un inclinometru digital (5). Siste-
mul mai conţine un modul de comunicaţie fă-
ră fir (6), cel puţin o pereche de suporturi (1) 
a platformei de auto-descărcare cu niște dis-
pozitive de prindere (2), patru senzori de 
greutate (4) şi un mecanism de forţă (7) a 
senzorilor de greutate (4) în regim de măsu-
rare a greutăţii. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) System and process for determining the 
load weight of transport vehicle 

(57) The invention relates to weight measuring 
technology, namely to systems and process-
es for determining the load weight of 
transport vehicle, in particular for dump 
trucks and can be used in various types of 
transport vehicles. 
The system and process, according to the 
invention, comprise measuring a cargo ton-
nage without the transport vehicle weight us-
ing strain gauges, an on-board computer (3) 
and a digital inclinometer (5). The system al-
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so comprises a wireless communication 
module (6), at least a pair of supports (1) of a 
self-discharging platform with clamping de-
vices (2), four weight sensors (4) and a pow-
er mechanism (7) of the weight sensors (4) in 
weight measurement regime. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Система и способ определения веса 
груза транспортного средства 

(57) Изобретение относится к весоизмери-
тельной технике, а именно к системам и 
способам определения веса груза транс-
портного средства, в частности для авто-
мобилей-самосвалов и могут быть ис-
пользованы в различных видах транс-
портных средств. 
Система и способ, согласно изобретению, 
включают измерение массы груза, без 
массы транспортного средства, используя 
тензометрические датчики, бортовой ком-
пьютер (3) и цифровой инклинометр (5). 
Система также содержит модуль беспро-
водной связи (6), по меньшей мере, одну 
пару опор (1) саморазгружающейся плат-
формы с устройствами зажима (2), четыре 
датчика веса (4) и силовой механизм (7) 
датчиков веса (4) в режиме измерения ве-
са. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 

 
 
 
 
(11) 4658 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 417/14 (2006.01) 

A61K 31/4439 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 29/00 (2006.01) 

(21) a 2016 0069 
(22) 2014.12.15 
(31) 61/918784 
(32) 2013.12.20 
(33) US 
(85) 2016.06.14 

(86) PCT/US2014/070362, 2014.12.15 
(87) WO 2015/095059 A1, 2015.06.25 
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72)  NOTTE Gregory, US 
(74) MARGINE Ion 
(54) Inhibitori ai kinazei inductoare de apoptoză 
(57) Invenţia se referă la derivaţi de piridin-2-

carboxamidă, având activitate de inhibare a 
kinazei reglatoare a semnalului de apoptoză 
(ASK1), deci sunt astfel utili în tratarea 
stărilor mediate de ASK1, inclusiv a tul-
burărilor autoimune, bolilor inflamatorii, boli-
lor cardiovasculare, diabetului, nefropatiei di-
abetice, bolilor cardiorenale, inclusiv a bolii 
de rinichi, bolilor fibrotice, bolilor respiratorii, 
BPOC, fibrozei pulmonare idiopatice, leziuni-
lor pulmonare acute, bolilor hepatice acute şi 
cronice, precum şi a bolilor neuro-
degenerative. 

 
  Revendicări: 6 

* 
*     * 

(54) Apotosis signal-regulating kinase inhibi-
tors 

(57) The invention relates to pyridine-2-
carboxamide derivatives having the inhibitory 
activity to apoptosis signal-regulating kinase 
(ASK1), thus are useful in treating ASK1-
mediated conditions, including autoimmune 
disorders, inflammatory diseases, cardiovas-
cular diseases, diabetes,  diabetic neuropa-
thy, cardio-renal diseases, including kidney 
disease, fibrotic diseases, respiratory dis-
eases, COPD, idiopathic pulmonary fibrosis, 
acute lung injury, acute and chronic liver dis-
eases, and neurodegenerative diseases. 

 
  Claims: 6 

* 
*     * 

(54) Ингибиторы киназы индуцирующей 
апоптоз 

(57) Изобретение относится к производным 
пиридин-2-карбоксамида, имеющим инги-
биторную активность по отношению к ки-
назе, регулирующей сигнал апоптоза 
(ASK1), таким образом являются, полез-
ными при лечении ASK1-опосредованных 
состояний, включая аутоиммунные забо-
левания, воспалительные заболевания, 
сердечно-сосудистые заболевания, диа-
бет, диабетическая нефропатия, сердеч-
но-почечные заболевания, в том числе 
болезни почек, фиброзные заболевания, 
заболевания дыхательных путей, ХОБЛ, 
идиопатический фиброз легких, острое 
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повреждение легких, острые и хрониче-
ские заболевания печени, а также нейро-
дегенеративные заболевания. 

 
 П. формулы: 6 
 
 
(11) 4659 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

A61K 31/519 (2006.01) 
(21) a 2016 0017 
(22) 2014.07.29 
(31) 61/860197 
(32) 2013.07.30 
(33) US 
(85) 2016.02.22 
(86) PCT/US2014/048733, 2014.07.29 
(87) WO 2015/017460 A1, 2015.02.05 
(71) GILEAD CONNECTICUT INC., US 
(72) FUNG Peter Chee-chu, US; STEFANIDIS 

Dimitrios, US; VIZITIU Dragos, US; ELFORD 
Tim G., US; HURREY Michael Laird, US 

(73) GILEAD CONNECTICUT INC., US 
(74) MARGINE Ion 
(54)     Polimorf al inhibitorilor SYK 
(57) Invenţia se referă la un polimorf al unui mo-

nohidrat al sării de bis-mesilat a compusului 
cu formula I: 

 (I). 
Invenţia se referă, de asemenea, la 
procedee de preparare a acestuia, la 
compoziţii farmaceutice şi la metode de 
tratament al cancerului şi bolilor autoimune. 

 
  Revendicări: 22 
  Figuri: 14 

* 
*     * 

(54)     Polymorph of SYK inhibitors 
(57) The invention relates to a polymorph of a 

monohydrate of the bis-mesylate salt of the 
compound of Formula I: 

 (I). 
The invention also relates to methods for its 
preparation, pharmaceutical compositions 
and methods for treating cancer and auto-
immune diseases. 

 
  Claims: 22 
  Fig.: 14 

* 
*     * 

(54)     Полиморф ингибиторов SYK 
(57) Изобретение относится к полиморфу мо-

ногидрата соли бис-мезилата соединения 
формулы I: 

 (I). 
Изобретение относится также к способам 
его получения,  к фармацевтическим ком-
позициям и к методам лечения рака и 
аутоиммунных болезней. 

 
 П. формулы: 22 
 Фиг.: 14 
 
 
(11) 4660 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 5/00 (2006.01) 

C07F 13/00 (2006.01) 
C07C 51/41 (2006.01) 
C07C 53/124 (2006.01) 

(21) a 2017 0106 
(22) 2017.12.18 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72)  DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; 

BACA Svetlana, MD 
(54) Compuşi coordinativi dotriacontanucleari 

heterometalici ai oxi-hidroxi-izobutiraţilor 
de mangan cu lantanide şi procedeu de 
obţinere a acestora 

(57) Invenţia se referă la chimia coordinativă, şi 
anume la obţinerea compuşilor coordinativi 
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dotriacontanucleari heterometalici ai oxi-
hidroxi-izobutiraţilor de mangan cu lantanide. 
Aceşti compuşi au fost în atenţia 
cercetătorilor în ultimii ani, datorită interesului 
din ce în ce mai mare pentru aplicaţiile 
potenţiale în stocarea şi prelucrarea 
informaţiei sau în spintronica moleculară. 
Conform invenţiei, se revendică compuşii 
tetrakis(4-izobutirato)-tetradecakis(4-oxo)-
hexakis(3-izobutirato)-dodecakis(3-
hidroxo)-bis(3-oxo)-triacontakis(2-
izobutirato)-bis(izobutirato)-hexa-lantanid(III)-
hexadeca-mangan(III)-deca-mangan(II) cu 
formula [Mn26Ln6O16(OH)12(O2CCH(CH3)2)42], 
unde Ln = Tb, Dy, Ho. 
De asemenea, se revendică procedeul de 
obţinere a acestora, care include, în prima 
etapă, interacţiunea izobutiratului de Mn(II) 
cu hexametilentetramina într-un amestec de 
acetonitril/etanol, agitarea soluţiei rezultante, 
filtrarea acesteia şi obţinerea cristalelor com-
pusului hexanuclear [Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10 

(C2H5OH)1,5(hmta)(H2O)1,5]·0,5C2H5OH, în a 
doua etapă, interacţiunea compusului 
hexanuclear obţinut cu nitrat de lantanid 
Dy(NO3)3·6H2O, Tb(NO3)3·6H2O sau 
Ho(NO3)3·5H2O, dizolvat în diclormetan, în 
prezenţă de 2,4,6-tris-(2-piridil)-s-triazină di-
zolvată în acetonitril, agitarea soluţiei obţinu-
te, filtrarea şi menţinerea acesteia, cu obţine-
rea cristalelor de culoare brună închisă de 
[Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10(CH3CN)2-
(H2O)2]·H2O, separarea cristalelor obţinute 
prin filtrare, după care în filtratul obţinut se 
cristalizează plăci hexagonale de culoare 
galbenă de [Mn10O2(O2CCH(CH3)2)18(H2O)2]· 
0,33CH2Cl2 şi blocuri de culoare brună de 
[Mn26Ln6O16(OH)12(O2CCH(CH3)2)42], apoi 
urmează separarea, spălarea şi uscarea 
acestora. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Heterometallic dotriacontanuclear coor-
dination compounds of manganese oxy-
hydroxy-isobutyrates with  lanthanides 
and process for their preparation  

(57) The invention relates to coordination chemis-
try, in particular to the preparation of hetero-
metallic dotriacontanuclear coordination 
compounds of manganese oxy-hydroxy-
isobutyrates with lanthanides. These com-
pounds have been the focus of attention of 
researchers in recent years, due to the grow-
ing interest in potential applications in the 

storage and processing of information or in 
molecular spintronics.   
According to the invention, claimed are the 
tetrakis(4-isobutyrato)-tetradecakis(4-oxo)-
hexakis(3-isobutyrato)-dodecakis(3-
hydroxo)-bis(3-oxo)-triacontakis(2-
isobutyrato)-bis(isobutyrato)-hexa-
lanthanide(III)-hexadeca-manganese(III)-
deca-manganese(II) compounds with the 
formula [Mn26Ln6O16(OH)12(O2CCH(CH3)2)42], 
where Ln = Tb, Dy, Ho. 
Also, claimed is a process for their prepara-
tion, comprising, in the first stage, interacting 
the manganese(II) isobutyrate with hexa-
methylenetetramine in a mixture of acetoni-
trile/ethanol, stirring the resulting solution, fil-
tering it and obtaining crystals of the hexanu-
clear compound [Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10 

(C2H5OH)1.5(hmta)(H2O)1.5]·0.5C2H5OH, in 
the second stage, interacting the obtained 
hexanuclear compound with lanthanide ni-
trate (Dy(NO3)3·6H2O, Tb(NO3)3·6H2O or 
Ho(NO3)3·5H2O), dissolved in dichloro-
methane, in the presence of 2,4,6-tris- (2-
pyridyl)-s-triazine dissolved in acetonitrile, 
stirring the resulting solution, filtering and ag-
ing it, to obtain dark-brown crystals of 
[Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10(CH3CN)2(H2O)2]·H2, 
separating the obtained crystals by filtration, 
after which in the obtained filtrate are crystal-
lized hexagonal yellow plates of 
[Mn10O2(O2CCH(CH3)2)18(H2O)2]·0.33CH2Cl2 
and brown blocks of [Mn26Ln6O16(OH)12 

(O2CCH(CH3)2)42], followed by their separa-
tion, washing and drying. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Гетерометаллические дотриаконтая-
дерные координационные соединения 
окси-гидрокси-изобутиратов марганца 
с лантанидами и способ их получения 

(57) Изобретение относится к координацион-
ной химии, а именно к получению гетеро-
металлических дотриаконтаядерных ко-
ординационных соединений окси-
гидрокси-изобутиратов марганца с ланта-
нидами. Эти соединения были в центре 
внимания исследователей в последние 
годы, из-за растущего интереса к потен-
циальным применениям в хранении и об-
работке информации или в молекулярной 
спинтронике. 
Согласно изобретению, заявляются 
соединения тетракис(µ4-изобутирато)-
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тетрадекакис(µ4-оксо)-гексакис(µ3-
изобутирато)-додекакис(µ3-гидроксо)-
бис(µ3-оксо)-триаконтакис(µ2-
изобутирато)-бис(изобутирато)-гекса-
лантанид(III)-гексадека-марганец(III)-дека-
марганец(II) с формулой 
[Mn26Ln6O16(OH)12(O2CCH(CH3)2)42], где Ln 
= Tb, Dy, Ho. 
Также, заявляется способ их получения, 
который включает, на первом этапе, 
взаимодействие изобутирата марганца(II) 
с гексаметилентетрамином в смеси аце-
тонитрил/этанол, перемешивание полу-
ченного раствора, его фильтрование и 
получение кристаллов гексаядерного со-
единения [Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10 

(C2H5OH)1,5(hmta)(H2O)1,5]·0,5C2H5OH,  на 
втором этапе, взаимодействие полученно-
го гексаядерного соединения с нитратом 
лантанида Dy(NO3)3·6H2O, Tb(NO3)3·6H2O 
или Ho(NO3)3·5H2O, растворенном в ди-
хлорметане, в присутствии 2,4,6-трис-(2-
пиридил)-s-триазина, растворенного в 
ацетонитриле, перемешивание получен-
ного раствора, его фильтрование и вы-
держку, с получением кристаллов темно-
коричневого цвета соединения 
[Mn6O2(O2CCH(CH3)2)10(CH3CN)2-
(H2O)2]·H2O, сепарацию полученных кри-
сталлов фильтрованием, после чего в по-
лученном фильтрате кристаллизуются 
шестиугольные пластины желтого цвета 
соединения [Mn10O2(O2CCH(CH3)2)18 

(H2O)2]·0,33CH2Cl2 и блоки коричневого 
цвета соединения [Mn26Ln6O16(OH)12 

(O2CCH(CH3)2)42], затем следует их сепа-
рация, промывка и сушка. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 4661 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C25B 1/02 (2006.01) 

C25B 1/04 (2006.01) 
C25B 9/06 (2006.01) 
C25B 11/03 (2006.01) 
C25B 11/06 (2006.01) 
C25B 11/10 (2006.01) 
C25B 11/12 (2006.01) 
C02F 1/461 (2006.01) 

(21) a 2018 0029 
(22) 2018.04.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

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

MD 

(54) Generator electrochimic de apă hidro-
genată 

(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 
apei hidrogenate, şi anume la generatoare 
electrochimice de apă hidrogenată. 
Generatorul, conform invenţiei, conţine un 
corp cilindric (1) cu capac (2), care este exe-
cutat din două camere de lucru izolate. În 
partea de jos a camerei de lucru superioare 
sunt fixaţi doi electrozi, iar în camera de lucru 
inferioară (6) este amplasată o sursă de cu-
rent (7) cu un buton de conectare-
deconectare (8), unită cu o sursă de alimen-
tare (12). În calitate de electrozi este utilizat 
un catod (4) tridimensional poros din metal 
expandat şi un anod (3) de grafit sau titan 
perforat, placat cu dioxid de ruteniu. Distanţa 
dintre electrozi este de 23 mm. Deasupra 
electrozilor sunt amplasate elemente (5) din 
sârmă în formă de Z, aranjate în formă de 
spirală cu deplasare faţă de axa corpului (1). 
Sursa de curent (7) este dotată cu un conec-
tor electric (11). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Electrochemical hydrogen water genera-
tor 

(57) The invention relates to the hydrogen water 
production technology, namely to electro-
chemical hydrogen water generators. 
The generator, according to the invention, 
comprises a cylindrical body (1) with a cover 
(2), which is made of two insulated working 
chambers. In the lower part of the upper 
working chamber are fixed two electrodes, 
and in the lower working chamber (6) is 
placed a power source (7) with an on-off but-
ton (8), connected to a power supply unit 
(12). As electrodes is used a porous three-
dimensional cathode (4) of foamed metal and 
an anode (3) of perforated graphite or titani-
um, coated with ruthenium dioxide. The dis-
tance between the electrodes is 2…3 mm. 
Above the electrodes are placed Z-shaped 
wire elements (5), arranged in the form of a 
spiral with an offset around the axis of the 
body (1). The power source (7) is equipped 
with an electrical connector (11). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Электрохимический генератор водо-
родной воды 

(57) Изобретение относится к технологии по-
лучения водородной воды, а именно к 
электрохимическим генераторам водо-
родной воды. 
Генератор, согласно изобретению, содер-
жит цилиндрический корпус (1) с крышкой 
(2), который выполнен из двух изолиро-
ванных рабочих камер. В нижней части 
верхней рабочей камеры закреплены два 
электрода, а в нижней рабочей камере (6) 
расположен источник питания (7) с кноп-
кой включения-выключения (8), соединен-
ной с блоком питания (12). В качестве 
электродов используется пористый трех-
мерный катод (4) из вспененного металла 
и анод (3) из перфорированного графита 
или титана, покрытый диоксидом рутения.  
Расстояние между электродами состав-
ляет 23 мм. Над электродами размеще-
ны Z-образные проволочные элементы 
(5), расположенные в форме спирали со 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смещением вокруг оси корпуса (1). Источ-
ник питания (7) снабжен электрическим 
соединителем (11). 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

 
rice persoană interesată 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) 1384 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A21D 8/02 (2006.01) 

A21D 2/36 (2006.01) 
A21D 13/06 (2017.01) 

(21) s 2018 0050 
(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 Va-
lentina, MD; VÎCEROVA Larisa, MD 

(54) Compoziţie pentru covrigei cu adaos de 
şrot din deşeuri de tomate  

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 
special la produse de panificaţie, şi poate fi 
utilizată pentru fabricarea covrigeilor cu 
adaos de şrot din deşeuri de tomate. 
Conform invenţiei, compoziţia de covrigei cu 
adaos de şrot din deşeuri de tomate conţine, 
în % de masă: făină de grâu de calitate 
superioară 44,0...49,2, şrot obţinut la CO2-
extracţia deşeurilor de tomate 2,6...4,9, sare 
0,9...1,0, zahăr 0,5...0,6, ulei vegetal 
3,5...3,7, drojdii 1,4...1,5, apă 36,4...42,0, şi, 
opţional,  condimente 0...2,8 sau seminţe 
0...5,0. 
Rezultatul invenţiei constă în fortificarea co-
vrigeilor cu fibre alimentare şi proteine din 
materii prime secundare de origine vegetală, 
sporirea valorii biologice şi a proprietăţilor 
organoleptice şi micşorarea valorii energetice 
a produsului finit. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Composition of pretzels with addition of 
tomato waste meal    

(57) The invention relates to the food industry, in 
particular to bakery products, and can be 
used for the preparation of pretzels with addi-
tion of tomato waste meal. 
According to the invention, the composition 
of pretzels with addition of tomato waste 
meal comprises, in wt.%: highest grade 
wheat flour 44.0…49.2, meal obtained by 
CO2-extraction of tomato waste 2.6…4.9, salt 
0.9…1.0, sugar 0.5…0.6, vegetable oil 
3.5…3.7, yeast 1.4…1.5, water 36.4…42.0, 
and, optionally, spices 0…2.8 or seeds 
0…5.0. 
The result of the invention consists in enrich-
ing the pretzels with dietary fibers and pro-
teins from secondary raw materials of vege-
table origin, increasing the biological value 

and organoleptic properties and reducing the 
energy value of the final product. 
 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Композиция для сушек с добавкой 
шрота из отходов томатов 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности к хлебобулоч-
ным изделиям, и может быть использова-
но для приготовления сушек  с добавкой 
шрота из отходов томатов. 
Согласно изобретению, композиция для 
сушек с добавкой шрота из отходов тома-
тов содержит, в масс.%: муку пшеничную 
высшего сорта 44,0...49,2, шрот получен-
ный при CO2-экстракции отходов томатов 
2,6...4,9, соль 0,91,0, сахар 0,5...0,6, 
растительное масло 3,53,7, дрожжи 
1,4...1,5, воду 36,4...42,0, и, опционально, 
пряности 0...2,8 или семена 0...5,0. 
Результат изобретения состоит в  обога-
щении сушек пищевыми волокнами и бел-
ками из вторичного сырья растительного 
происхождения,  повышении биологиче-
ской  ценности и органолептических 
свойств и снижении энергетической цен-
ности конечного продукта. 

 
 П. формулы: 5 
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(21) s 2019 0029 
(22) 2019.03.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 

SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDU-
CAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL RE-
PUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  STRUTINSCHII Tudor, MD; MEREUŢĂ Ion, 
MD; CARAUŞ Vladimir, MD 

(54)     Adaos alimentar biologic activ 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, 

fiziologie, biomedicină şi nutriţie, în special la 
un adaos alimentar biologic activ pe bază de 
produse vegetale naturale, utilizat nemijlocit 
în alimentaţie sau pentru crearea produselor 
alimentare funcţionale. 
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Adaosul, conform invenţiei, conţine,  în % 
mas.: făină din seminţe de amarant  48  60, 
făină din polen de salcâm  25  30, făină din 
nucşoară  6  12 şi făină din seminţe de 
struguri de soiuri negri  5  10. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)     Biologically active food additive  
(57) The invention relates to the food industry, 

physiology, biomedicine and nutrition, in par-
ticular to a biologically active food additive 
based on natural vegetable products, used 
directly in alimentation or for creating func-
tional foodstuffs. 
The additive, according to the invention, 
comprises, in wt.%: amaranth seed flour 48  
60, acacia pollen flour 25  30, nutmeg flour 
6  12 and grapeseed flour of black varieties 
5  10. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Биологически активная пищевая до-
бавка 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, физиологии, биомедицине 
и нутрициологии, в частности к биологи-
чески активной пищевой добавке  на ос-
нове натуральных растительных продук-
тов, используемой непосредственно в пи-
тании или для создания функциональных 
пищевых продуктов. 
Добавка, согласно изобретению,  содер-
жит, в мас.%: муку из семян амаранта 48 - 
60, муку из пыльцы акации 25 - 30, муку из 
мускатного ореха 6 - 12 и муку из семян 
черных сортов винограда 5 - 10. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1386 (13) Y 
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(21) s 2019 0030 
(22) 2019.03.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 

SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  MEREUŢĂ Ion, MD; STRUTINSCHII Tudor, 
MD; CARAUŞ Vladimir, MD 

(54)     Adaos alimentar biologic activ 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, 

fiziologie, biomedicină şi nutriţie, în special la 
un adaos alimentar biologic activ pe bază de 
produse vegetale naturale, utilizat nemijlocit 
în alimentaţie sau pentru crearea produselor 
alimentare funcţionale. 
Adaosul, conform invenţiei, conţine,  în % 
mas.: făină din seminţe de amarant  50  65, 
făină din polen de salcâm  25  30,  făină din 
seminţe de struguri de soiuri negri  5  10 şi 
făină din flori de imortelă italiană 5 10. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)     Biologically active food additive  
(57) The invention relates to the food industry, 

physiology, biomedicine and nutrition, in par-
ticular to a biologically active food additive 
based on natural vegetable products, used 
directly in alimentation or for creating func-
tional foodstuffs. 
The additive, according to the invention, 
comprises, in wt.%: amaranth seed flour 50  
65, acacia pollen flour 25  30, grapeseed 
flour of black varieties 5  10 and flour of Ital-
ian immortal flowers 5  10. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Биологически активная пищевая до-
бавка 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, физиологии, биомедицине 
и нутрициологии, в частности к биологи-
чески активной пищевой добавке  на ос-
нове натуральных растительных продук-
тов, используемой непосредственно в пи-
тании или для создания функциональных 
пищевых продуктов. 
Добавка, согласно изобретению,  содер-
жит, в мас.%: муку из семян амаранта 50  
65, муку из пыльцы акации 25  30, муку 
из семян черных сортов винограда 5  10 
и муку из цветов бессмертника итальян-
ского 5  10. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 1387 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A47J 37/06 (2006.01) 

A47J 37/07 (2006.01) 
(21) s 2017 0087 
(22) 2017.07.11 
(71)(72)(73) CUPEŢCHII Grigorii, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Dispozitiv pentru pregătirea bucatelor la 

foc deschis 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

special la dispozitive pentru pregătirea 
bucatelor la foc deschis. 
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine o bară 
verticală (1), montată pe un suport detaşabil 
(2) în formă de cruce. Pe bară (1) sunt 
montate cu posibilitatea rotirii şi fixării în jurul 
barei (1), deplasării şi fixării de-a lungul ei o 
platformă (5) şi un suport (7). Suportul (7) 
este fixat deasupra platformei (5), iar pe 
aceasta este montat un vas deschis (6) 
pentru combustibil. Totodată suportul (7) 
poate fi acoperit cu un capac detaşabil. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for cooking food over an open fire 
(57) The invention relates to the food industry, in 

particular to devices for cooking food over an 
open fire. 
The device, according to the invention, com-
prises a vertical rod (1), mounted on a re-
movable cross-shaped support (2). On the 
rod (1) are mounted with the possibility of ro-
tating and fastening around the rod (1), mov-
ing and fixing along it a platform (5) and a 
stand (7).  The stand (7) is fixed above the 
platform (5), and on it is mounted an open 
vessel (6) for fuel. The stand (7) can be cov-
ered with a removable cover.  
 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для приготовления пищи 
на открытом огне 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности к устройствам 
для приготовления пищи на открытом 
огне. 
Устройство, согласно изобретению, со-
держит вертикальный стержень (1), уста-
новленный на съемной крестообразной 
опоре (2). На стержне (1) смонтированы с 

возможностью вращения и крепления во-
круг стержня (1), перемещения и крепле-
ния вдоль него платформа (5) и подставка 
(7). Подставка (7) закреплена над плат-
формой (5), а на ней смонтирована откры-
тая емкость (6) для топлива. Подставка (7) 
может быть накрыта съемной крышкой. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
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(72)  CHIABURU-CHIOSA Doina, MD; MANIUC 
Mihail, MD; CHIABURU Anghelina, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de prognostic al evoluţiei clinice a 

surdităţii la copii 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

otorinolaringologie şi poate fi utilizată pentru 
pronosticarea evoluţiei clinice ale surdităţii 
neurosenzoriale la copiii. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectu-
ează otomicroscopia bilaterală, impedansme-
tria cu înregistrarea reflexului stapedian bilate-
ral, se înregistrează otoemisiunile acustice, 
produsele de distorsiune acustică şi potenţiale-
le evocate auditiv precoce, în cazul, în care la 
examenul  otomicroscopic bilateral se determi-
nă dereglări patologice ale conductului auditiv, 
membranei timpanice şi ale punctelor de reper, 
la examenul de impedansmetrie se determină 
un rezultat de tip B, C1 sau C2 cu prezenţa re-
flexului stapedian bilateral, sunt prezente bilate-
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ral otoemisiunile acustice  de tip PASS, produ-
sele de distorsiune acustică şi potenţiale evo-
cate auditiv precoce, se pronostichează o evo-
luţie favorabilă, iar în cazul, în care la examenul 
otomicroscopic bilateral nu se determină dere-
glări patologice ale conductului auditiv, mem-
branei timpanice şi ale punctelor de reper, la 
examenul de impedansmetrie se determină un 
rezultat de tip A cu lipsa reflexului stapedian bi-
lateral, sunt prezente bilateral otoemisiunile 
acustice  de tip Refer şi absenţa produselor de 
distorsiune acustică şi ale potenţialelor evocate 
auditiv precoce, se pronostichează o evoluţie 
nefavorabilă a surdităţii la copii. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the clinical course 
of deafness in children 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to otorhinolaryngology and can be used 
for predicting the clinical course of sensori-
neural deafness in children. 
Summary of the invention lies in the fact that 
it is performed the bilateral otomicroscopy, 
impedometry with registration of the bilateral 
acoustic reflex, are recorded the otoacoustic 
emissions, acoustic distortion products and 
premature auditory evoked potentials, in the 
case when pathological disturbances of the 
auditory canal, tympanic membrane and 
landmarks are determined upon bilateral 
otomicroscopic examination, upon im-
pedometric examination is determined a B, 
C1 or C2 type result with the presence of the 
bilateral acoustic reflex,  in the presence of 
PASS-type bilateral otoacoustic emissions, 
acoustic distortion products and premature 
auditory evoked potentials, a favorable 
course is predicted, and in the case when 
pathological disturbances of the auditory ca-
nal, tympanic membrane and landmarks are 
not determined upon bilateral otomicroscopic 
examination, upon impedometric examina-
tion is determined a type A result with the 
absence of the bilateral acoustic reflex, in the 
presence of Refer-type bilateral otoacoustic 
emissions and the absence of acoustic dis-
tortion products and premature auditory 
evoked potentials, it is predicted an unfavor-
able course of deafness in children. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования клинического 
течения глухоты у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к оториноларингологии и может 
быть использовано для прогнозирования 
клинического течения нейросенсорной 
глухоты у детей. 

  Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют двустороннюю отомикроско-
пию, импедансометрию с регистрацией 
двустороннего акустического рефлекса, 
регистрируют акустические отоэмиссии, 
продукты акустического искажения и 
преждевременные слуховые вызванные 
потенциалы, в случае, когда при двусто-
ронем отомикроскопическом исследова-
нии определяют наличие патологических 
нарушений слухового канала, барабанной 
перепонки и ориентиров,  при импедансо-
метрическом обследовании определяют 
результат типа B, C1 или C2 с наличием 
двустороннего акустического рефлекса, 
при наличии двусторонних акустических 
отоэмиссий типа PASS, продуктов акусти-
ческого искажения и преждевременных 
слуховых вызванных потенциалов прогно-
зируют благоприятное течение, а в слу-
чае, когда при двусторонем отомикроско-
пическом исследовании не определяют 
наличие патологических нарушений слу-
хового канала, барабанной перепонки и 
ориентиров, при импедансометрическом 
обследовании определяют результат типа 
А с отсутствием двустороннего акустиче-
ского рефлекса, при наличии  двусторон-
них акустических отоэмиссий типа Refer и 
отсутствии продуктов акустического иска-
жения и преждевременных слуховых вы-
званных потенциалов прогнозируют не-
благоприятное течение глухоты у детей. 

 
 П. формулы: 1 
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(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic diferenţial al 

infecţiei rotavirale în baza acidozei 
metabolice la sugari 

(57) Invenţia se referă la  medicină, în special la 
pediatrie şi poate fi utilizată pentru diagnosti-
cul diferenţial al infecţiei rotavirale în baza 
acidozei metabolice  la sugari.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează examenul clinic cu stabilirea acidozei 
metabolice, se colectează sânge din artera 
radială în seringi heparinizate, se determină 
nivelul cationilor de Na+ și K+ şi a anionilor de 
HCO3

- şi Cl- şi se determină lacuna anionică 
după formula Na⁺ + K⁺  (Cl⁻ + HCO₃⁻), în 
cazul în care se determină o acidoză meta-
bolică cu lacuna anionică mai mare de 12 
mmol/l se diagnostichează prezenţa de infec-
ţie rotavirală, iar dacă se determină o acido-
ză metabolică cu lacuna anionică mai mică 
de 12 mmol/l se diagnostichează dereglarea 
homeostazei cauzate de o patologie de altă 
geneză. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for differential diagnosis of rota-
virus infection based on metabolic acido-
sis in infants 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to pediatrics and can be used for differen-
tial diagnosis of rotavirus infection based on 
metabolic acidosis in infants. 
Summary of the invention lies in the fact that 
it is carried out the clinical examination with 
the establishment of metabolic acidosis, 
blood is sampled from the radial artery in 
heparinized syringes, is determined the level 
of Na+ and K+ cations and HCO3

- and Cl- an-
ions and is determined the anionic lacuna by 
the formula Na+ + K⁺ - (Cl⁻ + HCO₃⁻), if met-
abolic acidosis with anionic lacuna of more 
than 12 mmol/l is determined, the presence 
of rotavirus infection is diagnosed, and if 
metabolic acidosis with anionic lacuna of less 
than 12 mmol/l is determined, the homeosta-
sis disorder caused by a pathology of a dif-
ferent genesis is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Mетод дифференциальной диагности-
ки ротавирусной инфекции на основе 
метаболического ацидоза у грудных 
детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к педиатрии и может быть ис-
пользовано для  дифференциальной диа-
гностики ротавирусной инфекции на осно-
ве метаболического ацидоза у грудных 
детей. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
проводят клиническое обследование с 
установлением метаболического ацидоза, 
делают забор крови из лучевой артерии в 
гепаринизированных шприцах, определя-
ют уровень катионов Na+ и K+ и анионов 
HCO3

- и Cl- и определяют анионную лаку-
ну по формуле Na+ + K⁺ - (Cl⁻ + HCO₃⁻), 
если определяется метаболический аци-
доз с анионной лакуной более 12 ммоль/л, 
диагностируют наличие ротавирусной ин-
фекции, а если определяют метаболиче-
ский ацидоз с анионной лакуной менее 12 
ммоль/л, диагностируют нарушение го-
меостаза, вызванное патологией другого 
генеза. 

 
 П. формулы: 1 
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Valentina, MD; TOVBA Lidia, MD; ŞTIRBU 
Tatiana, MD 

(54) Metodă de identificare a markerului anti-
Toxocara IgG în serul sangvin 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la o 
metodă de identificare a markerului anti-
Toxocara IgG în serul sangvin şi poate fi 
folosită pentru diagnosticul toxocarozei 
umane. 
Esenţa invenţiei constă în examinarea seru-
lui sangvin în testul imunoenzimatic cu utili-
zarea microplăcii adsorbite cu Ag toxocara 
canis şi determinarea valorilor densităţii opti-
ce a probelor prin metoda fotometrică la lun-
gimea de undă 450 nm, apoi se determină 
raportul dintre  valoarea medie a densităţii 
optice a serului pacientului x 10 şi valoarea 
medie a densităţilor optice ale probelor de 
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control negativ, şi dacă raportul este de până 
la 9 NTU, se consideră că rezultatul este ne-
gativ, dacă este mai mare de 11 NTU, rezul-
tatul este pozitiv, iar probele cu rezultatul de 
9...11 NTU se  prelucrează cu suspensie de 
caolin de 25%, apoi se repetă testul 
imunoenzimatic cu determinarea ulterioară a 
raportului menţionat pentru determinarea re-
zultatului negativ în cazul când raportul este 
de până la 9 NTU şi pozitiv dacă este mai 
mare de 11 NTU. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for identifying anti-Toxocara IgG 
marker in blood serum 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
a method for identifying anti-Toxocara IgG 
marker in blood serum and can be used for 
diagnosing human Toxocariasis. 
Summary of the invention consists in the 
study of blood serum in an immunoenzyme 
test using a microplate with adsorbed Ag 
toxocara canis and determining the optical 
density values of the samples by the photo-
metric method at a wavelength of 450 nm, 
then determining the ratio of the average op-
tical density of the patient’s serum x 10 and 
the average optical density of the negative 
control samples, and if the ratio is up to 9 
NTU, it is considered that the result is nega-
tive, if it is greater than 11 NTU, the result is 
positive, and samples with the result of 
9…11 NTU are treated with 25% kaolin sus-
pension, then is repeated the immunoen-
zyme test with subsequent determination of 
the indicated ratio to determine the negative 
result if the ratio is up to 9 NTU and positive 
if it is greater than 11 NTU. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод идентификации маркера анти-
Toxocara IgG в сыворотке крови 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к методу идентификации маркера 
анти-Toxocara IgG в сыворотке крови и 
может быть использовано для диагности-
ки токсокароза человека. 
Сущность изобретения состоит в иссле-
довании сыворотки крови в иммунофер-
ментном тесте с использованием микро-
планшета с адсорбированным Ag toxocara 
canis и определением значения оптиче-
ской плотности образцов фотометриче-

ским методом при длине волны 450 нм, 
затем определяют соотношение средней 
величины оптической плотности сыворот-
ки пациента х 10 и средней величины оп-
тической плотности проб с отрицатель-
ным контролем, и если соотношение со-
ставляет до 9 NTU, считается что резуль-
тат отрицательный, если он больше 11 
NTU, результат положительный, а пробы с 
результатом 9...11 NTU обрабатывают 
25%-ой суспензией каолина, затем повто-
ряют иммуноферментный тест с последу-
ющим определением указанного соотно-
шения для определения отрицательного 
результата, если соотношение составляет 
до 9 NTU, и положительным, если больше 
11 NTU. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1391 (13) Y 
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A61B 17/58 (2006.01) 
A61K 35/28 (2006.01) 

(21) s 2019 0032 
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(72)  BÎRCĂ Radu, MD; STRATAN Vladimir, MD; 
CRUDU Mihail, MD; VEREGA Grigore, MD; 
CHELBAN Dumitru, MD; NACU Viorel, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de restabilire a defectelor oaselor 

tubulare lungi 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie şi ortopedie, chirurgie 
reconstructivă şi poate fi utilizată pentru 
restabilirea defectelor oaselor tubulare lungi. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
efectuează în două etape, şi anume la prima 
etapă se efectuează o incizie la nivelul gambei, 
pe partea antero-medială, de la tuberozitatea 
mare a tibiei şi până la 1/3 distală  a gambei, 
apoi se deperiostează osul tibial, se formează 
un defect  osos circular de o lungime de 3,0 cm 
în 1/3 medie  a gambei, fragmentele osoase se 
amplasează în poziţie corectă şi se fixează cu 
ajutorul unei plăci metalice cu  şuruburi, iar ca-
vitatea defectului se suplineşte cu un spacer de 
ciment cu un antibiotic, după care se efectuea-
ză lavajul plăgii cu  soluţii antiseptice şi plaga 
se suturează pe straturi.  Peste 2 săptămâni se 
efectuează a doua etapă, care include incizia 
ţesuturilor moi  la acelaşi nivel, se înlătură 
spacerul de ciment, iar cavitatea restantă se 
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suplineşte cu un transplant osos cortical tubular 
demineralizat şi apoi plaga se suturează pe 
straturi, iar local se inoculează un alotransplant 
ce conţine o cultură de celule stem 
mezenchimale cu concentraţia de  4,5 x 106/ml, 
apoi la a 6-a săptămână se efectuează incizia 
la acelaşi nivel şi se înlătură placa metalică şi 
şuruburile, iar plaga se suturează pe straturi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for restoring long tubular bone 
defects 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to traumatology and orthopedics, recon-
structive surgery and can be used for restor-
ing long tubular bone defects. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out in two stages, namely in the first 
stage is made an incision at the level of the 
shank, on the anteromedial side, from the 
greater tubercle of tibia to the distal 1/3 of the 
shank, then is removed the tibial periosteum, is 
formed an annular bone defect of a length of 
3.0 cm in the medial 1/3 of the shank, the bone 
fragments are placed in the correct position and 
fixed with a metal plate with screws, and the 
defect cavity is filled with a cement spacer with 
an antibiotic, afterwards is performed the 
wound lavage with antiseptic solutions and the 
wound is sutured in layers. After 2 weeks, the 
second stage is carried out, which includes the 
incision of soft tissues at the same level, is re-
moved the cement spacer, and the remaining 
cavity is filled with a tubular cortical demineral-
ized bone graft and then the wound is sutured 
in layers, and locally is inoculated an allograft 
containing a culture of mesenchymal stem cells 
with a concentration of 4.5 x 106/ml, then at the 
6th week is made an incision at the same level, 
are removed the metal plate and the screws, 
and the wound is sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод восстановления дефектов 
длинных трубчатых костей 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к травматологии и ортопедии, 
реконструктивной хирургии и может быть 
использовано для восстановления дефек-
тов длинных трубчатых костей. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют в два этапа, а именно на пер-
вом этапе выполняют разрез на уровне го-

лени, на передне-медиальной стороне, от 
большого бугорка большеберцовой кости и 
до  дистальной 1/3 голени, затем удаляют 
надкостницу большеберцовой кости, фор-
мируют кольцевой костный дефект длиной 
3,0 см в средней 1/3 голени, костные фраг-
менты располагают в правильном положе-
нии и фиксируют с помощью металличе-
ской пластины с шурупами, а  полость де-
фекта заполняют медицинским цементом c 
антибиотиком, после чего выполняют ла-
важ раны антисептическими растворами и 
рану ушивают послойно. Через 2 недели 
проводят второй этап, который влючает 
разрез мягких тканей на том же уровне, 
удаляют цементную прокладку, а оставшу-
юся полость заполняют трубчатым корти-
кальным деминерализованным  костным 
трансплантатом и затем рану ушивают по-
слойно, а местно инокулируют аллотрас-
плантат, содержащий культуру мезенхи-
мальных стволовых клеток с концентраци-
ей 4,5 x 106/мл, затем на 6-й неделе дела-
ют разрез на том же уровне удаляют ме-
таллическую пластину и шурупы, а рану 
ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 1 
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(71)(73) ŞALIN Andrei, MD 
(72)  ŞALIN Andrei, MD; FALA Valeriu, MD 
(54) Dispozitiv pentru prelucrarea canalului 

dentar 
(57) Invenţia se referă la tehnica stomatologică, 

în special la dispozitive pentru prelucrarea 
canalelor dentare. 
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un 
mâner (1) cu un capăt încovoiat (2) sub un 
unghi de 25...30°, dotat la capătul liber cu un 
racord (3) în formă de con trunchiat cu filet 
exterior pentru înşurubarea unui element de 
fixare (4), executat cu un canal străpuns pen-
tru fixarea unui organ de lucru (5) de o lun-
gime de 20...30 mm, format dintr-o parte de 
fixare (6) şi o parte lucrativă (7). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54)     Dental canal treatment device 
(57) The invention relates to dental technology, in 

particular to dental canal treatment devices. 
The device, according to the invention, com-
prises a handle (1) with an end (2) bent at an 
angle of 25…30°, equipped  at the free end 
with a branch pipe (3) in the form of a trun-
cated cone with an external thread for twist-
ing a locating fixture (4), made with a through 
channel for fastening a work member (5)  of 
a length of 20…30 mm, consisting of a fixed 
part (6) and a working part (7). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для обработки зубного ка-
нала 

(57) Изобретение относится к стоматологиче-
ской технике, в частности к устройствам 
для обработки зубных каналов. 
Устройство, согласно изобретению, со-
держит ручку (1) с изогнутым под углом 
25...30° концом (2), снабженным на сво-
бодном конце патрубком (3) в форме усе-
ченного конуса с наружной резьбой для 
закручивания фиксирующего элемента 
(4), выполненного со сквозным каналом 
для крепления рабочего органа (5) длиной 
2030 мм, состоящего из фиксируемой 
части (6) и рабочей части (7). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 

 
 
 
 
 

(11) 1393 (13) Y 
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A61N 5/06 (2006.01) 
(21) s 2019 0007 
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(72)  COBZAC Vitalie, MD; NACU Viorel, MD; 
JIAN Mariana, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Procedeu de reticulare a matricei hepatice 

decelularizate 
(57) Invenţia se referă la medicina regenerativă şi 

ingineria tisulară, şi poate fi utilizată pentru 
reticularea matricei hepatice decelularizate 
pentru creşterea rezistenţei transplantului la 
factorii agresivi interni ai organismului recipi-
ent. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că matricea 
hepatică decelularizată se spală de deter-
genţi prin perfuzie cu apă distilată şi/sau so-
luţie tampon fosfat salin prin vena portă, apoi 
peste 1 oră se efectuează perfuzia continuă 
cu soluţie apoasă sau alcoolică de riboflavină 
cu concentraţia de 0,2...0,25 mM, în volum 
de 10 ml la 100 mg de matrice hepatică 
decelularizată, cu viteza de 1...5 ml/min, sub 
acţiunea razelor ultraviolete de tip A, cu lun-
gimea de undă de 365 nm, iar perfuzia se 
prelungeşte până la decolorarea soluţiei de  
riboflavină, apoi matricea hepatică 
decelularizată reticulată se spală cu apă dis-
tilată şi se păstrează la temperatura de 4°C. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for reticulation of decellularized 
liver matrix 

(57) The invention relates to regenerative medi-
cine and tissue engineering, and can be 
used for reticulation of decellularized liver 
matrix for increasing the transplant’s re-
sistance to internal aggressive factors of the 
recipient organism. 
Summary of the invention consists in that the 
decellularized liver matrix is washed from de-
tergents by perfusion with distilled water 
and/or phosphate-saline buffer solution 
through the portal vein, then in 1 hour is per-
formed the continuous perfusion with an 
aqueous or alcoholic riboflavin solution with a 
concentration of 0.2…0.25 mM, in a volume 
of 10 ml per 100 mg of decellularized liver 
matrix, at a rate of 1…5 ml/min, under the 
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action of ultraviolet type A rays, with a wave-
length of 365 nm, and the perfusion is pro-
longed up to discoloration of riboflavin solu-
tion, then the reticulated decellularized liver 
matrix is washed with distilled water and 
stored at a temperature of 4C. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ ретикуляции децеллюляризо-
ванного печеночного матрикса 

(57) Изобретение относится к регенеративной 
медицине и тканевой инженерии и может 
быть использовано для ретикуляции де-
целлюляризованного печеночного мат-
рикса для повышения устойчивости 
трансплантата к внутренним агрессивным 
факторам организма-реципиента. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
децеллюляризованный печеночный мат-
рикс промывают от моющих средств пу-
тем перфузии дистиллированной водой 
и/или фосфатно-солевым буферным рас-
твором через воротную вену, затем через 
1 час выполняют непрерывную перфузию 
водным или спиртовым раствором рибо-
флавина с концентрацией 0,2...0,25 мМ, в 
объеме 10 мл на 100 мг децеллюляризо-
ванного печеночного матрикса, со скоро-
стью 1...5 мл/мин, под действием ультра-
фиолетовых лучей типа А, с длиной вол-
ны 365 нм, а перфузию продлевают до 
обесцвечивания раствора рибофлавина, 
затем ретикулированный децеллюляризо-
ванный печеночный матрикс промывают 
дистиллированной водой и хранят при 
температуре 4°С 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(72)  ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; 
PISARENCO Sergiu, MD; CRUDU Oleg, 
MD; ZUGRAV Tatiana, MD; LUPU 
Gheorghe, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de hemostază endoscopică a 

hemoragiilor variceale în ciroza hepatică 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

hemostaza endoscopică a hemoragiilor din 
varice esofago-gastrice în caz de ciroză he-
patică. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că endos-
copic se injectează în lumenul varicelui o so-
luţie de ceftriaxon 0,5...1,0 g, dizolvat în 
5,0...10,0 ml solutie de lidocaină de 2%, apoi 
se introduc concomitent componentele unui 
adeziv fibrinic, şi anume primul component 
include o soluţie de fibrinogen, iar al doilea  
component include un amestec de soluţii de 
aprotinină, trombină și clorură de Ca+2, în 
următorul raport al componentelor la 1 ml: 
fibrinogen (mg) 15...30 
aprotinină (KIU) 250...1000 
trombină (IU) 25...100 
clorură de Ca+2(µmol) 15...30. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for endoscopic hemostasis of 
variceal hemorrhages in liver cirrhosis  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to endoscopic hemostasis of hemorrhag-
es from esophageal-gastric varices in liver 
cirrhosis. 
Summary of the invention consists in that is 
endoscopically injected into the varix lumen 
0.51.0 g of a ceftriaxone solution, dis-
solved in 5.010.0 ml of a 2% lidocaine so-
lution, then are simultaneously introduced 
the components of a fibrin adhesive, namely 
the first component includes a fibrinogen so-
lution, and the second component includes a 
mixture of aprotinin, thrombin and calcium 
chloride solutions, in the following ratio of 
components in 1 ml: 
fibrinogen (mg)  1530 
aprotinin (KIU)  2501000 
thrombin (IU)  25100 
calcium chloride 
(µmol)  

1530. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод эндоскопического гемостаза ва-
рикозных кровотечений при циррозе 
печени 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к эндоскопическому гемостазу при 
кровотечениях из пищеводо-желудочных 
варикозов при циррозе печени. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
эндоскопически вводят в просвет вари-
козно расширенной вены 0,5...1,0 г рас-
твор цефтриаксона, растворенный в 
5,0...10,0 мл 2%-го раствора лидокаина, 
затем одновременно вводят компоненты 
фибриного клея, а именно, первый компо-
нент включает раствор фибриногена, а 
второй компонент включает смесь рас-
творов апротинина, тромбина и хлористо-
го кальция, при следующем соотношении 
компонентов в 1 мл: 
фибриноген (мг) 1530 
апротинин (АКЕ) 2501000 
тромбин (ЕД) 25100 
хлористый кальций (µмол) 1530. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1395 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C05F 3/00 (2006.01) 

C05F 3/06 (2006.01) 
(21) s 2018 0089 
(22) 2018.09.14 
(71)(73) AGS MINK S.R.L., MD 
(72)  POPA Sergiu, MD 
(54) Instalaţie şi procedeu de obţinere a 

fertilizantului organic 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

instalaţii şi procedee de obţinere a 
fertilizanţilor organici. 
Instalaţia pentru obţinerea fertilizantului 
organic conţine un vas (1) de acumulare a 
materiei prime, conectat la un vas de 
încălzire (4) a materiei prime, care este unit 
cu un fermentator (7), care este constituit din 
douăsprezece vase de fermentare. Fiecare 
vas de fermentare (8) este dotat cu câte un 
robinet (11) de colectare a probelor de gaz. 
Procedeul de obţinere a fertilizantului organic 
în instalaţia menţionată constă în aceea că 
materia primă, constituită din excremente de 
animale şi/sau gunoi de grajd, se 
depozitează în vasul de acumulare, se 
încălzeşte în vasul de încălzire, se 
fermentează în fermentatorul, constituit din 
douăsprezece vase de fermentare. 
Concomitent periodic se determină probele 

de gaz metan prin robinetele vaselor de 
fermentare. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Organic fertilizer production plant and 
process 

(57) The invention relates to agriculture, in partic-
ular to organic fertilizer production plants and 
processes. 
The organic fertilizer production plant com-
prises a raw material collecting vessel (1), 
connected to a raw material heating vessel 
(4), which is joined with a fermenter (7), con-
sisting of twelve fermentation vessels. Each 
fermentation vessel (8) is equipped with a 
gas sampling valve (11). 
The organic fertilizer production process in 
the said plant consists in that the raw materi-
al, consisting of livestock waste and/or ma-
nure, is stored in the collecting vessel, heat-
ing in the heating vessel, is fermented in the 
fermenter, consisting of twelve fermentation 
vessels. At the same time, methane gas 
samples are periodically determined by 
means of fermentation vessel taps. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка и способ получения органи-
ческого удобрения 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности, к установкам и спо-
собам получения органических удобре-
ний. 
Установка для получения органического 
удобрения содержит емкость (1) для сбо-
ра сырья, соединенную с емкостью для 
нагрева (4) сырья, которая соединена с 
ферментером (7), состоящим из двена-
дцати сосудов для ферментации. Каждый 
сосуд для ферментации (8) снабжен кра-
ном (11) для отбора проб газа. 
Способ получения органического удобре-
ния на указанной установке состоит в том, 
что сырье, состоящее из отходов живот-
новодства и/или навоза, собирается в ем-
кости для сбора, нагревается в емкости 
для нагрева, ферментируется в фермен-
тере, состоящем из двенадцати сосудов 
для ферментации. В то же время перио-
дически определяют пробы газа метана 
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посредством кранов сосудов для фермен-
тации. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 

 
 
 
(11) 1396 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01) 

C12N 1/16 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/865 (2006.01) 

(21) s 2018 0111 
(22) 2018.11.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 

BIOTEHNOLOGIE, MD 
(72)  BATÎR Ludmila, MD; DJUR Svetlana, MD; 

SLANINA Valerina, MD; RUDIC Valeriu, MD 
(54) Procedeu de conservare a tulpinii de 

levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-21 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 
la un procedeu de conservare a tulpinii de 
levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
21, care poate fi utilizat pentru păstrarea 
microorganismelor pe un termen îndelungat 
şi utilizarea acestora ca surse de substanţe 
biologic active. 
Procedeul, conform invenţiei, include cultivarea 
tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-21 pe un mediu nutritiv în decurs de 
72 de ore la temperatura de 26-28°C, 
suspensionarea culturii până la titrul de 105-106 

ml-1 într-un mediu constituit din lapte degresat 
şi 5-10% vol. soluţie care conţine 10 mg/ml de 
extract, obţinut din biomasa de spirulină prin 
extragere succesivă cu soluţie alcoolică de 20-
30% şi soluţie de NaOH de 0,45%, congelarea 
rapidă a suspensiei la temperatura de -20°C, 
liofilizarea şi păstrarea la temperatura de 4°C. 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
majorarea conţinutului de proteine şi 
carbohidraţi în biomasa de levuri 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 

după un an de păstrare în stare liofilizată 
respectiv cu 35,31-37,03% şi 35,62-39,56%. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for preserving the Saccharomy-
ces cerevisiae CNMN-Y-21 yeast strain 

(57) The invention relates to biotechnology, in 
particular to a process for preserving the 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 
yeast strain, which can be used for long-term 
storage of microorganisms and their use as 
sources of biologically active substances. 
The process, according to the invention, 
comprises cultivation of Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-21 yeast strain on a nu-
trient medium for 72 hours at a temperature 
of 26-28C, suspension of the culture to a ti-
ter of 105-106 ml-1 in a medium consisting of 
skim milk and a 5-10% vol. solution compris-
ing 10 mg/ml of extract, obtained from spir-
ulina biomass by sequential extraction with 
20-30% alcoholic solution and 0.45% NaOH 
solution, rapid freezing of the suspension at 
a temperature of -20C, lyophilization and 
storage at a temperature of 4C. 
The technical result of the invention consists 
in increasing the protein and carbohydrate 
content in the Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-21 yeast biomass after one year of 
storage in a lyophilized state by 35.31-
37.03% and 35.62-39.56%, respectively. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ консервирования штамма 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-21 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
а именно к способу консервирования 
штамма дрожжей Saccharomyces cere-
visiae CNMN-Y-21, который может быть 
использован для долговременного хране-
ния микроорганизмов и их использования 
в качестве источников биологически ак-
тивных веществ.  
Способ, согласно изобретению, включает 
культивирование штамма Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-21 на питательной 
среде в течение 72 часов при температу-
ре 26-28°C, суспендирование культуры до 
титра 105-106  мл-1 в среде, состоящей из 
обезжиренного молока и 5-10% об. рас-
твора, содержащего 10 мг/мл экстракта, 
полученного из биомассы спирулины по-
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следовательным экстрагированием 20-
30%-ным спиртовым раствором и 0,45%-
ным раствором NaOH, быстрое замора-
живание суспензии при температуре -
20°C, лиофилизацию и сохранение при 
температуре 4°C. 
Технический результат изобретения за-
ключается в повышении содержания бел-
ка и углеводов в биомассе дрожжей Sac-
charomyces cerevisiae CNMN-Y-21 после 
одного года хранения в лиофилизирован-
ном состоянии соответственно на 35,31-
37,03% и 35,62-39,56%. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1397 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01) 

C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/18 (2006.01) 
C01B 25/445 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 
C07C 59/105 (2006.01) 

(21) s 2019 0045 
(22) 2019.04.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN 

Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; 
COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD 

(54) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva 
coroziunii în apă 

(57) Invenţia se referă la protecţia metalelor de 
coroziune în apă şi poate fi utilizată pentru a 
inhiba coroziunea în sistemele închise ale 
conductelor de oţel. 
Procedeul de protecţie a oţelului împotriva 
coroziunii în apă constă în introducerea în 
mediul coroziv a 50-150 mg/l de 
borogluconat de calciu şi 50-150 mg/l de 
pirofosfat de sodiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în redu-
cerea vitezei de coroziune a oţelului în apă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for corrosion protection of steel 
in water  

(57) The invention relates to corrosion protection 
of metals in water and can be used to inhibit 
corrosion in closed steel pipeline systems. 
The process for corrosion protection of steel 
in water consists in introducing 50-150 mg/l 
of calcium borogluconate and 50-150 mg/l of 
sodium pyrophosphate into the corrosive 
medium. 
The technical result of the invention consists in 
reducing the rate of steel corrosion in water. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ защиты стали от коррозии в 
воде 

(57) Изобретение относится к защите метал-
лов от коррозии в воде и может быть ис-
пользовано для ингибирования коррозии в 
замкнутых системах стальных трубопро-
водов. 
Способ защиты стали от коррозии в воде  
состоит во введении в коррозионную сре-
ду 50-150 мг/л бороглюконата кальция и 
50-150 мг/л пирофосфата натрия. 
Технический результат изобретения со-
стоит в снижении скорости коррозии стали 
в воде. 

 
 П. формулы: 1 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

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

ному в Республике Молдова 
 

 
revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în con-
formitate cu Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de 

către OEB a menţiunii privind eliberarea brevetului. 

Orice 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. 

 

 
 
validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the  
issuance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in ac-

cordance with the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. 

Within 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 
 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соот-
ветствии с Законом № 50 от 07.03.2008г. об охране изобретений, с даты публикации 

ЕПВ сведений о выдаче патента. 

Любое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в тече-
ние 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

B 

A 
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(11) MD/EP 3233862 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/5025 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0191 
(96) 15810784.7, 2015.12.18 
(97) 3233862, 2019.07.03 
(87) WO 2016/097347, 2016.06.23 
(31) 14199322 
(32) 2014.12.19 
(33) EP 
(71)(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE 
(72) MEVELLEC Laurence Anne, FR; MEERPOEL 

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

(74) MARGINE Ion 
(54) Derivați ai imidazopiridazinei în calitate de 

inhibitori ai pΙ3Κbeta 
Imidazopyridazine derivatives as pI3Kbeta 
inhibitors 
Производные имидазопиридазина в
качестве ингибиторов pΙ3Κбета 

(57)  Prezenta invenție se referă la derivați de 
imidazopiridazină substituiți cu Formula (I), în 
care variabilele au sensul definit în revendicări. 
Compușii conform prezentei invenții sunt utili ca 
inhibitori ai pI3Kbeta. Invenția se referă, de 
asemenea, la procedee de preparare a unor 
astfel de compuși noi, la compoziții farmaceuti-
ce care cuprind compușii menționați ca ingredi-
ent activ, precum și la utilizarea compușilor 
menționați ca medicament. 

Revendicări: 16 
* 

*     * 

(57)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The present invention relates to substituted 
imidazopyridazine derivatives of Formula (I) 
wherein the variables have the meaning de-
fined in the claims. The compounds according 
to the present invention are useful as pΙ3Κβ 
inhibitors. The invention further relates to pro-
cesses for preparing such novel compounds, 
pharmaceutical compositions comprising said 
compounds as an active ingredient as well as 
the use of said compounds as a medicament. 
 
Claims: 16 

  
 
(11) MD/EP 3237423 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 513/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/506 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0231 
(96) 15823869.1, 2015.12.16 
(97) 3237423, 2019.06.05 
(87) WO 2016/106029, 2016.06.30 
(31) 201462095185P 
(32) 2014.12.22 
(33) US 
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) CORTEZ Guillermo S., US; JOSEPH Sajan, 

US; MCLEAN Johnathan Alexander, US; 
MCMILLEN William T., US; RODRIGUEZ 
Michael John, US; ZHAO Gaiying, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Derivați ai tieno[2,3-c]pirol-4-onei în cali-

tate de inhibitori ai ERK 
Thieno[2,3-c]pyrrol-4-one derivatives as 
ERK inhibitors 
Производные тиено[2,3-c]пиррол-4-она 
в качестве ингибиторов ERK 

(57)  Prezenta invenție furnizează compuși ai 
tieno[2,3-c]pirol-4-onei care inhibă activita-
tea kinazei reglate de semnalul extracelular 
(ERK) și pot fi utili pentru tratarea canceru-
lui. 
 
Revendicări: 16 

* 
*     * 

(57)  The present invention provides thieno[2,3-
c]pyrrol-4-one compounds that inhibit activi-
ty of extracellular-signal-regulated kinase 
(ERK) and may be useful in the treatment 
of cancer. 
 
Claims: 16 
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(11) MD/EP 3242887 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07K 14/575 (2006.01.01) 

           C07K 14/605 (2006.01.01) 
           A61K 38/26 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0269 
(96) 16703620.1, 2016.01.05 
(97) 3242887, 2019.08.14 
(87) WO 2016/111971, 2016.07.14 
(31) 201562101488P 
(32) 2015.01.09 
(33) US 
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) ALSINA-FERNANDEZ Jorge, US; BOKVIST 

Bengt Krister, US; COSKUN Tamer, US; 
CUMMINS Robert Chadwick, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Compuși co-agonişti ai GIP și GLP-1 

GIP and GLP-1 co-agonist compounds 
Cоагонистические соединения GIP и 
GLP-1 

(57)  Prezenta invenţie se referă la compuşi 
peptidomimetici ai incretinei duali care ago-
nizează receptorii atât pentru polipeptida 
insulinotropică dependentă de glucoză 
(GIP) umană, cât şi peptida-1 asemănătoa-
re glucagonului (GLP-1), şi pot fi utili pentru 
tratarea diabetului zaharat de tip 2 (T2D). 
 
Revendicări: 16  

* 
*     * 

(57)  The present invention relates to dual incretin 
peptide mimetic compounds that agonize 
receptors for both human glucose-
dependent insulinotropic polypeptide (GIP) 
and glucagon-like peptide-1 (GLP-1), and 
may be useful for treating type 2 diabetes 
mellitus (T2D). 
 
Claims: 16 

  
 
 
(11) MD/EP 3319967 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 

           A61P 35/02 (2006.01.01) 
           C07D 471/14 (2006.01.01) 
           A61K 31/55 (2006.01.01) 
           A61P 27/16 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           C07D 487/14 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0506 
(96) 16741742.7, 2016.07.01 
(97) 3319967, 2019.05.22 

 
 
 
 

(87) WO 2017/007702, 2017.01.12 
(31) 201562189393P 
(32) 2015.07.07 
(33) US 
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US; AUDION 

THERAPEUTICS, NL 
(72) CLAY Julia Marie, US; EDGE Albert, NL; 

HIPSKIND Philip Arthur, US; GILL John C., 
NL; PATEL Bharvin Kumar, US; VAN ES 
Helmuth Hendrikus Gerardus, NL; 
WROBLESKI Aaron D., US; ZHAO Gaiying, 
US 

(74) PARASCA Dumitru 
PARASCA Dumitru 

(54) Compuşi inhibitori ai căii de semnalizare 
Notch 
Notch pathway signaling inhibitor com-
pounds 
Соединения-ингибиторы сигнального 
пути Notch 

(57)  Prezenta invenţie furnizează următorii com-
puşi sau săruri acceptabile farmaceutic ale
lor, şi compoziţii farmaceutice care conţin
compuşii menţionaţi utili ca inhibitori ai căii
de semnalizare Notch pentru tratamentul
anumitor tipuri de cancere, pierderii de auz
sensori-neurale cauzate de pierderea celule-
lor păroase auditive, şi inducerea generării
de celule păroase auditive. 
 

 
Revendicări: 8 

* 
*     * 

(57)  The present invention provides the following 
compounds, or pharmaceutically acceptable 
salts thereof, and pharmaceutical composi-
tions containing said compounds useful as a 
Notch pathway signaling inhibitor for the 
treatment of named cancers, sensorineural 
hearing loss caused by auditory hair cell 
loss, and inducing auditory hair cell genera-
tion. 
 
Claims: 8 
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(11) MD/EP 3331873 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 403/12 (2006.01.01) 

           A61K 31/4184 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0584 
(96) 16750326.7, 2016.07.28 
(97) 3331873, 2019.06.26 
(87) WO 2017/023672, 2017.02.09 
(31) 201562200684P 
(32) 2015.08.04 
(33) US 
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) CLAYTON Joshua Ryan, US 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Compuși 4-(3-pirazolilamino)-

benzimidazol și utilizarea acestora în 
calitate de inhibitori ai JAK1 
A 4-(3-pyrazolylamino)-benzimidazole 
derivative as JAK1 inhibitor for treating 
cancer 
Соединения 4-(3-пиразолиламино)-
бензимидазола и их применение в 
качестве ингибиторов JAK1 

(57)  Prezenta invenție se referă la anumiți com-
puși benzimidazol, sau la săruri acceptabile 
farmaceutic ale acestora, care inhibă kinaza 
Janus 1 (JAK1), la compoziții farmaceutice 
care cuprind compușii și la metode de utili-
zare a compușilor în tratamentul anumitor 
tipuri de cancer. 
 
Revendicări: 12 

* 
*     * 

(57) The present invention relates to certain 
benzimidazole compounds of Formula I, or 
pharmaceutically acceptable salts thereof, 
that inhibit Janus kinase 1 (JAKI), pharma-
ceutical compositions comprising the com-
pounds, and methods of using the com-
pounds to treat certain types of cancer. 
 
Claims: 12 

  
 
 
(11) MD/EP 3347349 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           C07D 401/06 (2006.01.01) 
           C07D 401/12 (2006.01.01) 
           C07D 403/06 (2006.01.01) 
           C07D 403/14 (2006.01.01) 
           C07D 417/06 (2006.01.01) 
           C07D 417/14 (2006.01.01) 
           A61K 31/4155 (2006.01.01) 
           A61K 31/4439 (2006.01.01) 
 

            A61K 31/416 (2006.01.01) 
           A61K 31/427 (2006.01.01) 
           A61K 31/428 (2006.01.01) 
           A61K 31/4545 (2006.01.01) 
           A61P 25/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0689 
(96) 16750259.0, 2016.07.19 
(97) 3347349, 2019.09.18 
(87) WO 2017/042643, 2017.03.16 
(31) 4809CH2015 
(32) 2015.09.10 
(33) IN 
(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, IN; 
SUBRAMANIAN Ramkumar, IN; BENADE Vi-
jay Sidram, IN; BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; 
JASTI Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Derivați de fluoroindol ca modulatori alosterici 

pozitivi ai receptorilor muscarinici M1 
Fluoroindole derivatives as muscarinic M1 
receptor positive allosteric modulators 
Флуориндольные производные в 
качестве положительных 
аллостерических модуляторов 
мускаринового M1 рецептора 

(57)  Prezenta invenție se referă la compuși din 
formula (I) sau formele lor izotopice, 
stereoizomerii sau sărurile acceptabile farma-
ceutic, ca modulatori alosterici pozitivi ai 
receptorilor muscarinici M1 (M1 PAM). Prezenta 
invenție descrie, de asemenea, compoziții 
farmaceutice care conțin compușii respectivi și 
utilizarea acestora în tratamentul diferitelor 
afecțiuni selectate dintre  schizofrenie, tulburări 
cognitive, duerere sau tulburări de somn, în 
modularea alosterică pozitivă a receptorului 
muscarinic M1 (Formula I).  
 

 

Revendicări: 9 
Figuri: 2 

* 
*     * 
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(57)  The present invention relates to compound of 
formula (I), or stereoisomers and pharmaceuti-
cally acceptable salts as muscarinic M1 recep-
tor positive allosteric modulators. This invention 
also relates to methods of making such com-
pounds and pharmaceutical compositions 
comprising such compounds. The compounds 
of this invention are useful in the treatment of 
various disorders that are related to muscarinic 
M1 receptor (Formula I). 
 
Claims: 9 
Fig.: 2 

  
 
 
(11) MD/EP 3478885 (13) T2 
(51) Int.Cl.: D04D 7/02 (2006.01.01) 

           D02G 3/34 (2006.01.01) 
(21) e 2019 0564 
(96) 17859349.7, 2017.08.17 
(97) 3478885, 2019.09.18 
(87) WO 2018/182545, 2018.10.04 
(31) 201704579 
(32) 2017.03.27 
(33) TR 
(71)(73) YUNTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI, TR 
(72) SENÇOPUR Mehmet Abdullah, TR 
(74) FOCŞA Valentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57)  Metodă de confecționare manuală a unui 
articol tricotat fără instrumente, incluzând 
formarea unui fir tricotat având un fir cu o 
multitudine de bucle dispuse spre exteriorul 
firului la o anumită distanțată între ele, aran-
jând firul într-o multitudine de rânduri, intro-
ducând o buclă din multitudinea de bucle de 
pe unul dintre multitudinea de rânduri prin 
interiorul unei alte bucle din altă multitudine 
de bucle de pe alt rând din multitudinea de 
rânduri și repetând aceste faze până la reali-
zarea articolului tricotat. Firul de tricotat este 
prevăzut cu un fir și o multitudine de bucle 
fixate sau confecționate odată cu firul. Bucle-
le sunt dispuse la o anumită distanță între ele 
de-a lungul firului. Buclele sunt poziționate 
spre exterior doar pe o parte a firului. 
 
Revendicări: 2 
Figuri: 2 

* 
*     * 

(57)  A method of manually forming a knitted prod-
uct without tools includes forming a knit-
tingyarn having a thread with a plurality of 
loops extending outwardly of the thread in 
spacedrelationship to each other, arranging 
the knitting yarn into a plurality of rows, thread-
ing one loop ofthe plurality of loops of one of 
the plurality of rows through an interior of an-
other loop of the toanother loop of another 
plurality of rows, and repeating the steps until 
the knitted product is formed. The knitting yarn 
has a thread and a plurality of loops affixed to 
or formed with the thread. Theseloops are in 
spaced relationship to each other along the 
length of the thread. The loops extendoutward-
ly of only one side of the thread. 
 
Claims: 2 
Fig.: 2 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod ST. 
16 OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 US 4625 C1 C07D 239/52 (2006.01) 
C07D 239/54 (2006.01) 
C07D 239/56 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/06 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

a 2015 0047 2013.10.07 4/2019 

2 CZ 4626 C1 C07F 9/54 (2006.01) 
A61P 35/04 (2006.01) 
A61K 31/662 (2006.01) 

a 2015 0117 2014.04.07 4/2019 

3 MD 4627 C1 C12N 1/20 (2006.01) 
C09B 61/00 (2006.01) 

a 2018 0035 2018.04.26 4/2019 

 
 

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 MD 1330 Z A01C 21/00 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 
C05C 9/00 (2006.01) 
C05D 1/00 (2006.01) 

s 2018 0075 2018.07.16 4/2019 

2 MD 1331 Z A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

s 2018 0071 2018.07.09 4/2019 

3 MD 1332 Z A61J 3/00 (2006.01) 
A61L 2/02 (2018.01) 

s 2018 0067 2018.07.02 4/2019 

4 MD 1333 Z A61K 33/26 (2006.01) 
A61K 33/30 (2006.01) 
A61K 33/34 (2006.01) 
A61K 33/38 (2006.01) 

s 2018 0023 2018.03.21 4/2019 

5 MD 1335 Z H02J 7/34 (2006.01) 
H02J 9/06 (2006.01) 

s 2018 0086 2018.08.16 4/2019 
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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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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provizorie 
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante.  

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

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

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

 

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

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

P 

P 

П
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications/ 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 

  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
 (Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

 
Data  publicării

No. Application 
number/ 

Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name  
(Botanical taxon) 

 

Proposed variety 
denomination 

 

Date of publi-
cation 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 

таксон)      

Предложенное 
наименование сорта 

Дата публи-
кации  

1 v 2019 0011 /  
2019.08.29 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD 
 
b. GORE Andrei, MD;  
ROTARI Silvia, MD; 
LEATAMBORG Svetlana, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
JELEV Natalia, MD 

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

Moldova 614 2019.11.30 
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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) 044212 
(220) 2019.05.02 
(730) DAĞBAĞ ERDAL, TR 

NİŞANCA MAH., ÇOBAN ÇAVUŞ 
MEDRESE SOK., FİLİZ APT. NO:15 D:4, 
LALELİ/FATİH, TURKEY, İSTANBUL, TUR-
CIA 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 044233 
(220) 2019.05.14 
(310) 76850 
(320) 2019.02.04 
(330) JM 
(730) Alcon Inc., CH 

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, Elve-
ţia 

(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; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-
re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-

culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 044426 
(220) 2019.06.14 
(310) 018001700 
(320) 2018.12.18 
(330) EM 
(730) Sheraton International IP, LLC, US 

One StarPoint Stamford, Connecticut 06902, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; servicii referitoare la francize, şi 

anume acordarea asistenţei în administrarea 
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării 
hotelurilor, restaurantelor, cluburilor de noap-
te, barurilor, complexelor balneare, unităţilor 
recreative şi de fitness, magazinelor de vân-
zare cu amănuntul, condominiilor, clădirilor 
de apartamente, centrelor de conferinţe şi 
staţiunilor turistice de tip multiproprietate 
pentru terţi; administrarea afacerilor, şi anu-
me administrarea şi exploatarea hotelurilor, 
restaurantelor, cluburilor de noapte, barurilor, 
complexelor balneare, unităţilor recreative şi 
de fitness, magazinelor de vânzare cu amă-
nuntul, condominiilor, clădirilor de aparta-
mente, centrelor de conferinţe, staţiunilor 
turistice de tip multiproprietate, cluburilor de 
recreere în staţiunile turistice, cluburilor de 
vacanţă, cluburilor care operează în baza 
unui act de cotă indiviză şi cluburilor reziden-
ţiale private pentru terţi; servicii prestate de 
magazine de vânzare cu amănuntul, de ma-
gazine on-line de vânzare cu amănuntul şi 
prin catalog, şi anume servicii ale magazine-
lor de cadouri, de suvenire şi de cartier în 
domeniul produselor de înfrumuseţare, pro-
duselor pentru toaletă, aparatelor de uz cas-
nic, uneltelor manuale, produselor de optică, 
aparatelor de fotografiat, CD-urilor, DVD-
urilor, echipamentelor electrice şi electronice 
de uz casnic, inclusiv a aparatelor electro-
casnice mari, bijuteriilor, ceasurilor cu brăţa-
ră, ceasurilor de mână, articolelor de papetă-
rie, publicaţiilor, umbrelelor, umbrelelor de 
soare, articolelor de voiaj, genţilor; servicii 
prestate de magazine de vânzare cu amă-
nuntul, magazine on-line de vânzare cu 
amănuntul şi prin catalog, şi anume servicii 
ale magazinelor de cadouri, suvenire şi de 
cartier în domeniul pieselor de mobilier, ac-
cesoriilor pentru baie, ustensilelor şi recipien-
telor pentru menaj, ustensilelor şi echipa-
mentelor pentru bucătărie, echipamentelor şi 
ustensilelor pentru grădinărit; servicii presta-
te de magazine de vânzare cu amănuntul, 
magazine on-line de vânzare cu amănuntul 
şi prin catalog, şi anume servicii ale magazi-
nelor de cadouri, suvenire şi de cartier în 
domeniul articolelor de îmbrăcăminte şi ac-
cesoriilor, paturilor, saltelelor, cearşafurilor, 
huselor (lenjerii) şi păturilor pentru pat, pro-
soapelor, materialelor textile, articolelor de 
îmbrăcăminte, articolelor de încălţăminte, 
articolelor de acoperit capul, articolelor de 
mercerie, jucăriilor şi jocurilor, echipamente-
lor sportive, produselor alimentare, băuturi-

lor, vinurilor, florilor şi articolelor din piele, şi 
anume a semnelor de carte, genţilor, poşete-
lor, portofelelor, portmoneelor, articolelor de 
voiaj, suporturilor pentru etichete de bagaje, 
portcheilor şi inelelor pentru chei; servicii de 
vânzare cu amănuntul prestate on-line; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul prin catalog; 
furnizarea spaţiilor pentru utilizarea maşinilor 
şi aparatelor de birou; servicii de consultanţă 
în conducerea afacerilor; servicii de adminis-
trare a afacerilor; marketing de locuinţe, 
apartamente, condominii, proprietăţi reziden-
ţiale; marketing de multiproprietăţi; 

 

36   - servicii imobiliare, şi anume administrare, 
finanţare, brokeraj, închiriere şi vânzări de 
locuinţe, apartamente, condominii, proprietăţi 
rezidenţiale; administrare, închiriere şi lea-
sing de oficii şi spaţii de vânzare cu amănun-
tul; servicii imobiliare, şi anume administrare, 
finanţare, brokeraj, închiriere şi vânzarea de 
multiproprietăţi; servicii ale multiproprietăţilor 
de vacanţă; organizarea schimburilor de 
multiproprietăţi; organizarea perioadelor de 
vacanţă în regim de multiproprietate; 

 

43   - servicii de cazare temporară; servicii hotelie-
re; servicii prestate de restaurante, baruri şi 
baruri de cocteiluri, catering; servicii de caza-
re în staţiuni turistice; furnizare de spaţii de 
uz general pentru întruniri, conferinţe şi ex-
poziţii; furnizare de spaţii pentru banchete şi 
evenimente sociale pentru ocazii speciale; 
servicii de rezervare pentru cazare în hoteluri 
pentru terţi. 

 

(531) CFE(8) 05.13.01; 05.13.07; 24.03.07; 25.01.05; 
25.01.10; 26.01.18; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 044444 
(220) 2019.06.19 
(730) JOINT STOCK COMPANY "FARMAK", UA 

63, st. Kyrylivska, Kyiv, 04080, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni; 
plasturi, materiale pentru pansamente. 
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(210) 044447 
(220) 2019.06.19 
(730) JOINT STOCK COMPANY "FARMAK", UA 

63, st. Kyrylivska, Kyiv, 04080, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni; 
plasturi, materiale pentru pansamente. 

 

 
 
 
(210) 044548 
(220) 2019.07.03 
(730) VKP ILONA-LTD S.R.L., UA 

65481, Regiunea Odessa, Or. Iujne, autos-
trada Odessa-Nikolaevskoye 3, Ucraina 

(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. 

 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.17; 19.07.22. 
 
 
 
 
 

(210) 044564 
(220) 2019.07.10 
(730) GIGI COSMETIC LABORATORIES  LTD., 

IL 
30 Shacham St., Petach Tikva, Israel 

(540)  
 
 

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

nemedicinale; articole de parfumerie; uleiuri 
pentru masaj; uleiuri esenţiale; preparate şi 
substanţe nemedicinale pentru îngrijirea pă-
rului, pielii şi unghiilor; preparate şi substanţe 
nemedicinale pentru curăţarea şi îngrijirea 
dinţilor şi gingiilor; pastă de dinţi; sare de 
baie; săpunuri; preparate pentru parfumarea 
aerului; parfumuri cu fitiluri pentru parfuma-
rea camerei; pliculeţe parfumate; arome de 
cameră. 

 

 
 
 
(210) 044568 
(220) 2019.07.10 
(310) 01254/2019 
(320) 2019.01.29 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru fixarea părului; preparate pen-
tru nuanţarea, albirea, vopsirea şi colorarea 
părului. 

 

 
 
 
(210) 044573 
(220) 2019.07.10 
(310) 01257/2019 
(320) 2019.01.29 
(330) CH 
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(730) The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru fixarea părului; preparate pen-
tru nuanţarea, albirea, vopsirea şi colorarea 
părului. 

 

 
 
 
(210) 044574 
(220) 2019.07.10 
(310) 01250/2019 
(320) 2019.01.29 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru fixarea părului; preparate pen-
tru nuanţarea, albirea, vopsirea şi colorarea 
părului. 

 

 
 
 
(210) 044575 
(220) 2019.07.10 
(310) 01252/2019 
(320) 2019.01.29 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru fixarea părului; preparate pen-
tru nuanţarea, albirea, vopsirea şi colorarea 
părului. 

 

 
 
 
(210) 044576 
(220) 2019.07.10 
(310) 01259/2019 
(320) 2019.01.29 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru fixarea părului; preparate pen-
tru nuanţarea, albirea, vopsirea şi colorarea 
părului. 

 

 
 
 
(210) 044602 
(220) 2019.07.17 
(310) 88/266,060 
(320) 2019.01.17 
(330) US 
(730) Hodges Chris, US 

4700 Highlands Way, 35210 Birmingham, 
Alabama, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
41   - educaţie, şi anume coordonare de cursuri, 

organizare şi conducere de seminare, de 
conferinţe, coordonare de ateliere de pregăti-
re profesională referitoare la conducerea 
bisericii, elaborare, coordonare şi distribuire 
de materiale didactice în legătură cu aceas-
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ta; furnizare de cursuri on-line de instruire în 
domeniul conducerii bisericii, servicii educa-
tive în domeniul dezvoltării şi managementu-
lui; instruire în domeniul conducerii bisericii. 

 

 
 
 
(210) 044613 
(220) 2019.07.19 
(730) IRIS FARM S.R.L., MD 

Str. Braniştii nr. 5/4, ap. 9, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
Stakhiv Hryhorii Pavel, UA 
Str. B. Khmelnytskogo nr. 213A, ap. 1, or. 
Lvov, Ucraina 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.07; 05.03.08; 27.05.24. 
 
 
 

(210) 044618 
(220) 2019.07.22 
(730) SNEGUR Svetlana, MD 

Bd. Dacia nr. 7, ap. 39,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 044619 
(220) 2019.07.22 
(730) SCVORŢOV Igor, MD 

Str. Studenţilor nr. 10/1, ap. 34,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - vinuri, vinuri spumante. 
 

 
 
 
(210) 044620 
(220) 2019.07.22 
(730) SCVORŢOV Igor, MD 

Str. Studenţilor nr. 10/1, ap. 34,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - vinuri, vinuri spumante. 
 

 
 
 
(210) 044621 
(220) 2019.07.22 
(730) SCVORŢOV Igor, MD 

Str. Studenţilor nr. 10/1, ap. 34,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
33   - vinuri, vinuri spumante. 
 

 
 
 
(210) 044636 
(220) 2019.07.19 
(730) OXYGEN PLUS REASEARCH AD 

NETWORK S.R.L., MD 
Str-la 1. Caucaz nr. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(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) 24.07.01; 24.07.23; 26.11.12; 27.05.08; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 044686 
(220) 2019.08.02 
(730) CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 2/A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
08   - unelte şi scule (acţionate manual). 
 

(531) CFE(8) 14.03.01; 14.03.20; 26.01.18; 26.02.07; 
26.02.18; 26.13.25; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 044688 
(220) 2019.08.05 
(730) Knauf Insulation Holding GmbH, DE 

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
17   - materiale pentru călăfătuire, etanşare şi izo-

lare, fibră de sticlă, vată minerală (izolant), 
polistiren expandat, polistiren extrudat şi 
produse fabricate din aceste materiale pentru 
izolaţii (incluse în această clasă); benzi şi 
panglici adezive (altele decât cele pentru 
medicină, papetărie sau menaj), manşoane 
pentru conducte nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; construc-
ţii nemetalice; plăci pentru construcţii, pano-
uri, scânduri şi dale, nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 044689 
(220) 2019.08.05 
(730) Knauf Insulation Holding GmbH, DE 

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germania 
(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
17   - materiale pentru călăfătuire, etanşare şi izo-

lare, fibră de sticlă, vată minerală (izolant), 
polistiren expandat, polistiren extrudat şi 
produse fabricate din aceste materiale pentru 
izolaţii (incluse în această clasă); benzi şi 
panglici adezive (altele decât cele pentru 
medicină, papetărie sau menaj), manşoane 
pentru conducte nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; construc-
ţii nemetalice; plăci pentru construcţii, pano-
uri, scânduri şi dale, nemetalice. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 044691 
(220) 2019.08.05 
(730) LEPADATU Irina, MD 

Bd. Dacia nr. 49, bloc 8, ap. 35,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; servicii operaţio-
nale on-line de negociere, inclusiv de opera-
re on-line pe pieţe pentru vânzătorii de pro-
duse şi/sau servicii; servicii de negociere on-
line în care vânzătorul afişează produsele 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
pentru care cererea de ofertă se face prin 
intermediul Internetului, pentru a facilita vân-
zarea produselor şi serviciilor printr-o reţea 
de calculatoare şi furnizare de feedback eva-
luativ şi evaluarea produselor şi serviciilor ale 
vânzătorilor, evaluarea valorii, preţurilor pro-
duselor şi serviciilor oferite de vânzători, eva-
luarea performanţei cumpărătorilor şi vânză-
torilor, servicii de livrare, precum şi experien-
ţa globală de negociere în legătură cu aces-
tea; servicii de publicitate, servicii de comer-
cializare pentru terţi prestate de supermarke-
turi, hipermarketuri, buticuri, magazine, ghe-
rete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.07.03; 27.01.06; 27.05.19; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 044695 
(220) 2019.08.07 
(730) Neva Confectionary Ltd., RU 

pr. Engelsa, d. 27, liter BSH RU-194156, Sa-
int-Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu. 
(511) NCL(11-2019) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, altele decât uleiurile esenţiale; 
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile 
esenţiale; arome alimentare, altele decât ule-
iurile esenţiale; clătite; brioşe; chifle; vareniki 
(găluşte umplute, colţunaşi); vafe, gofre; în-
dulcitori naturali; glazură pentru prăjituri; zefir 
(produse de cofetărie); jeleuri de fructe (cofe-
tărie); decoraţiuni din bomboane pentru prăji-
turi; dulciuri pentru decorarea pomului de Cră-
ciun; produse de cofetărie, torturi; produse de 
patiserie; îngheţate de iaurt (îngheţate); cara-
mele (bomboane); bomboane; bomboane 
jeleu; bomboane jeleu de fructe; gheaţă ali-
mentară; acadele; pricomigdale (patiserie); 
marmeladă (produse de cofetărie); marţipan; 
îngheţate; spume de desert (dulciuri); müsli; 
pastile (produse de cofetărie); drajeuri rombo-
idale (cofetărie); biscuiţi; fondante (cofetărie); 
prafuri pentru îngheţate; praline; turte dulci; 
prăjituri uscate (patiserie); budinci; sosuri de 
fructe; gume de mestecat; gume de mestecat 
pentru împrospătarea respiraţiei; dulciuri; şer-
beturi (îngheţate); sosuri (condimente); piure 
de mere (condiment); pişcoturi; tarte; aluat; 
aluat pentru produse de cofetărie; aluat dulce 
de cozonac pentru produse de cofetărie; de-
coraţiuni din ciocolată pentru prăjituri; pâine; 
arpacaş de ovăz; flori sau frunze pentru utili-
zare ca înlocuitori de ceai; ceai; ceai cu ghea-



 
MD - BOPI 11/2019        TRADEMARKS 

 82 

ţă (iced tea); esenţe pentru alimentaţie, cu 
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esen-
ţiale. 

 

(531) CFE(8) 27.05.13; 28.05.00; 29.01.07. 
 
 
 
(210) 044703 
(220) 2019.08.09 
(730) Felina GmbH, DE 

Lange-Rötter-Str. 11-17, 68167 Mannheim, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, în special lenjerie de corp, 

corsete şi costume de baie. 
 

 
 
 
(210) 044704 
(220) 2019.08.09 
(730) Felina GmbH, DE 

Lange-Rötter-Str. 11-17, 68167 Mannheim, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, în special lenjerie de corp, 

corsete şi costume de baie. 
 

(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.17; 09.01.10; 27.03.15; 
27.05.01. 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 044726 
(220) 2019.08.15 
(730) DuPont Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., BM 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamil-
ton, HM11, Insulele Bermude 

(540)  
 
 

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

pesticide, erbicide. 
 

 
 
 
(210) 044740 
(220) 2019.08.19 
(730) MOSCALU Victor, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 113, ap. 302,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

violet, verde, galben, oranj. 
(511) NCL(11-2019) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.05.02; 01.13.01; 01.13.05; 27.05.17; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044752 
(220) 2019.08.20 
(730) PAPAS'S GROUP S.R.L., MD 

Şos. Hînceşti nr. 22/A, ap. 32,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.16; 05.07.01; 
05.11.10; 05.11.11; 25.07.15; 27.05.01. 

 
 

 
(210) 044754 
(220) 2019.08.21 
(730) GTRADE GROUP S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 98,  
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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.09; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 044764 
(220) 2019.08.22 
(730) SMART CLICK S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 31,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044765 
(220) 2019.08.23 
(730) CATAN Cristian, MD 

MD-6820, Moleşti, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.09.09; 24.09.14; 26.04.02; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.07; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044768 
(220) 2019.08.30 
(730) LUNGU Vasile, MD 

Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap. 12,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

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

 

 
 
 
(210) 044777 
(220) 2019.08.28 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 044778 
(220) 2019.08.28 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 044779 
(220) 2019.08.28 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 044781 
(220) 2019.08.28 
(730) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability compa-
ny, BG 
27, Saborni str., Varna, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; tutun de rulat; înlocuitori de tutun; pro-

duse din tutun; tutun cu arome; filtre pentru 
tutun; tutun de pipă; tutun neprelucrat; tutun 
de mestecat; chibrituri; chibrituri de siguran-
ţă; ţigări; produse pentru fumători; brichete 
pentru fumători, scrumiere pentru fumători; 
vaporizatoare orale pentru fumat. 

 

 
 
 
(210) 044782 
(220) 2019.08.28 
(730) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability compa-
ny, BG 
27, Saborni str., Varna, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; tutun de rulat; înlocuitori de tutun; pro-

duse din tutun; tutun cu arome; filtre pentru 
tutun; tutun de pipă; tutun neprelucrat; tutun 
de mestecat; chibrituri; chibrituri de siguran-
ţă; ţigări; produse pentru fumători; brichete 
pentru fumători, scrumiere pentru fumători; 
vaporizatoare orale pentru fumat. 

 

 
 
 
(210) 044785 
(220) 2019.08.28 
(730) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability compa-
ny, BG 
27, Saborni str., Varna, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; tutun de rulat; înlocuitori de tutun; pro-

duse din tutun; tutun cu arome; filtre pentru 
tutun; tutun de pipă; tutun neprelucrat; tutun 
de mestecat; chibrituri; chibrituri de siguran-
ţă; ţigări; produse pentru fumători; brichete 
pentru fumători, scrumiere pentru fumători; 
vaporizatoare orale pentru fumat. 

 

 
 
 
(210) 044787 
(220) 2019.08.28 
(730) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability compa-
ny, BG 
27, Saborni str., Varna, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; tutun de rulat; înlocuitori de tutun; pro-

duse din tutun; tutun cu arome; filtre pentru 
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tutun; tutun de pipă; tutun neprelucrat; tutun 
de mestecat; chibrituri; chibrituri de siguran-
ţă; ţigări; produse pentru fumători; brichete 
pentru fumători, scrumiere pentru fumători; 
vaporizatoare orale pentru fumat. 

 

 
 
 
(210) 044788 
(220) 2019.08.28 
(730) LUNGU Vasile, MD 

Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap.12,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LVIV", "CHERRY", "LICK'ER", 
"VYSHNIA", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice cu conţinutul sau pe bază 

de lichior de vişină, preparate alcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor cu conţinutul sau pe 
bază de lichior de vişină. 

 

(531) CFE(8) 05.07.16; 25.01.06; 27.05.24; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 044789 
(220) 2019.08.28 
(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   - dispozitive de control pentru automatizarea 

locuinţei; dispozitive de comunicaţii fără fir 

pentru transmitere de voce, date sau imagini; 
transmiţătoare şi receptoare de voce şi date; 
dispozitive de informare controlate vocal, 
independente; dispozitiv de tip asistent per-
sonal controlat vocal, independent, care in-
tegrează servicii furnizate prin intermediul 
aplicaţiilor; difuzoare controlate vocal; apara-
te şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezi-
ce, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea sunetului sau imagi-
nilor; maşini de calculat; echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; calculatoare; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, distribui-
rea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; suporturi de 
înregistrare magnetice; discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; software de calculatoare; dispo-
zitive electronice portabile pentru recepţia, 
transmiterea şi citirea textului, imaginilor şi 
sunetului prin acces la Internet fără fir; tele-
comenzi pentru dispozitive de înregistrare; 
telecomenzi; controlere fără fir pentru moni-
torizarea şi controlul de la distanţă al funcţiei 
şi stării altor dispozitive sau sisteme electri-
ce, electronice şi mecanice; ecrane tactile 
pentru calculatoare; aparate digitale de reda-
re a sunetului; aparate de înregistrare a su-
netului; playere video digitale; aparate porta-
bile pentru înregistrarea, transmiterea şi re-
producerea muzicii, imaginilor şi video; apa-
rate şi instrumente electronice de instruire şi 
didactice; aparate de fotografiat; aparate de 
fotografiat digitale; software pentru redirecţi-
onarea mesajelor; hardware şi software de 
calculatoare pentru procesarea, reproduce-
rea, sincronizarea, înregistrarea, organiza-
rea, descărcarea, încărcarea, transmiterea, 
transmisia continuă, recepţia, redarea şi vi-
zualizarea emisiunilor de televiziune, filmelor, 
textului, imaginilor, conţinutului digital, fişiere-
lor multimedia, audio, video şi de date; sof-
tware de calculatoare pentru accesarea, mo-
nitorizarea, urmărirea, căutarea, salvarea şi 
punerea în comun a informaţiilor pe teme de 
interes general; software de calculatoare şi 
periferice pentru programe de televiziune 
(TV) interactive personalizate; software de 
calculatoare şi periferice destinate utilizării la 
afişarea şi manipularea de media vizuală, 
imagini grafice, texte, fotografii, ilustraţii, 
animaţie digitală, clipuri video, subtitrări de 
film şi date audio şi pentru reţele de sociali-
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zare; programe de calculator pentru accesa-
rea, răsfoirea şi căutarea în bazele de date 
on-line; hardware şi software de calculatoare 
pentru asigurarea comunicării telefonice in-
tegrate cu reţele computerizate globale de 
informaţii; software de calculatoare utilizat 
pentru controlul dispozitivelor de informare şi 
de tip asistent personal controlate vocal, 
independente; software de calculatoare des-
tinat utilizării în legătură cu serviciul de abo-
nament la conţinut digital, furnizând platfor-
me de căutare care permite utilizatorilor să 
solicite şi să primească conţinut media digi-
tal; software de calculatoare pentru crearea, 
dezvoltarea, distribuirea, descărcarea, tran-
smiterea, recepţia, redarea, formatarea, edi-
tarea, extragerea, codificarea, decodificarea, 
convertirea, afişarea, stocarea şi organizarea 
de text, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice şi conţinut 
multimedia; software de calculatoare care 
permite ca conţinutul, textul, lucrările vizuale, 
lucrările audio, lucrările audiovizuale, lucrări-
le literare, datele, fişierele, documentele şi 
lucrările electronice să fie descărcate şi ac-
cesate pe un calculator sau alte dispozitive 
electronice de larg consum portabile; softwa-
re de calculatoare pentru transmiterea, pune-
rea în comun, recepţia, descărcarea, tran-
smisia continuă, afişarea şi transferul de 
conţinut, text, lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări electronice prin 
intermediul dispozitivelor electronice portabi-
le şi calculatoarelor şi reţelelor globale de 
calculatoare şi de comunicaţii; miniboxe ste-
reo; microfoane; software pentru recunoaşte-
rea caracterelor; software pentru recunoaşte-
rea vocală; software pentru servicii de poştă 
electronică şi mesagerie electronică; softwa-
re de calculatoare pentru formatarea şi con-
vertirea de conţinut, text, lucrări vizuale, lu-
crări audio, lucrări audiovizuale, lucrări litera-
re, date, fişiere, documente şi lucrări electro-
nice într-un format compatibil cu dispozitivele 
electronice portabile şi cu calculatoarele; 
software de calculatoare pentru gestionarea 
informaţiilor personale şi pentru accesarea, 
răsfoirea şi căutarea de conţinut audio şi 
multimedia, jocuri şi aplicaţii software; sof-
tware pentru comenzi vocale şi recunoaşte-
rea vocală, software pentru conversia vocii în 
text şi aplicaţii software activate vocal; sof-
tware descărcabil sub formă de o aplicaţie 
mobilă pentru calculatoare sau alte dispoziti-
ve electronice de larg consum portabile; sof-

tware de calculatoare în domeniul transmite-
rii şi afişării de text, imagini şi sunet; 

 

35   - publicitate; servicii de publicitate şi marke-
ting, şi anume promovarea produselor şi 
serviciilor pentru terţi; servicii de onorare a 
comenzilor, şi anume servicii referitoare la 
preluarea şi prelucrarea comenzilor; furniza-
rea informaţiilor despre produse în scopul 
asistenţei la alegerea mărfurilor de larg con-
sum pentru a corespunde nevoilor consuma-
torului; furnizarea serviciilor de optimizare a 
motoarelor de căutare; servicii de cumpără-
turi prin comparaţie, şi anume promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi; gestiona-
rea bazelor de date şi fişierelor informatice; 
crearea indexurilor de informaţii, site-urilor şi 
altor resurse disponibile în reţele globale de 
calculatoare şi alte reţele electronice şi de 
comunicaţii pentru terţi; furnizarea informaţii-
lor privind bunurile de larg consum în scopul 
alegerii mărfurilor de larg consum pentru a 
corespunde specificaţiilor şi nevoilor consu-
matorului; informaţii şi asistenţă comercială 
pentru consumatori, şi anume oferirea opor-
tunităţilor pentru utilizatorii de Internet pentru 
a publica evaluări, recenzii şi recomandări 
pentru o gamă variată de bunuri de larg con-
sum; servicii prestate on-line de un magazin 
de vânzare cu amănuntul pentru o gamă 
variată de bunuri de larg consum ale terţilor; 
servicii prestate de magazine de vânzare cu 
amănuntul pentru o gamă variată de bunuri 
de larg consum ale terţilor; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi servicii de vânzare cu 
amănuntul on-line referitoare la cărţi, produ-
se electronice de larg consum, produse ali-
mentare, vin şi băuturi, produse pentru bucă-
tărie, produse de curăţat, ustensile de bucă-
tărie, articole de menaj, îmbrăcăminte, pro-
duse de îngrijire personală, produse pentru 
animale de companie, articole de sport, 
echipamente pentru camping, jucării, giuva-
iergerie, bijuterii, flori, încălţăminte şi articole 
care servesc la acoperirea capului; gestiunea 
afacerilor comerciale; administrare comercia-
lă; lucrări de birou; furnizarea cataloagelor 
care conţin numere de telefon, adrese co-
merciale, adrese de poştă electronică, adre-
se de pagini web principale, adrese şi nume-
re de telefon ale persoanelor, locurilor şi or-
ganizaţiilor; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de tele-
comunicaţii, şi anume transmisie electronică 
de fişiere audio, vizuale şi cu conţinut multi-
media difuzate şi descărcabile prin reţele de 
calculatoare şi alte reţele de comunicaţii; 
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transmisie electronică de mesaje, voce, date 
şi imagini printr-o reţea globală de comunica-
ţii; comunicaţii electronice; transmisie elec-
tronică de informaţii şi date; transmitere de 
mesaje prin transmisie electronică; furniza-
rea accesului la forumuri de discuţii; furniza-
rea buletinelor informative electronice on-line 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare în domeniul informaţiilor 
despre bunurile de larg consum; difuzare 
audio de cuvinte vorbite; difuzare şi transmi-
sie audio de medii digitale educative şi de 
divertisment; servicii de comunicare fără fir în 
bandă largă; furnizarea accesului la o bază 
de date interactivă pentru transmiterea me-
sajelor între utilizatorii de calculatoare şi 
abonaţi cu privire la cărţi, filme, filme cinema-
tografice, jocuri, jucării, articole de sport, 
produse electronice, prezentări multimedia şi 
alte produse de menaj şi de larg consum; 
furnizarea accesului la registre on-line, baze 
de date, site-uri web cu evenimente curente, 
bloguri şi la materiale de referinţă on-line; 
furnizarea portalurilor on-line şi a unui site 
web cu conţinut educativ şi de divertisment, 
şi anume cu filme, emisiuni de televiziune, 
lucrări audiovizuale, muzică, lucrări audio, 
cărţi, lucrări teatrale, lucrări literare, eveni-
mente sportive, activităţi de recreere, activi-
tăţi de agrement sub formă de hobby-uri, 
turnee, artă, dans, spectacole muzicale, ex-
poziţii culturale, sportive şi de evenimente 
curente, educaţie sportivă, cluburi, emisiuni 
radiofonice, comedie, dramă, competiţii, lu-
crări vizuale de artă, jocuri, jocuri de noroc, 
festivaluri, muzee, parcuri, evenimente cultu-
rale, concerte, tehnoredactare computeriza-
tă, animaţie, evenimente curente, spectacole 
de modă, prezentări multimedia şi concursuri 
educative interactive cu întrebări şi răspun-
suri; transmisie de podcasturi, transmisie de 
webcast-uri; servicii de transmisie digitală 
fără fir de masaje textuale şi numerice; furni-
zarea unei reţele on-line care permite utiliza-
torilor să acceseze şi să pună în comun con-
ţinut, text, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice; furnizarea 
timpului de acces de telecomunicaţii, pentru 
utilizatori, la reţelele de comunicaţii electroni-
ce cu mijloace de identificare, localizare, 
grupare, distribuire şi gestionare de date şi 
legături către serverele informatice ale terţi-
lor, procesoarele de calculatoare şi utilizatorii 
de calculatoare; furnizarea cataloagelor care 
conţin numere de telefon, adrese comerciale, 
adrese de poştă electronică, adrese de pa-

gini web principale, adrese şi numere de 
telefon ale persoanelor, locurilor şi organiza-
ţiilor; furnizarea accesului la dispozitive auxi-
liare sau dispozitive electronice sub formă de 
prestare a serviciilor de conexiune la teleco-
municaţii pentru transfer de imagini, mesaje, 
lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi multi-
media între cititoare electronice, telefoane 
mobile, telefoane inteligente, dispozitive 
electronice portabile, dispozitive digitale por-
tabile, tablete sau calculatoare; transmisie 
continuă (streaming) de material audio, video 
şi audiovizual pe Internet sau în alte reţele 
de calculatoare sau de comunicaţii; furnizare 
camerelor de chat on-line, forumuri pe Inter-
net şi comunităţi on-line pentru transmisia de 
fotografii, video, text, date, imagini şi alte 
lucrări electronice; furnizarea serviciilor de 
informare, consultanţă şi consiliere referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

41   - furnizarea informaţiilor referitoare la divertis-
ment; publicarea periodicelor; furnizarea 
publicaţiilor electronice, nedescărcabile; pu-
blicarea cărţilor şi revistelor electronice; pu-
blicarea materialelor pe suporturi de date 
magnetice sau optice; publicare de muzică 
on-line; furnizarea informaţiilor în domeniul 
divertismentului on-line; furnizare de muzică 
şi podcasturi preînregistrate, nedescărcabile; 
furnizarea informaţiilor în materie de educaţie 
şi divertisment, de ştiri şi comentarii în do-
meniul evenimentelor curente, divertismentu-
lui, evenimentelor culturale, ştirilor, sportului, 
divertismentului, afacerilor şi finanţelor, poli-
ticii şi guvernării, sănătăţii şi educaţiei fizice, 
vremii, ştiinţei şi tehnologiei, călătoriilor, arte-
lor şi literaturii, stilului de viaţă şi dezvoltării 
personale, vehiculelor terestre şi transportu-
lui cu mijloacele de transport, educaţiei şi 
dezvoltării copilului, imobilelor, modei şi de-
signului, reţetelor, ingredientelor şi gătitului, 
decoraţiunilor pentru locuinţă, muzicii şi ci-
nematografiei, istoriei, medicinii, legii şi furni-
zarea informaţiilor educative şi de divertis-
ment despre drepturile consumatorilor; furni-
zarea unui site web cu informaţii, audio, pu-
blicaţii, toate legate de divertisment; furniza-
rea ştirilor şi informaţiilor în domeniul diver-
tismentului referitor la informaţii, concursuri, 
text, audio, publicaţii toate legate de diver-
tisment; consultanţă în domeniul divertismen-
tului şi industriei divertismentului; furnizarea 
informaţiilor despre divertisment, filme şi 
emisiuni de televiziune prin reţele de sociali-
zare; distribuţie de divertisment radio şi pu-
blicitate interactivă; servicii de informaţii în 
materie de divertisment, şi anume oferirea 
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oportunităţilor pentru schimbul de informaţii 
şi conversaţiilor cu privire la o gamă variată 
de subiecte prin intermediul evenimentelor în 
direct şi informaţiilor transmise prin poştă; 
furnizarea informaţiilor, recenziilor şi reco-
mandărilor personalizate în domeniul diver-
tismentului prin reţele globale de comunicaţii; 
furnizarea informaţiilor şi comentariilor în 
domeniul divertismentului sau educaţiei 
printr-o reţea globală de calculatoare, şi 
anume informaţiilor în domeniul muzicii, cărţi-
lor, filmelor, filmelor cinematografice, jocuri-
lor, jucăriilor, articolelor de sport, produselor 
electronice, prezentărilor multimedia şi altor 
produse de menaj şi de larg consum; servicii 
de divertisment, şi anume furnizarea pro-
gramelor audio preînregistrate on-line în do-
meniul muzicii, cărţilor, filmelor, filmelor ci-
nematografice, jocurilor, jucăriilor, articolelor 
de sport, produselor electronice, prezentări-
lor multimedia şi altor produse de menaj şi 
de larg consum; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea recenziilor, evaluărilor şi 
recomandărilor on-line referitoare la muzică, 
cărţi, filme, filme cinematografice, jocuri, ju-
cării, articole de sport, produse electronice, 
prezentări multimedia şi alte produse de me-
naj şi de larg consum; servicii de divertis-
ment, şi anume furnizarea fragmentelor de 
lucrări audio preînregistrate pe Internet; pu-
blicarea cărţilor, revistelor, periodicelor, lu-
crărilor literare, lucrărilor audio şi lucrărilor 
audiovizuale; furnizarea lucrărilor audio, vi-
zuale şi audiovizuale preînregistrate, nedes-
cărcabile prin reţele fără fir; furnizarea jocuri-
lor de calculator on-line şi poveştilor interac-
tive on-line; furnizarea informaţiilor, ştirilor, 
articolelor şi comentariilor în domeniul edu-
caţiei şi instituţiilor de învăţământ; servicii de 
educaţie sub formă de instruire în săli de 
clasă şi de învăţământ on-line la distanţă pe 
teme de evenimente curente, educaţie, isto-
rie, limbă, arte liberale, matematică, afaceri, 
ştiinţă, hobby-uri, tehnologie, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filosofie; servicii interactive 
de educaţie sub formă de instruire folosind 
calculatorul sau asistată de calculator pe 
teme de evenimente curente, educaţie, isto-
rie, limbă, arte liberale, matematică, afaceri, 
ştiinţă, hobby-uri, tehnologie, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filosofie; servicii de educa-
ţie şi divertisment sub formă de podcasturi, 
webcasturi şi programe continue cu ştiri şi 
comentarii în domeniul 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, editării, animaţiei, evenimentelor 
curente, modei şi prezentărilor multimedia 
accesibile pe Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunicaţii; producţie de 
emisiuni radiofonice; divertisment radiofonic; 
servicii prestate de studiouri de înregistrare; 
furnizarea informaţiilor on-line cu privire la 
jocuri de calculator şi la actualizări ale calcu-
latorului pentru jocuri; furnizarea unei baze 
de date de divertisment on-line cu funcţii de 
căutare care conţine muzică, alt text digital, 
fişiere audio on-line, nedescărcabile cu cărţi, 
reviste, ştiri şi informaţii; furnizarea serviciilor 
de informare, consultanţă şi consiliere referi-
toare la cele sus-menţionate; 

 

42   - furnizarea motoarelor de căutare; servicii IT, 
şi anume găzduirea la distanţă a sistemelor 
de operare şi aplicaţiilor de calculator; găz-
duire de sisteme de operare şi aplicaţii de 
calculator pe Internet; programare pentru 
calculatoare; servicii de consultanţă cu privi-
re la gestionarea, prezentarea şi controlul 
aplicaţiilor multimedia; crearea de hardware, 
software şi sisteme informatice; servicii de 
editare, actualizare, întreţinere şi asistenţă 
pentru software şi sisteme informatice; servi-
cii IT cu privire la gestionarea, prezentarea şi 
controlul aplicaţiilor multimedia, cercetarea, 
administrarea bazelor de date, gestionarea şi 
externalizarea facilităţilor; servicii IT, şi anu-
me găzduirea unei baze de date on-line con-
ţinând o gamă variată de informaţii de interes 
general pe Internet; servicii IT, şi anume fur-
nizarea motoarelor de căutare pentru obţine-
rea informaţiilor de interes general; găzdui-
rea unei baze de date interactive pentru 
transmiterea mesajelor între utilizatorii de 
calculatoare şi abonaţi; găzduirea unei baze 
de date interactive pentru transmiterea me-
sajelor între utilizatorii de calculatoare şi 
abonaţi referitoare la cărţi, filme, filme cine-
matografice, emisiuni de televiziune, jocuri, 
jucării, articole de sport, produse electronice, 
prezentări multimedia şi alte produse de me-
naj şi de larg consum, recenzii despre pro-
duse şi informaţii despre cumpărături pe In-
ternet; furnizare de software on-line nedes-
cărcabil pentru navigare pe Internet; furniza-
re de software on-line nedescărcabil pentru 
dispozitive de comunicaţii mobile pentru îm-
bunătăţirea accesului mobil la Internet prin 
intermediul calculatoarelor, calculatoarelor 
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portabile şi dispozitivelor de comunicaţii mo-
bile; asistenţă tehnică, şi anume rezervarea 
problemelor de hardware şi software pentru 
calculatoare şi a problemelor de hardware şi 
software pentru calculatoare portabile şi pen-
tru dispozitive de comunicaţii mobile; consul-
tanţă şi crearea de hardware şi software de 
calculatoare; crearea de software de calcula-
toare pentru terţi; consultanţă şi crearea de 
hardware şi software pentru calculatoare 
portabile şi dispozitive de comunicaţii mobile; 
găzduire de conţinut, fotografii, text, date, 
imagini, site-uri web şi alte lucrări electronice 
ale terţilor; furnizarea platformelor de căutare 
care permite utilizatorilor să solicite şi să 
recepţioneze fotografii, texte, date, imagini, 
lucrări electronice, lucrări vizuale, lucrări au-
dio, lucrări audiovizuale, lucrări literare şi 
documente; servicii interactive de găzduire 
care permit utilizatorilor să publice şi să pună 
în comun propriile fotografii, texte, date, ima-
gini on-line; întreţinere şi actualizare de sof-
tware referitoare la securitatea calculatoare-
lor, securitatea pe Internet, securitatea paro-
lelor şi pentru prevenirea riscurilor aferente 
calculatoarelor, Internetului şi parolelor; ser-
vicii de instalare şi întreţinere de software de 
calculatoare; furnizarea unui site web cu 
informaţii tehnice referitoare la software şi 
hardware de calculatoare; consultanţă în 
domeniul calculatoarelor; transfer de docu-
mente de la un format de calculator la altul; 
găzduire de conţinut digital în reţele globale 
de calculatoare, reţele fără fir şi reţele de 
comunicaţii electronice; furnizarea accesului 
temporar la software de calculatoare nedes-
cărcabil şi la facilităţile on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi să descarce sof-
tware de calculatoare; furnizarea accesului 
temporar la software de calculatoare on-line 
nedescărcabil, 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 siguranţă; găzduirea, clasificarea 
şi întreţinerea bazelor de date on-line pentru 
terţi; cloud computing cu software destinat 
utilizării în gestionarea bazelor de date; găz-
duirea cloud a bazelor de date electronice; 
prestarea serviciilor de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice (ASP) cu software utilizat 
pentru gestionarea bazelor de date; platfor-
mă ca serviciu (PaaS) cu platforme de sof-
tware de calculatoare utilizat pentru gestio-
narea bazelor de date; software ca serviciu 
(SaaS) cu software utilizat pentru gestiona-

rea bazelor de date; software ca serviciu 
(SaaS) pentru accesarea, monitorizarea, 
urmărirea, căutarea, salvarea şi punerea în 
comun a informaţiilor pe teme de interes 
general; software ca serviciu (SaaS) pentru 
gestionarea informaţiilor personale şi pentru 
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de 
date on-line, conţinut audio şi multimedia, 
jocuri, aplicaţii software, pieţe de aplicaţii 
software, liste şi ghiduri de programe şi video 
la cerere; software ca serviciu (SaaS) cu 
software pentru comenzi vocale şi recunoaş-
terea vocală, software pentru conversia vocii 
în text, aplicaţii software activate vocal, ges-
tionarea informaţiilor personale şi pentru 
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de 
date on-line, conţinut audio, video şi multi-
media, jocuri, aplicaţii software, pieţe de apli-
caţii software, liste şi ghiduri de programe şi 
video la cerere; software ca serviciu (SaaS) 
care permite ca fişierele audio şi multimedia 
să fie descărcate şi accesate pe un calcula-
tor sau alte dispozitive electronice de larg 
consum portabile; software ca serviciu 
(SaaS) pentru dispozitive mobile care permi-
te utilizatorilor să caute în conţinutul dispozi-
tivului informaţii, contacte şi aplicaţii; softwa-
re ca serviciu (SaaS) pentru crearea de in-
dexuri de informaţii, indexuri de site-uri web 
şi indexuri de alte resurse informaţionale; 
software ca serviciu (SaaS) pentru comenzi 
vocale şi recunoaşterea vocii; software ca 
serviciu (SaaS) pentru controlul difuzoarelor 
inteligente; software ca serviciu (SaaS) cu 
software destinat utilizării în legătură cu ser-
vicii de abonament la conţinut digital; softwa-
re ca serviciu (SaaS) cu software pentru 
crearea, dezvoltarea, distribuirea, descărca-
rea, transmiterea, recepţia, redarea, edita-
rea, extragerea, codificarea, decodificarea, 
afişarea, stocarea şi organizarea conţinutului 
audio şi multimedia; furnizarea platformelor 
de căutare care permite utilizatorilor să solici-
te şi să recepţioneze conţinut media digital, 
aplicaţii; furnizarea accesului temporar la 
software şi aplicaţii on-line nedescărcabile 
pentru accesarea fişierelor audio şi video 
transmise continuu, jocurilor, reţelelor de 
socializare, fişierelor text şi multimedia; ser-
vicii IT, şi anume furnizarea serverelor pentru 
bazele de date cu capacitate variabilă, pen-
tru terţi; furnizarea unui site web cu software 
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de 
date; furnizarea sistemelor de operare şi 
aplicaţiilor de calculator găzduite pe Internet; 
închirierea facilităţilor computerizate şi stoca-
re a datelor cu capacităţi variabile; furniza-
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rea, dezvoltarea şi crearea de software ne-
descărcabile, accesibile printr-o reţea globală 
de calculatoare, pentru gestionarea aplicaţii-
lor de calculator; proiectarea, gestionarea şi 
monitorizarea forumurilor de discuţii on-line; 
crearea paginilor web stocate electronic pen-
tru servicii on-line şi Internet; stocarea date-
lor, crearea şi întreţinerea site-urilor web 
pentru terţi; gestionarea site-urilor web pen-
tru terţi; închirierea serverelor web; servicii 
de întreţinere, creare şi găzduire de site-uri 
web; prestarea serviciilor de furnizor de ser-
vicii de aplicaţii informatice, şi anume furniza-
re, găzduire, gestionare, dezvoltare şi întreţi-
nere de aplicaţii, software, site-uri web şi 
baze de date în domeniile de comerţ electro-
nic, plăţi on-line, ordonarea comenzilor, crea-
rea site-urilor web, stocarea datelor, scalarea 
capacităţilor de calcul partajate, servicii de 
mesagerie şi calcularea clasamentului site-
urilor web pe baza traficului de utilizatori; 
găzduirea unui site web care oferă utilizatori-
lor posibilitatea de a analiza diferite materiale 
tipărite, conţinut fotografic, imagini grafice şi 
conţinut audio şi de a folosi un model perso-
nalizat care oferă informaţii, aprecieri, deza-
probări, editări, schimbări, modificări, opinii, 
sugestii, comentarii şi participă la reţele de 
socializare, de afaceri şi de comunităţi; servi-
cii IT, şi anume crearea unei comunităţi on-
line pentru utilizatori înregistraţi să participe 
la discuţii, să recepţioneze răspunsuri de la 
ceilalţi utilizatori, de la comunităţi virtuale şi 
să participe la reţele de socializare; crearea 
şi dezvoltarea hardware şi software de calcu-
latoare; crearea şi dezvoltarea de software 
pentru jocurile de calculatoare; furnizarea 
accesului temporar la instrumente pentru 
dezvoltarea de software on-line nedescărca-
bile, pentru crearea şi dezvoltarea jocurilor 
electronice; servicii de asistenţă tehnică, şi 
anume remedierea problemelor la software 
pentru jocuri de calculatoare; furnizarea apli-
caţiilor software nedescărcabile; furnizarea 
accesului temporar la software on-line ne-
descărcabil pentru cloud computing destinat 
utilizării în stocarea electronică a datelor; 
dezvoltarea software de calculatoare în do-
meniul aplicaţiilor mobile; prestarea servicii-
lor de furnizor de servicii de aplicaţii informa-
tice, şi anume găzduirea, gestionarea, dez-
voltarea şi întreţinerea aplicaţiilor, softwarelor 
şi site-urilor web în domeniile productivităţii 
personale, comunicaţiilor fără fir şi tehnologii-
lor mobile; servicii ştiinţifice şi tehnologice, 
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, 
referitoare la acestea; servicii de analiză şi 

cercetare industrială; furnizarea serviciilor de 
informare, consultanţă şi consiliere referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

45   - servicii pe Internet de prezentări personale, 
de reţele de socializare şi de întâlniri; furniza-
rea datelor de contact şi facilitarea prezentă-
rilor personale în scopul creării şi dezvoltării 
relaţiilor personale productive pentru oameni 
cu dorinţe comune de a întâlni alţi oameni cu 
interese similare; servicii de prezentări per-
sonale, relaţii personale şi de reţele de socia-
lizare furnizate pe Internet sau prin interme-
diul altor reţele de calculatoare sau de co-
municaţii; servicii de reţele de socializare on-
line, şi anume facilitarea prezentărilor sociale 
sau interacţiunii între persoane; servicii de 
reţele de socializare on-line; servicii de reţele 
de socializare on-line în domeniul divertis-
mentului; servicii de reţele de socializare on-
line în domeniul divertismentului prestate prin 
intermediul unui site web şi reţelelor de co-
municaţii; servicii de administraţie personală; 
servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protejarea proprietăţii şi a persoanelor; furni-
zarea bazelor de date computerizate on-line 
şi bazelor de date on-line cu funcţie de cău-
tare în domeniul reţelelor de socializare; fur-
nizarea unui site web de reţea de socializare 
în scopuri de divertisment; furnizarea servicii-
lor de reţele de socializare în scopuri de co-
mentarii, comparaţii, colaborare, consultanţă, 
sfaturi, discuţii, cercetare, schimb de infor-
maţii, indexare, localizare de informaţii şi 
divertisment; servicii personalizate pentru 
cumpărături (personal shopping); furnizarea 
unei baze de date cu funcţie de căutare cu 
conţinut audio, video şi audiovizual disponibil 
pe Internet, în reţele de telecomunicaţii şi în 
reţele de telecomunicaţii fără fir în domeniul 
reţelelor de socializare on-line. 
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03   - preparate universale de curăţat; preparate 

pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefui-
re; preparate de curăţat care împiedică for-
marea petelor şi depunerea de calcar; prepa-
rate pentru îndepărtarea calcarului şi prepa-
rate detartrante de uz casnic; preparate pen-
tru curăţarea scurgerilor şi chiuvetelor; pro-
duse de curăţat pentru toalete; produse pen-
tru curăţarea geamurilor; preparate pentru 
albit; cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi im-
pregnaţi cu preparate pentru curăţare; deter-
genţi; detergenţi de rufe; detergenţi pentru 
spălarea vaselor; produse pentru curăţarea, 
împrospătarea şi deodorizarea maşinii de 
spălat vase; produse de clătire pentru maşini 
automate de spălat vase; preparate pentru 
spălare; produse pentru curăţarea maşinilor 
de spălat; săpunuri; săpun pentru igiena per-
sonală; produse de curăţare pentru mâini; 
şampoane pentru corp; preparate pentru 
îngrijirea pielii; preparate odorizante pentru 
împrospătarea aerului; sprayuri odorizante 
pentru cameră; uleiuri esenţiale; beţişoare 
parfumate pentru împrospătarea aerului; 
potpuriuri parfumate; beţişoare de tămâie; 

 

05   - preparate dezinfectante, antibacteriene şi de 
dezodorizare; dezinfectante pentru bucătării, 
toalete şi băi; preparate dezinfectante de uz 
menajer, comercial, industrial şi folosite în 
instituţii; produse dezinfectante pentru rufe; 
preparate pentru dezinfectarea suprafeţelor 
dure de uz menajer; deodorante de uz mena-
jer; cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi impreg-
naţi cu dezinfectant; cârpe, şerveţele, pânze 
şi bureţi impregnaţi cu preparate antiseptice; 
cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi impregnaţi 
cu preparate antibacteriene; săpun antibac-
terian; insecticide; acaricide; insectifuge; 
fungicide; germicide; preparate pentru dis-
trugerea şi combaterea animalelor dăunătoa-
re; produse pentru odorizarea aerului; prepa-
rate pentru neutralizarea mirosurilor neplăcu-
te destinate utilizării pe textile, covoare şi în 
aer; preparate pentru îndepărtarea mirosuri-
lor; produse pentru purificarea aerului; 

 

21   - pânze şi cârpe pentru curăţare sau de uz 
menajer, şi anume cârpe şi pânze de curăţat; 
materiale pentru lustruire (cârpe); cârpe de 
curăţat; pămătufuri şi cârpe pentru ştergerea 
prafului; tampoane pentru curăţare; distribui-
toare de cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi de 
curăţat de uz menajer; distribuitoare de pre-
parate de curăţat de uz menajer; ustensile şi 
recipiente de menaj sau de bucătărie; piep-

teni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru perii; articole pentru curăţa-
re; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei utilizate în construc-
ţii); articole de sticlă, articole de porţelan şi 
faianţă, neincluse în alte clase. 

 

 
 
 
(210) 044791 
(220) 2019.08.28 
(730) RECKITT BENCKISER LLC, US 

399 Interpace Parkway, Parsippany, 07054 
New Jersey, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, gri, roşu, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate universale de curăţat; preparate 

pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefui-
re; preparate de curăţat care împiedică for-
marea petelor şi depunerea de calcar; prepa-
rate pentru îndepărtarea calcarului şi prepa-
rate detartrante de uz casnic; preparate pen-
tru curăţarea scurgerilor şi chiuvetelor; pro-
duse de curăţat pentru toalete; produse pen-
tru curăţarea geamurilor; preparate pentru 
albit; cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi im-
pregnaţi cu preparate pentru curăţare; deter-
genţi; detergenţi de rufe; detergenţi pentru 
spălarea vaselor; produse pentru curăţarea, 
împrospătarea şi deodorizarea maşinii de 
spălat vase; produse de clătire pentru maşini 
automate de spălat vase; preparate pentru 
spălare; produse pentru curăţarea maşinilor 
de spălat; săpunuri; săpun pentru igiena per-
sonală; produse de curăţare pentru mâini; 
şampoane pentru corp; preparate pentru 
îngrijirea pielii; preparate odorizante pentru 
împrospătarea aerului; sprayuri odorizante 
pentru cameră; uleiuri esenţiale; beţişoare 
parfumate pentru împrospătarea aerului; 
potpuriuri parfumate; beţişoare de tămâie; 

 

05   - preparate dezinfectante, antibacteriene şi de 
dezodorizare; dezinfectante pentru bucătării, 
toalete şi băi; preparate dezinfectante de uz 
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menajer, comercial, industrial şi folosite în 
instituţii; produse dezinfectante pentru rufe; 
preparate pentru dezinfectarea suprafeţelor 
dure de uz menajer; deodorante de uz mena-
jer; cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi impreg-
naţi cu dezinfectant; cârpe, şerveţele, pânze 
şi bureţi impregnaţi cu preparate antiseptice; 
cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi impregnaţi 
cu preparate antibacteriene; săpun antibac-
terian; insecticide; acaricide; insectifuge; 
fungicide; germicide; preparate pentru dis-
trugerea şi combaterea animalelor dăunătoa-
re; produse pentru odorizarea aerului; prepa-
rate pentru neutralizarea mirosurilor neplăcu-
te destinate utilizării pe textile, covoare şi în 
aer; preparate pentru îndepărtarea mirosuri-
lor; produse pentru purificarea aerului; 

 

21   - pânze şi cârpe pentru curăţare sau de uz 
menajer, şi anume cârpe şi pânze de curăţat; 
materiale pentru lustruire (cârpe); cârpe de 
curăţat; pămătufuri şi cârpe pentru ştergerea 
prafului; tampoane pentru curăţare; distribui-
toare de cârpe, şerveţele, pânze şi bureţi de 
curăţat de uz menajer; distribuitoare de pre-
parate de curăţat de uz menajer; ustensile şi 
recipiente de menaj sau de bucătărie; piep-
teni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru perii; articole pentru curăţa-
re; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei utilizate în construc-
ţii); articole de sticlă, articole de porţelan şi 
faianţă, neincluse în alte clase. 

 

(531) CFE(8) 20.05.25; 24.07.11; 25.01.06; 27.05.03; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044793 
(220) 2019.08.29 
(730) Novartis AG, CH 

4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 044795 
(220) 2019.08.30 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 044796 
(220) 2019.08.30 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 044799 
(220) 2019.09.02 
(310) 88/352,036 
(320) 2019.03.22 
(330) US 
(730) Gilead Sciences, Inc., a Delaware 

corporation, US 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 
94404, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume produse 

farmaceutice pentru tratamentul infecţiilor 
virale; produse farmaceutice pentru tratamen-
tul tulburărilor şi afecţiunilor cardiovasculare; 
produse farmaceutice pentru tratamentul tul-
burărilor şi afecţiunilor respiratorii; produse 
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farmaceutice pentru tratamentul bolilor şi tul-
burărilor fungice; preparate farmaceutice pen-
tru tratamentul bolilor hepatice; preparate far-
maceutice pentru tratamentul HIV/SIDA şi al 
hepatitei; produse farmaceutice pentru trata-
mentul afecţiunilor şi tulburărilor inflamatorii; 
produse farmaceutice pentru tratamentul can-
cerului; preparate farmaceutice pentru imuno-
terapie, inclusiv pentru terapie cu celule T. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 044800 
(220) 2019.09.02 
(730) PÎNZARU Andrei, MD 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 24.03.19; 25.01.25; 26.01.16; 
26.13.25. 

 
 
 
(210) 044801 
(220) 2019.09.02 
(730) ROTARU Lilian, MD 

Bd. Dacia nr. 30, ap. 52,  
MD-2060, 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. 

 

 
 
 
(210) 044805 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 03.03.01; 03.03.17; 24.01.10; 24.01.18; 
24.09.02; 25.01.19; 25.05.02; 27.05.22; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044806 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, sur de diferite nuan-

ţe, negru, violet. 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 01.01.12; 01.15.09; 25.01.19; 25.07.07; 
26.13.01; 27.05.17; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044807 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, negru, violet, galben, 
sur. 

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 01.03.15; 01.15.11; 10.01.10; 10.01.25; 
14.01.01; 19.03.03; 19.03.24; 26.01.04; 
27.05.19; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044808 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz de diferite nuan-

ţe, violet de diferite nuanţe, albastru, sur, ne-
gru. 

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 10.01.10; 10.01.25; 14.01.01; 
19.03.03; 19.03.24; 25.07.21; 26.01.04; 
26.03.23; 26.13.01; 27.05.10; 29.01.15. 
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(210) 044809 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb, violet, roz de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe. 

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 01.01.12; 01.11.12; 01.15.09; 01.15.25; 
25.01.19; 25.05.02; 27.05.24; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044810 
(220) 2019.09.02 
(730) "SaShiKo" LLC, RU 

238420, Kaliningradskaya obl., g. 
Bagrationovsk, ul. Zheleznodorozhnaya, 10, 
Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb, cafe-

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 03.07.16; 03.07.21; 03.07.24; 04.03.20; 
25.05.02; 28.05.00; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044811 
(220) 2019.09.05 
(730) BADAN Igor, MD 

Str. Poştei nr. 90/4,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 27.03.15; 29.01.13. 
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(210) 044812 
(220) 2019.09.05 
(730) TOFAN Ana, MD 

Str. Arheolog Ion Casian Suruceanu nr. 1, 
bloc A, ap. 42, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
TOFAN Nicolae, MD 
Str. Arheolog Ion Casian Suruceanu nr. 1, 
bloc A, ap. 42, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii operaţionale on-line de negociere, inclu-
siv de operare on-line pe pieţe pentru vânză-
torii de produse şi/sau servicii; servicii de ne-
gociere on-line în care vânzătorul afişează 
produsele care urmează să fie oferite spre 
vânzare, pentru care cererea de ofertă se face 
prin intermediul Internetului, pentru a facilita 
vânzarea de produse şi servicii printr-o reţea 
de calculatoare şi furnizare de feedback eva-
luativ şi evaluări de produse şi servicii ale 
vânzătorilor, evaluarea valorii şi a preţurilor 
produselor şi a serviciilor oferite de vânzători, 
evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vân-
zătorilor, servicii de livrare, precum şi experi-
enţa globală de negociere în legătură cu aces-
tea; servicii de publicitate, servicii de comerci-
alizare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.21; 27.05.24. 
 

(210) 044814 
(220) 2019.09.05 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2019, 
Codru, 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; 

 

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; 

 

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; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.14; 05.07.23; 27.03.11; 27.05.08. 
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(210) 044815 
(220) 2019.09.05 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2019, 
Codru, 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; 

 

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; 

 

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; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.09; 27.05.10. 
 
 
 
 
 

(210) 044816 
(220) 2019.09.06 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, negru. 
(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) 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 044817 
(220) 2019.09.06 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru. 
(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) 28.05.00; 29.01.12. 
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(210) 044818 
(220) 2019.09.06 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: oranj. 
(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) 27.05.17; 29.01.11. 
 
 
 
(210) 044819 
(220) 2019.09.03 
(730) Next Retail Limited, GB 

Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire LE19 4AT, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
18   - piele şi imitaţie de piele; piei de animale; um-

brele, umbrele de soare şi bastoane; curele din 
piele; curele; zgărzi pentru animale; suporturi 
pentru etichete de bagaje; cufere şi geamanta-
ne; casete (genţi); geamantane; genţi de călă-
torie; genţi; poşete; genţi de umăr; portofele de 
purtat sub braţ; genţi de voiaj; mape pentru 
documente; serviete pentru şcolari; saci pentru 
documente; suporturi pentru cărţi de vizită; 
rucsacuri; ghiozdane; genţi de pânză; genţi de 
plajă; borsete; genţi sportive; genţi pentru acti-
vităţi de recreere; genţi pentru unelte; genţi 
pentru curieri; sacoşe pentru cumpărături; truse 
de toaletă (marochinărie); neseseruri vândute 

goale; casete pentru accesorii de frumuseţe; 
huse pentru costume, cămăşi şi rochii; cutii din 
piele pentru pălării; portmonee de piele; porto-
fele de piele; portofele, inclusiv portcarduri (ma-
rochinărie); cutii şi suporturi pentru cărţi de 
credit; suporturi pentru carduri (portofele); por-
tchei; genţi pentru instrumente şi partituri (mu-
zică); genţi pentru scutece; portbebeuri pentru 
transportul copiilor; 

 

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

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv 
servicii de vânzare cu amănuntul oferite 
printr-un magazin general de mărfuri şi îm-
brăcăminte, prin catalog cu livrare prin poştă, 
on-line, prin canal de televiziune, prin telefon 
mobil şi prin marketing direct, toate în legătu-
ră cu vânzare de ochelari, bijuterii, ceasuri, 
vopsele, tapet, autocolante şi borduri pentru 
tapet, gravuri, rame de fotografii, articole din 
piele, genţi, portofele şi poşete, îmbrăcămin-
te, încălţăminte, articole care servesc la aco-
perirea capului, accesorii de modă, mobilier, 
articole de uz casnic şi de bucătărie, tacâ-
muri, prosoape, lenjerie de pat, textile de uz 
casnic şi pentru menaj, jucării; furnizare de 
informaţii şi consiliere cu privire la serviciile 
de închiriere referitoare la produsele sus-
menţionate; consultanţă în domeniul mana-
gementului afacerilor inclusiv acordare de 
asistenţă şi consiliere cu privire la gestiona-
rea magazinelor de vânzare cu amănuntul în 
domeniul bunurilor sus-menţionate; servicii 
de fidelizare a clienţilor în scopuri comercia-
le, promoţionale şi/sau publicitare. 

 

 
 
 
(210) 044820 
(220) 2019.09.03 
(730) IRLY BUGROS S.R.L., MD 

Str. Romană nr. 28, ap. 21,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.03; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044821 
(220) 2019.09.04 
(730) ARLENGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 8/5,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde, alb. 
(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 transporta-
bile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 17.05.01; 17.05.05; 17.05.17; 18.01.21; 
27.01.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044823 
(220) 2019.09.09 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Mol-
dova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "MOLDOVEI", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(8) 06.07.08; 06.19.07; 06.19.16; 06.19.17; 
25.01.15; 26.04.03; 27.05.10; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044824 
(220) 2019.09.09 
(730) MACARI Olesea, MD 

Str-la 2 Ciocîrliei nr. 4, bloc 3, ap. 31,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 
27.05.07. 

 
 
 
(210) 044825 
(220) 2019.09.10 
(730) LEBEDEV Victor, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 55,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.01.01; 01.01.10; 01.15.07; 27.05.04; 
27.05.10. 

 
 

(210) 044826 
(220) 2019.09.12 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

prindere cu capital străin, fabrică de vi-
nuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur de diferite 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 15.01.01; 19.01.01; 25.01.15; 26.03.06; 
27.05.22; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044827 
(220) 2019.09.09 
(730) LITVINIUC Alexandr, întreprinzător indivi-

dual, MD 
Str. Vasile Coroban nr. 14, ap. 46,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 27.05.08; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044828 
(220) 2019.09.10 
(730) COSTONDOI Vladimir, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 16, ap. 46,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 044829 
(220) 2019.09.11 
(730) IMPORTAL S.R.L., MD 

Str. Ştefan Gratie nr. 13, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.01.25; 07.15.01; 27.05.08. 
 
 

(210) 044830 
(220) 2019.09.10 
(730) Eli Lilly and Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
10   - dispozitive de administrare a insulinei; dispo-

zitive de administrare a insulinei, şi anume 
seringi; dispozitive de administrare a insulinei 
pre-umplute; dispozitive de administrare a 
insulinei, care conţin insulină. 

 

 
 
 
(210) 044832 
(220) 2019.09.11 
(730) MEDVEDCOVA Renata, MD 

Str. Uzinelor nr. 97,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044833 
(220) 2019.09.11 
(730) MEDVEDCOVA Renata, MD 

Str. Uzinelor nr. 97,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.05.08; 02.05.23; 04.05.05; 04.05.21; 
27.05.17. 

 
 
 
(210) 044834 
(220) 2018.10.12 
(800) 1446189; 2018.10.12; FI 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - vitamine, suplimente alimentare şi aditivi 

alimentari medicinali. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 044835 
(220) 2019.09.16 
(730) BOMI SERVIS S.R.L., MD 

Str. 31 August nr. 35,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.22; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 044837 
(220) 2019.09.12 
(730) BRAYS DECOR S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 20/6, ap. 215,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz, sur. 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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; 

 

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; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 25.07.07; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044838 
(220) 2019.09.12 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 044839 
(220) 2019.09.12 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spor-tive şi culturale. 
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(210) 044840 
(220) 2019.09.12 
(730) Exxon Mobil Corporation, US 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice folosite în industrie, ştiinţă şi 

fotografie, precum şi în agricultură, horticultu-
ră şi silvicultură; răşini artificiale în stare bru-
tă, materiale plastice în stare brută; compozi-
ţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
substanţe tanante pentru piei de animale; 
adezivi pentru uz industrial; chituri şi alte 
produse de umplere; compost, gunoi de 
grajd, îngrăşăminte; produse biologice desti-
nate industriei şi domeniului ştiinţific; fluide 
pentru transmisii; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale, ceară; lubrifianţi; 
compoziţii pentru controlul prafului; combus-
tibili şi materiale pentru iluminat; lumânări şi 
fitiluri pentru iluminat; uleiuri de gresare; gră-
simi; uleiuri pentru motoare; lubrifianţi pentru 
angrenaje; lubrifianţi sintetici pentru motoare; 

 

37   - servicii de construcţii; reparaţii; servicii de 
instalaţii; servicii de lubrifiere pentru vehicule. 

 

(531) CFE(8) 26.04.17; 27.05.01; 27.07.21; 27.07.24; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 044841 
(220) 2019.09.12 
(730) AMTA-TIS S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

(210) 044842 
(220) 2019.09.12 
(730) COVOARE SERVICE S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 02.09.19; 09.01.15; 09.01.21; 
25.07.01; 25.12.25; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044843 
(220) 2019.09.13 
(730) JUGĂNARU Tudor, MD 

Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 9, ap. 34,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044844 
(220) 2019.09.13 
(730) FSS INVEST S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.11.01; 01.11.09; 16.01.01; 
16.01.25; 27.03.12; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044846 
(220) 2019.09.13 
(730) RUSU Iulian, MD 

MD-5616, Corlăteni, Rîşcani, Republica Mol-
dova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - servere pentru găzduirea site-urilor web; 

software pentru crearea de materiale publici-
tare on-line pe site-uri web; muzică digitală 
MP3 descărcabilă de pe site-uri de Internet; 
software pentru integrarea publicităţii on-line 
pe site-uri web; software pentru închirierea 
spaţiului publicitar pe site-uri web; software 
pentru plăţi; software de comerţ electronic şi 
de plăţi electronice; software pentru procesa-
rea plăţilor electronice către şi de la alte per-
soane; terminale pentru procesarea electro-
nică de plăţi efectuate cu card de credit; 

 

35   - publicitate pentru site-urile web ale firmelor; 
închirierea spaţiului publicitar pe site-uri web; 
optimizarea traficului pe site; furnizarea in-
formaţiilor de marketing prin site-uri web; 
furnizarea informaţiilor de afaceri prin inter-
mediul unui site; servicii de corelare a reţele-
lor de publicitate on-line pentru conectarea 
persoanelor din publicitate la site-uri web; 
furnizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţii comerciale; 
promovarea muzicii altor persoane prin furni-
zarea portofoliilor on-line pe un site web; 
promovarea desenelor altor persoane prin 
furnizarea portofoliilor on-line pe un site web; 
promovarea operelor de artă ale altor per-
soane prin furnizarea portofoliilor on-line pe 
un site web; marketing digital; publicitate şi 
marketing; marketing pe Internet; servicii de 
marketing; analiza tendinţelor de marketing; 
servicii de procesare a datelor on-line; furni-
zarea informaţiilor on-line, de afaceri şi co-
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merciale; servicii on-line de colaborări de 
afaceri în reţea; difuzarea materialelor publi-
citare pentru terţi, printr-o reţea de comunica-
ţii on-line pe Internet; asistenţă în domeniul 
comercializării produselor; servicii de inter-
mediere şi consultanţă în afaceri în domeniul 
vânzării de produse şi prestării de servicii; 
administrarea statelor de plată ale firmelor, în 
numele terţilor; 

 

36   - servicii de plată a facturilor prin intermediul 
site-urilor de Internet; furnizarea informaţiilor 
financiare prin intermediul unui site; servicii 
de plată furnizate prin intermediul dispozitive-
lor şi aparatelor de telecomunicaţie fără fir; 
realizarea operaţiunilor de plată fără nume-
rar; servicii pentru tranzacţii de plată cu 
cardul; procesarea operaţiunilor de plată pe 
Internet; servicii de plată prin comerţ electro-
nic; servicii de plată automatizată; servicii de 
plată a facturilor on-line, servicii de plată la 
distanţă; 

 

42   - găzduirea site-urilor de Internet (site-uri 
web); găzduirea site-urilor informatice; de-
sign de site-uri web; redactarea site-urilor 
electronice; întreţinerea site-urilor web; pro-
iectarea site-urilor web; crearea site-urilor pe 
Internet; găzduirea site-urilor web pentru 
terţi; găzduirea site-urilor pentru dispozitive 
mobile; găzduirea unui site web on-line pen-
tru crearea şi găzduirea de micro site-uri web 
pentru afaceri; creare şi design de site-uri 
web pentru terţi; proiectarea şi întreţinerea 
site-urilor web pentru terţi; închirierea spaţii-
lor de stocare pentru site-uri web; găzduirea 
spaţiilor de stocare pentru site-uri web; pro-
gramare de software pentru dezvoltare de 
site-uri web; creare şi întreţinere de site-uri 
(pagini web) pentru terţi; design, creare, 
găzduire şi întreţinere de site-uri web pentru 
terţi; găzduirea de site-uri pentru stocare 
electronică de fotografii digitale şi videocli-
puri; servicii de administrare de site-uri web 
şi hosting on-line pentru terţi; creare şi de-
sign de indexuri de informaţii bazate pe site-
uri web pentru alte persoane (servicii de teh-
nologia informaţiei); furnizarea informaţiilor în 
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi pro-
gramare prin intermediul unui site; găzduire 
şi închiriere de spaţiu de memorie pentru 
site-uri web; găzduire de facilităţi on-line pen-
tru efectuarea discuţiilor interactive; facilita-
rea accesului temporar la software on-line 
nedescărcabil pentru transmiterea informaţii-
lor; facilitarea utilizării temporare de software 
nedescărcabil on-line pentru gestionarea 
datelor; asigurarea posibilităţii de utilizare 

temporară a unui software on-line nedescăr-
cabil pentru procesarea plăţilor electronice; 
găzduire de pagini web pe Internet (hosting); 
servicii IT în legătură cu stocarea electronică 
de date. 

 

(531) CFE(8) 07.11.10; 26.03.23; 27.03.15; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 044849 
(220) 2019.09.16 
(730) GÎNGA Denis, MD 

Str. Sf. Dumitru nr. 23, MD-4834, 
Paşcani, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, cafeniu. 
(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) 02.07.04; 02.07.16; 02.07.23; 25.01.13; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044850 
(220) 2019.09.16 
(730) DANILENCO Bogdan, MD 

Str. Constantin Negruzzi nr. 5,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044851 
(220) 2019.09.16 
(730) Maison Battat Inc., CA 

8440 Darnley Road, Montreal, Quebec 
H4T1M4, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jucării pentru activităţi multiple pentru bebe-

luşi; jucării pentru baie; jucării cu baterii; me-
se de activităţi pentru copii care conţin jucării 
manipulative, convertibile în şevalete; jucării 
pentru activităţi multiple pentru copii; puzzle-
uri; jocuri de masă; jucării de desenat, jucării 
electronice didactice; jucării muzicale; anima-
le de jucărie; vehicule de jucărie; jucării acţi-
onate mecanic; jucării mecanice, cercuri din 
plastic (jucării); vehicule de jucărie cu tele-
comandă; jucării care se suprapun; jucărie 
electronică vorbitoare cu buton de oprire; 
jucării vorbitoare; bărci de jucărie; blocuri de 
construcţie (jucării); cuburi de construcţie 
care pot fi îmbinate (jucării); jucării, şi anume 
jocuri de calculator acţionate cu baterie cu 
ecran LCD care prezintă animaţie şi efecte 
de sunet. 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.21. 
 
 
 

(210) 044852 
(220) 2019.09.13 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

prindere cu capital străin, fabrică de vi-
nuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, 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) 19.07.02; 19.07.09; 19.07.10; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 044854 
(220) 2019.09.18 
(730) UNAECOGLOB S.R.L., MD 

MD-6236, Prepeliţa, Sîngerei, Republica 
Moldova 

(540)  
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(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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 10.03.10; 10.03.11; 
10.03.13; 24.15.13; 27.01.06; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044855 
(220) 2019.09.10 
(730) OCN DINO CREDIT S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.17; 03.11.07; 04.03.03; 
26.01.15; 26.01.24; 26.11.21; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044856 
(220) 2019.09.10 
(730) OCN DINO CREDIT S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 03.15.00; 04.03.03; 26.01.15. 
 
 
 
(210) 044857 
(220) 2019.09.17 
(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. 
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(210) 044858 
(220) 2019.09.17 
(730) LISNIC Veaceslav, MD 

Str. Matei Basarab nr. 5/5, ap. 29,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 
26.02.24; 27.03.03; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044859 
(220) 2019.09.12 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,  
MD-2069, 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. 

 

(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 03.13.25; 
25.01.15; 26.04.09; 27.01.12; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044860 
(220) 2019.09.16 
(730) ŢÎRA Dumitru, MD 

Str. Ipate Soroceanu nr. 77, ap. 9,  
MD-2025, Chişinău, 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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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. 

 

 
 
 
(210) 044865 
(220) 2019.09.19 
(730) "BONUS TREE" LLC, UA 

04210, Kyiv, pr. Heroiv Stalingrada, 10-A, 
corp. 6, kv. 51, Ucraina 
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(540)  
 
 

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

de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aplicaţii software şi aplicaţii mobile; 
 

42   - crearea şi dezvoltarea aplicaţiilor software şi 
a aplicaţiilor mobile. 

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 02.09.20; 26.01.18; 
26.04.04; 26.04.14; 27.05.21; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044866 
(220) 2019.09.17 
(730) TERRARICA S.R.L., MD 

MD-4833, Oniţcani, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.06; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 044867 
(220) 2019.09.17 
(730) BURCULESCU Florin Aurelian, RO 

Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 23B, Bucu-
reşti (sector 3), România 

(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; 
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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. 

 

 
 
 
(210) 044868 
(220) 2019.09.17 
(730) MAICAN-COM S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 13,  
MD-2001, 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) 26.04.03; 26.04.09; 26.11.03; 
26.11.09; 27.01.02; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 044870 
(220) 2019.09.17 
(730) STATI & COMPANY S.R.L., MD 

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

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "& CO", cu excepţia executării gra-
fice 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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.12; 01.01.25; 01.15.17; 09.01.08; 
26.04.16; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044875 
(220) 2019.09.19 
(730) PROSPECT-UZ S.R.L., MD 

Str. Călăraşi nr. 17,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni. 

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.14; 24.17.05; 
24.17.07; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 044876 
(220) 2019.09.19 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

21   - periuţe de dinţi. 
 

 
 
 
(210) 044877 
(220) 2019.09.20 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur. 
(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) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044878 
(220) 2019.09.16 
(730) AUGUR PERLA S.A., MD 

Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, sur, cafe-
niu-închis. 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de lanţuri de magazine; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(8) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 
03.17.00; 27.05.17; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044879 
(220) 2019.09.18 
(730) ŢURCAN Rodica, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

 
 
 
(210) 044881 
(220) 2019.09.20 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - scutece-chiloţei pentru bebeluşi; scutece-

chiloţi de unică folosinţă, pentru bebeluşi; 
scutece pentru copii; chiloţi de unică folosinţă 
pentru învăţarea la oliţă (scutece). 

 

(531) CFE(8) 02.05.06; 02.09.19; 09.03.14; 24.01.08; 
24.15.13; 24.17.25; 27.05.24; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 044882 
(220) 2019.09.20 
(730) STĂVILĂ Victor, MD 

MD-5414, Cogîlniceni, Rezina, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; preparate nealcoolice pentru fabricarea 
băuturilor, cu excepţia siropurilor incluse în 
această clasă. 
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(210) 044883 
(220) 2019.09.23 
(730) BELLEVIE S.R.L., MD 

Str. M. Eminescu nr. 50, of. 214,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.16; 02.03.23; 
26.01.14; 26.01.24; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044884 
(220) 2019.09.23 
(730) BELLEVIE S.R.L., MD 

Str. M. Eminescu nr. 50, of. 214,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.15.01; 27.01.06; 27.05.17. 
 
 
 
 
 
 

(210) 044885 
(220) 2019.09.16 
(730) SR GROUP COMPANY S.R.L., MD 

Str. Sfîntul Gheorghe nr. 40/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 26.03.23; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 044887 
(220) 2019.09.19 
(730) NATURAL SMILE & DESIGN S.R.L., MD 

Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 165,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb, verde de diferite 

nuanţe, albastru de diferite nuanţe, violet de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, ro-
şu de diferite nuanţe. 
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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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.11; 27.05.24; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044888 
(220) 2019.09.23 
(730) BERDOS Dorian, MD 

Str. George Meniuc nr. 25,  
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 denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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) 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044889 
(220) 2019.09.24 
(730) ARTWOOD S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 15, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu-roz. 
(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; 

 

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; 
 
 

 



 
MĂRCI  MD - BOPI 11/2019 

 117

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

 

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

 

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

 

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) 24.09.03; 25.01.13; 25.01.25; 
27.05.09; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044890 
(220) 2019.09.24 
(730) BENNO MATERIALS S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 3,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe. 
(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; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semi-

prelucrate; materiale plastice şi răşini extru-
date destinate utilizării în producţie; materiale 
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 03.07.19; 25.05.02; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044891 
(220) 2019.09.24 
(730) BENNO MATERIALS S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 3,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis. 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

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. 
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(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 25.05.02; 
26.04.18; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 044892 
(220) 2019.09.24 
(730) BENNO MATERIALS S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 3,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

diferite nuanţe. 
(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 09.01.18; 20.05.25; 25.05.02; 
26.04.18; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044893 
(220) 2019.09.24 
(730) BENNO MATERIALS S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 3,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, violet de dife-

rite nuanţe. 
(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; 

 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 25.05.02; 
26.04.18; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044894 
(220) 2019.09.24 
(730) BENNO MATERIALS S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 3,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transporta-
bile nemetalice; monumente nemetalice; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 25.05.25; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044895 
(220) 2019.09.24 
(730) ZADI Ianosh, MD 

Bd. Decebal nr. 23, bloc 2, ap. 75,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 25.03.11; 25.03.13; 26.04.18; 28.05.00. 
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(210) 044897 
(220) 2019.09.21 
(730) Hanskell Trading, SIA, LV 

Ainavas iela 2A - 28, LV-1084, Riga, Letonia 
(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; 

 

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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 044898 
(220) 2019.09.25 
(730) COMECOTEH S.R.L., MD 

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

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(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. 

 

(531) CFE(8) 05.03.15; 05.13.07; 05.13.25; 
26.01.18; 27.05.07; 29.01.03. 

 
 
 
(210) 044899 
(220) 2019.09.25 
(730) TE WA WINE CO. S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 7/3,  
MD-2068, 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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(531) CFE(8) 01.03.02; 01.15.17; 05.03.13; 05.05.20; 
25.01.13; 26.04.03; 26.04.09; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044900 
(220) 2019.09.25 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, cafeniu, negru, 

albastru, portocaliu. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 12.01.25; 25.01.15; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 044901 
(220) 2019.09.25 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

deschis, albastru, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 03.09.04; 06.03.04; 25.01.15; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044902 
(220) 2019.09.25 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, gri, ver-

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

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 03.01.15; 05.11.13; 06.06.25; 
25.01.15; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044903 
(220) 2019.09.25 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

negru, albastru, verde, portocaliu. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 03.05.19; 06.06.25; 25.01.15; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044904 
(220) 2019.09.25 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, portocaliu, ca-

feniu, verde, negru, gri. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 03.01.14; 06.06.25; 25.01.15; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044905 
(220) 2019.09.26 
(730) CARAIVANOV Ivan, MD 

Str. Kosmodemianskaia nr. 53, ap. 44,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044907 
(220) 2019.09.24 
(730) SILVESTRU Aurelian, MD 

Str. Constantin Stere nr. 4, ap. 8, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

TOCONO S.R.L., firmă de creaţie, MD 
Str. Nicolae Iorga nr. 1/A, 
MD-2012, Chişinău, 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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044913 
(220) 2019.09.26 
(730) NeoSuport Service S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 104, of. 133,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, negru, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.09; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 044918 
(220) 2019.09.27 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD 

Str. Cetatea Albă nr. 143/2, ap. 14,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, auriu. 
(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. 

 

(531) CFE(8) 29.01.13; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044920 
(220) 2019.10.01 
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(531) CFE(8) 11.03.09; 25.01.13; 26.01.20; 
26.02.05; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044921 
(220) 2019.10.01 
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 11.03.09; 25.01.13; 26.01.20; 
26.02.05; 27.05.17. 

 
 
 

(210) 044922 
(220) 2019.09.30 
(730) COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI S.A., 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 111,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 044923 
(220) 2019.09.24 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, verde, 
galben, roz, violet, portocaliu. 

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

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 01.15.01; 01.15.11; 04.03.09; 
25.01.15; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044924 
(220) 2019.09.27 
(730) AIRSTREAM S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, of. 1319,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

de navigare, geodezice, fotografice, cinemato-
grafice, audiovizuale, optice, de cântărire, de 
măsurare, de semnalizare, de detectare, de 
testare, de inspectare, de salvare şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau controlul distribuţiei sau utilizării ener-
giei electrice; aparate şi instrumente pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau 
prelucrarea sunetului, imaginilor sau a datelor; 
suporturi digitale înregistrate şi descărcabile, 
software de calculatoare, suporturi digitale sau 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul; 
calculatoare şi dispozitive periferice pentru 
calculatoare; costume de scafandru, măşti pen-
tru scafandri, tampoane de urechi pentru sca-
fandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotă-
tori, mănuşi de scafandru, aparate de respirat 
sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

(210) 044925 
(220) 2019.09.29 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LOTERIA NAŢIONALĂ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, alb, albastru de di-
ferite nuanţe, negru. 

(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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 
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(531) CFE(8) 01.01.12; 20.05.16; 24.17.18; 
25.01.06; 26.01.13; 26.04.09; 27.05.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044926 
(220) 2019.09.29 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LOTERIA NAŢIONALĂ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, alb, albastru de di-
ferite nuanţe, violet de diferite nuanţe, gri, 
negru. 

(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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.11.12; 18.02.01; 20.05.16; 
20.05.23; 24.05.03; 24.05.07; 25.01.06; 
27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044935 
(220) 2019.09.30 
(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; etu-

iuri pentru telefoane mobile; huse pentru 
telefoane mobile; folii de protecţie pentru 
ecrane adaptate pentru telefoane mobile; 
suporturi adaptate pentru telefoane mobile; 
căşti audio; căşti pentru telefoane mobile; 
suporturi pentru selfie utilizate cu telefoane 
inteligente; cabluri USB; adaptoare de cu-
rent; baterii galvanice; încărcătoare de bate-
rii; baterii externe mobile (baterii reîncărcabi-
le); difuzoare; difuzoare inteligente; căşti fără 
fir pentru telefoane inteligente; încărcătoare 
fără fir; aplicaţii software descărcabile pentru 
telefoane mobile; computere; ochelari inteli-
genţi; ceasuri inteligente; tablete; laptopuri; 
televizoare; televizoare inteligente; căşti fără 
fir; difuzoare fără fir. 

 

(531) CFE(8) 15.01.13; 27.03.15; 27.05.25. 
 
 
 
(210) 044937 
(220) 2019.09.24 
(730) VALRIDI-COM S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Armenească nr. 55, of. 109,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - gel pentru unghii, ojă de unghii, primer pen-

tru unghii (cosmetice), uleiuri de cuticule, 
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor. 

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 27.03.02; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044938 
(220) 2019.09.25 
(730) ISTRATI Dumitru, MD 

Str. 31 August nr. 51, MD-6526, 
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, oranj, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 08.05.03; 08.07.05; 11.01.01; 
11.01.04; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044939 
(220) 2019.09.25 
(730) ISTRATI Dumitru, MD 

Str. 31 August nr. 51, MD-6526, 
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.11; 02.01.23; 08.01.03; 
09.07.19; 26.04.14; 27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044941 
(220) 2019.09.26 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 

Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044947 
(220) 2019.09.24 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporati-
on), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - automobile, părţi şi accesorii pentru produse-

le sus-menţionate. 
 

 
 

(210) 044954 
(220) 2019.10.02 
(730) TRECI COMPANY S.R.L., MD 

Str. Schinoasei nr. 8/3, MD-2091, 
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.11.08; 27.01.02; 
27.01.05; 27.05.11; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044957 
(220) 2019.10.01 
(730) MIRASOF GRUP S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 39, of. 449,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.01.02; 05.01.13; 27.03.11; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044958 
(220) 2019.10.05 
(730) TODICA Vadim, MD 

Str. Socoleni nr. 6/1,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 14.09.13; 15.01.01; 15.01.25; 
26.13.25; 27.03.15; 29.01.15. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 32491 
(151) 2019.06.01 
(181) 2028.04.05 
(210) 042269 
(220) 2018.04.05 
(730) MATTRESS SHOP S.R.L., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 37/1,  
MD-2032, 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. 

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 01.07.06; 01.11.08; 03.01.02; 
03.01.22; 12.01.03; 24.09.23; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 32829 
(151) 2019.08.31 
(181) 2028.07.10 
(210) 042777 
(220) 2018.07.10 
(730) BEATRICE-COM S.R.L., societate comer-

cială, MD 
MD-5941, Pîrliţa, Făleşti, 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; 

 

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); 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.04; 27.01.12; 27.05.10. 
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(111) 32832 
(151) 2019.08.30 
(181) 2028.07.18 
(210) 042841 
(220) 2018.07.18 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepția elementelor "BOND STREET" și 
a executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, gri, roşu de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 01.05.01; 01.05.08; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.24; 
25.07.20; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 

(111) 32833 
(151) 2019.08.30 
(181) 2028.07.18 
(210) 042842 
(220) 2018.07.18 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepția elementelor "BOND STREET" și 
a executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, gri, albastru de diferi-
te nuanţe. 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 01.05.01; 01.05.08; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.24; 
25.07.20; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.13. 
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(111) 32834 
(151) 2019.08.30 
(181) 2028.07.18 
(210) 042843 
(220) 2018.07.18 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepția elementelor "BOND STREET" și 
a executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 01.01.13; 01.03.18; 01.05.01; 01.05.08; 
01.15.09; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 24.09.24; 25.07.20; 
26.03.23; 27.05.10; 29.01.14. 

 

(111) 32835 
(151) 2019.08.30 
(181) 2028.07.18 
(210) 042844 
(220) 2018.07.18 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepția elementelor "BOND STREET" și 
a executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, violet de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 01.01.13; 01.03.18; 01.05.01; 01.05.08; 
01.15.09; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 24.09.24; 25.07.20; 
26.03.23; 27.05.10; 29.01.14. 
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(111) 32845 
(151) 2019.09.03 
(181) 2028.02.20 
(210) 042010 
(220) 2018.02.20 
(730) GAMA-VILO SERVICE S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-4835, Ratuş, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "pumps.md", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.11. 
 
 
 
(111) 32853 
(151) 2019.09.08 
(181) 2027.11.08 
(210) 041491 
(220) 2017.11.08 
(730) RUSLAN SHOSTAK, UA 

bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "style", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

 

(591) Culori revendicate: alb, roz, oranj. 
(511) NCL(11-2017) 
03   - sodă cristalizată pentru curăţare; produse 

pentru toaletă; preparate cosmetice pentru 
baie (cu excepţia celor de uz medical); pro-
duse de curăţare pentru toalete; produse de 
curăţare pentru mascarea mirosului pentru 
toalete; produse care maschează mirosul în 
frigider; produse de curăţare pentru masca-
rea mirosului pentru toalete în formă de pas-
tile; săpunuri; săculeţe pentru parfumarea 
lenjeriei; produse pentru netezire (apret); 
lichide pentru spălarea parbrizelor; preparate 
pentru spălare; produse de curăţat; produse 
pentru înmuierea rufelor; produse antistatice 
de uz menajer; detergenţi, cu excepţia celor 
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi 
celor de uz medical; substanţe pentru înde-
părtarea petelor; coloranţi pentru toaletă; 
produse pentru a da luciu rufelor; înălbitor 
pentru rufe; sodă pentru albire; săruri pentru 
înălbire; sineală; apret; amidon pentru strălu-
cirea rufelor; produse pentru îndepărtarea 
ruginii; produse pentru desfundarea ţevilor 
de scurgere; pânză îmbibată cu detergent 
pentru curăţat; preparate odorizante pentru 
împrospătarea aerului; deodorante pentru 
animale de companie; detartranţi de uz cas-
nic; sodă caustică; pudră de talc pentru toa-
letă; produse chimice de uz casnic pentru 
redarea strălucirii culorilor (spălarea rufelor); 
balsamuri pentru rufe; 

 

05   - produse pentru odorizarea aerului; dezinfec-
tante pentru toalete; produse pentru înlătura-
rea mirosului pentru toalete; produse de cu-
răţare a aerului în frigider; produse de îm-
prospătare a aerului în frigider; dezinfectante 
pentru înlăturarea mirosului pentru toalete în 
formă de pastile; 

 

31   - nisip aromat pentru animale de companie 
(litieră); hârtie cu nisip pentru animale de 
companie (litieră); nisip aromat pentru pisici; 
nisip aromat pentru animale de companie în 
granule. 

 

(531) CFE(7) 27.05.03; 27.05.10; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 32854 
(151) 2019.09.08 
(181) 2028.07.11 
(210) 042780 
(220) 2018.07.11 
(730) LAGMAR-IMPEX S.R.L., MD 

Str. Socoleni nr.17/1, of. 400,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”CENTER”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re, afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.09; 
26.11.06; 26.11.07; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 32855 
(151) 2019.09.08 
(181) 2028.08.16 
(210) 042971 
(220) 2018.08.16 
(730) BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 

Str. A. Puşkin nr. 26,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare. 

 

 
 
 
(111) 32856 
(151) 2019.09.08 
(181) 2028.09.26 
(210) 043128 
(220) 2018.09.26 

(730) ECONT PROF S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”ECONT”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
09   - software de calculatoare pentru contabilitate 

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

 

35   - contabilitate informatizată; contabilitate com-
puterizată; contabilitate managerială; conta-
bilitate analitică; contabilitate administrativă; 
contabilitate de gestiune; consultanţă fiscală 
(contabilitate); contabilitate şi audit; evidenţă 
contabilă şi contabilitate; servicii de contabili-
tate computerizată; planificarea obligaţiilor 
fiscale (contabilitate); consultanţă şi informa-
ţii privind contabilitatea; furnizarea informaţii-
lor în materie de contabilitate; servicii de 
contabilitate privind costurile în întreprinderi 
agricole; servicii de consultanţă şi informare 
cu privire la contabilitate; servicii de consul-
tanţă în contabilitatea comercială; servicii în 
domeniul inteligenţei afacerilor (business 
intelligence); planificare privind gestionarea 
afacerilor, respectiv căutare de asociaţi pen-
tru fuziuni, preluări, precum şi înfiinţări de 
întreprinderi; publicitate, gestiunea afacerilor 
comerciale, administrarea comercială, lucrări 
de birou. 

 

(531) CFE(8) 26.02.05; 26.02.18; 27.05.22. 
 
 
 
(111) 32857 
(151) 2019.09.08 
(181) 2028.10.03 
(210) 043148 
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(220) 2018.10.03 
(730) OVERLAND S.R.L., SOCIETATE COMER-

CIALĂ, RO 
STR. JUDEŢEANĂ, NR. 47, BUEŞTI,  
JUDEŢUL IALOMIŢA, ROMÂNIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse decongestive nazale, sprayuri naza-

le decongestionante, sprayuri nazale pentru 
tratarea alergiilor, sprayuri nazale de uz me-
dical, picături nazale de uz medical, picături 
nazale pentru tratarea alergiilor, soluţii de uz 
medical pentru spălarea căilor nazale, pro-
duse şi articole pentru igienă, scutece pentru 
bebeluşi, scutece adaptate din hârtie pentru 
bebeluşi, scutece-chilot de unică folosinţă, 
pentru bebeluşi, scutece din hârtie, de unică 
folosinţă, pentru bebeluşi, scutece de înot de 
unică folosinţă pentru copii şi bebeluşi, şer-
veţele umede impregnate cu loţiuni farmace-
utice, şerveţele impregnate cu loţiuni farma-
ceutice, substanţe dezinfectante impregnate 
în şerveţele, şerveţele impregnate cu prepa-
rate antibacteriene, şerveţele de uz medical, 
şerveţele dezinfectante, scutece pentru copii 
şi pentru incontinenţă; 

 

10   - dilatatoare nazale, inserturi nazale, irigatoare 
nazale, dilatatoare nazale interne, măşti na-
zale (de protecţie) pentru uz medical; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.01. 
 
 
 
(111) 32879 
(151) 2019.09.13 
(181) 2028.03.07 
(210) 042126 
(220) 2018.03.07 
(730) BEAUTY FOR LIFE S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 113, ap.(of.) 143,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - gene false; preparate pentru albit şi alte sub-

stanţe pentru spălat;  
 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 32880 
(151) 2019.09.13 
(181) 2028.07.26 
(210) 042871 
(220) 2018.07.26 
(310) 51391/2018 
(320) 2018.01.31 
(330) CH 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GOLD LABEL". 
(511) NCL(11-2018) 
34   - vaporizator cu fir pentru ţigări electronice şi 

dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv ţigări 
de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru rularea 
propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; snus; înlocuitori 
de tutun (cu excepţia celor pentru uz medical); 
articole pentru fumători, inclusiv foiţe şi tuburi 
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente 
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de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumie-
re, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete; chibrituri; beţe de tutun, 
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispozi-
tive electronice şi părţi ale acestora pentru 
încălzirea ţigaretelor sau tutunului pentru eli-
berarea de aerosoli care conţin nicotină pen-
tru inhalare; soluţii de nicotină lichidă pentru 
utilizare în ţigări electronice; dispozitive elec-
tronice de fumat; ţigări electronice; ţigări elec-
tronice folosite ca înlocuitori ai ţigaretelor tra-
diţionale; dispozitive electronice pentru inhala-
rea aerosolilor care conţin nicotină; dispozitive 
de vaporizare orale pentru fumători, produse 
din tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru 
ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi 
accesorii pentru produsele sus-menţionate 
incluse în clasa 34; dispozitive pentru stinge-
rea ţigaretelor şi ţigărilor de foi încălzite, pre-
cum şi a beţelor de tutun încălzite; huse pen-
tru ţigări electronice reîncărcabile. 

 

 
 
 
(111) 32881 
(151) 2019.09.13 
(181) 2028.08.23 
(210) 042994 
(220) 2018.08.23 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "FIRM FILTER", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 

înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz 
medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, taba-
chere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispo-
zitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 10.01.10; 10.01.25; 14.01.01; 
26.02.03; 26.02.05; 26.13.25; 27.05.01. 

 
 
 
(111) 32882 
(151) 2019.09.13 
(181) 2028.08.23 
(210) 042995 
(220) 2018.08.23 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BRONZE LABEL". 
(511) NCL(11-2018) 
34   - vaporizator cu fir pentru ţigări electronice şi 

dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz 
medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigaretelor tradiţionale; dispoziti-
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ve electronice pentru inhalarea aerosolilor 
care conţin nicotină; dispozitive de vaporiza-
re orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; dispozitive pentru stingerea ţiga-
retelor şi ţigărilor de foi încălzite, precum şi a 
beţelor de tutun încălzite; huse pentru ţigări 
electronice reîncărcabile. 

 

 
 
 
(111) 32885 
(151) 2019.09.16 
(181) 2027.12.04 
(210) 041633 
(220) 2017.12.04 
(730) PREMIUM QUALITY S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo  nr. 61, ap. 102,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "gust excelent", "Perfec-
to", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(7) 01.15.11; 27.03.12; 27.05.08; 27.05.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 32889 
(151) 2019.09.13 
(181) 2028.09.07 
(210) 043047 
(220) 2018.09.07 
(730) STEŢCO Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bloc 1, ap. 127, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VIN DE CALITATE SU-
PERIOARA",  "FABRICAT ÎN MOLDOVA", 
"™", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
33   - vinuri; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.02; 05.07.10; 07.15.22; 24.01.03; 
24.01.10; 24.01.15; 24.01.18; 24.17.09; 
27.05.10. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în octombrie 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 042978 2018.08.22 32400 2019.05.08 35,38,42 LASMA RTI S.R.L., MD 11/2018  
2 041959 2018.02.05 32450 2019.05.21 03 PANCIUC  Alexandru, MD 4/2018  
3 042269 2018.04.05 32491 2019.06.01 20 MATTRESS SHOP S.R.L., 

MD 
6/2018 11/2019

4 042787 2018.07.11 32800 2019.08.14 40 CAZAC Victor, MD 
GAMUREAC Iulian, MD 

11/2018  

5 042789 2018.07.12 32801 2019.08.14 40 CAZAC Victor, MD 
GAMUREAC Iulian, MD 

11/2018  

6 042777 2018.07.10 32829 2019.08.31 29,30,31 BEATRICE-COM S.R.L., 
societate comercială, MD 

9/2018 11/2019

7 043206 2018.10.11 32830 2019.08.28 29,30,32,33 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

1/2019  

8 042544 2018.05.25 32831 2019.08.30 33 ROŞCA Vasile, MD 8/2018  
9 042841 2018.07.18 32832 2019.08.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 

CH 
11/2018 11/2019

10 042842 2018.07.18 32833 2019.08.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

11/2018 11/2019

11 042843 2018.07.18 32834 2019.08.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

11/2018 11/2019

12 042844 2018.07.18 32835 2019.08.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

11/2018 11/2019

13 042935 2018.08.13 32836 2019.09.02 09,38,42 Qualcomm Incorporated, US 1/2019  
14 043487 2018.12.06 32838 2019.08.30 29,30,32,43 Knorr-Nahrmittel 

Aktiengesellschaft, CH 
2/2019  

15 041587 2017.11.29 32839 2019.09.02 43 CHISELIOV Aliona, MD 3/2018  
16 043159 2018.10.03 32840 2019.09.02 29,30,33,35,4

3 
DIACOV Olesea, MD 1/2019  

17 043160 2018.10.03 32841 2019.09.02 01 SÎLI Oleg, MD 1/2019  
18 043161 2018.10.03 32842 2019.09.02 05 SÎLI Oleg, MD 1/2019  
19 043267 2018.10.25 32843 2019.09.02 11,35 iROBOT S.R.L., MD 12/2018  
20 043268 2018.10.25 32844 2019.09.02 11 iROBOT S.R.L., MD 12/2018  
21 042010 2018.02.20 32845 2019.09.03 35,37 GAMA-VILO SERVICE 

S.R.L., societate comercială, 
MD 

4/2018 11/2019

22 043341 2018.11.09 32846 2019.09.03 35,36,43 Regent Hospitality Worldwide, 
Inc., KY 

2/2019  

23 042413 2018.05.04 32847 2019.09.03 33 SONIC Nelia, MD 7/2018  
24 042414 2018.05.04 32848 2019.09.03 33 SONIC Nelia, MD 7/2018  
25 043419 2018.11.22 32849 2019.09.04 33 CRICOVA S.A., combinat de 

vinuri, MD 
1/2019  

26 042394 2018.04.27 32850 2019.09.05 20,24,35 PORADĂ Veaceslav, MD 7/2018  
27 043392 2018.11.08 32851 2019.09.09 05 Swiss Pharma International 

AG, CH 
1/2019  

28 043529 2018.12.12 32852 2019.09.05 07,09,11 LG Corp., KR 2/2019  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29 041491 2017.11.08 32853 2019.09.08 03,05,31 RUSLAN SHOSTAK, UA 2/2018 11/2019
30 042780 2018.07.11 32854 2019.09.08 36,37 LAGMAR-IMPEX S.R.L., MD 11/2018 11/2019
31 042971 2018.08.16 32855 2019.09.08 35,36 BANCA DE FINANŢE ŞI 

COMERŢ S.A., MD 
10/2018 11/2019

32 043128 2018.09.26 32856 2019.09.08 09,35 ECONT PROF S.R.L., MD 11/2018 11/2019
33 043148 2018.10.03 32857 2019.09.08 05,10,35 OVERLAND S.R.L., SOCIE-

TATE COMERCIALĂ, RO 
12/2018 11/2019

34 043449 2018.11.28 32858 2019.09.08 05 ASFARMA MEDIKAL 
DENTAL URUNLER VE ILAC 
SANAYI TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA 
COMPANIEI TURCEŞTI, MD 

1/2019  

35 043482 2018.12.05 32859 2019.09.08 03,11,35 CHIRCU Alexandr, MD 2/2019  
36 043493 2018.12.05 32860 2019.09.08 29,30,35 BUCURIA S.A., MD 2/2019  
37 043539 2018.12.17 32861 2019.09.08 21,35 ZAGORNEANU Maxim, MD 2/2019  
38 043563 2018.12.11 32862 2019.09.08 34 ŢURCAN Rodica, MD 

ANGHILEANU Maria, MD 
2/2019  

39 043579 2018.12.20 32863 2019.09.08 30,35 NO&GAMA S.R.L., MD 2/2019  
40 043375 2018.11.15 32864 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 

S.A., CU 
1/2019  

41 043376 2018.11.15 32865 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

42 043377 2018.11.15 32866 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

43 043378 2018.11.15 32867 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

44 043379 2018.11.15 32868 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

45 043380 2018.11.15 32869 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

46 043381 2018.11.15 32870 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

2/2019  

47 043382 2018.11.15 32871 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

48 043383 2018.11.15 32872 2019.09.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

1/2019  

49 043384 2018.11.15 32873 2019.09.09 34 EMPRESA CUBANA DEL 
TABACO (CUBATABACO), 
CU 

1/2019  

50 043385 2018.11.15 32874 2019.09.09 34 EMPRESA CUBANA DEL 
TABACO (CUBATABACO), 
CU 

1/2019  

51 043386 2018.11.15 32875 2019.09.09 34 EMPRESA CUBANA DEL 
TABACO (CUBATABACO), 
CU 

1/2019  

52 040747 2017.06.13 32876 2019.09.10 33 EX HACIENDA LOS 
CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
a company organized  
and existing under the laws of 
Mexico, MX 

7/2017  

53 042378 2018.04.24 32877 2019.09.11 29,35 DOLOŞCAN Sergiu, MD 7/2018  
54 043425 2018.11.22 32878 2019.09.10 11,37 EUROINSTAL S.R.L., MD 1/2019  
55 042126 2018.03.07 32879 2019.09.13 03,21,35 BEAUTY FOR LIFE S.R.L., 

MD 
5/2018 11/2019

56 042871 2018.07.26 32880 2019.09.13 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

11/2018 11/2019

57 042994 2018.08.23 32881 2019.09.13 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

10/2018 11/2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 042995 2018.08.23 32882 2019.09.13 34 Philip Morris Products S.A., 

CH 
10/2018 11/2019

59 043541 2018.12.17 32883 2019.09.17 29,30 General Mills, Inc., US 2/2019  
60 041633 2017.12.04 32885 2019.09.16 29,30 PREMIUM QUALITY S.R.L., 

MD 
2/2018 11/2019

61 042946 2018.08.14 32886 2019.09.20 29,30,31, 
32,43 

BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

10/2018  

62 043047 2018.09.07 32889 2019.09.13 33,35 STEŢCO Alexandru, MD 11/2018 11/2019
63 043271 2018.10.26 32890 2019.09.18 33 CHIRMICI Denis, MD 12/2018  
64 043316 2018.11.06 32891 2019.09.12 25 LITRA Corneliu, MD 1/2019  
65 043317 2018.11.06 32892 2019.09.12 25 LITRA Corneliu, MD 1/2019  
66 043393 2018.11.14 32893 2019.09.23 35,43 GRIGS FOOD S.R.L., MD 1/2019  
67 043453 2018.11.28 32894 2019.09.13 35,44 CUCOŞ Valentin, MD 2/2019  
68 043480 2018.12.05 32895 2019.09.16 35,36,39, 

41,43 
DONICI Alexandru, MD 2/2019  

69 043527 2018.12.12 32896 2019.09.19 37 PODLESNÎI Alexandr, MD 2/2019  
70 043542 2018.12.19 32897 2019.09.12 30,31,32, 

33,41 
COSTONDOI Vladimir, MD 
PALADI Ion, MD 

2/2019  

71 043598 2018.12.22 32898 2019.09.19 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

2/2019  

72 043573 2018.12.19 32899 2019.09.17 07 BEM INNA S.R.L., societate 
comercială, MD 

2/2019  

73 043596 2018.12.21 32900 2019.09.23 05,10 Biocon Limited, IN 2/2019  
74 043597 2018.12.21 32901 2019.09.23 05,10 Biocon Limited, IN 2/2019  
75 043599 2018.12.23 32902 2019.09.17 05 Zhebrovska Filya, UA 2/2019  
76 043600 2018.12.23 32903 2019.09.17 05 Farmak International Holding 

GmbH, AT 
2/2019  

77 043604 2018.12.26 32904 2019.09.17 33 EURO-ALCO S.R.L., MD 2/2019  
78 043605 2018.12.26 32905 2019.09.17 33 EURO-ALCO S.R.L., MD 2/2019  
79 043606 2018.12.26 32906 2019.09.17 33 EURO-ALCO S.R.L., MD 2/2019  
80 043612 2018.12.26 32907 2019.09.17 33,35 VINFOTECA & CO S.R.L., 

MD 
2/2019  

81 043405 2018.11.20 32920 2019.08.29 25,35 CUJBA Dumitru, MD 1/2019  
 

 
 

Lista mărcilor reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3R 12 2029.07.10 33 Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,  
Olanda 

 2-3/1994 

2 2R 6957 2028.06.19 09,16,35, 
38,41,42 

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 

8/1999 2/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 2R 7055 2029.03.04 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, Statele Unite ale Americii 

10/1999 3/2000 

4 2R 7477 2029.10.18 09,16,35, 
38,41,42 

AGENŢIA SERVICII PUBLICE, instituţie publi-
că, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3/2000 8/2000 

5 2R 7499 2029.12.16 21,35 Fabrica de sticlă din Chişinău, întreprindere de 
stat, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2000 9/2000 

6 2R 7509 2029.11.09 34 P.T. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA 
TBK., ID 
Jalan Rungkut Industri Raya 18, Surabaya - 
60293, Indonezia 

3/2000 9/2000 

7 2R 7576A 2029.12.29 12 COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, FR 
23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND, Franţa 

6/2000 11/2000 

8 2R 7664 2029.06.14 35 CVIN S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 12, bloc 1, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12/1999 12/2000 

9 2R 7915 2029.04.29 33 VOLCU Oleg, MD 
Str. Dorobanţi nr. 1, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

7/2000 
12/2000 

5/2001 

10 2R 8090 2029.04.30 19,37 INTERACTIV S.A., MD 
Str. Ion Inculet nr. 105, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

3/2001 8/2001 

11 2R 8372 2029.08.26 35 Accent Electronic S.A., MD 
Str. Bulgară nr. 33/1, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

1/2000 12/2001 

12 2R 8374 2029.11.23 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

3/2000 12/2001 

13 R 19433 2028.12.02 39,43 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, 
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3/2009 2/2010 

14 R 19434 2028.12.02 29,30,31,35 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, 
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3/2009 2/2010 

15 R 19561 2029.04.02 05 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 
GB 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 
3UH, Regatul Unit 

6/2009 3/2010 

16 R 19677 2029.03.30 17,19,35 SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

5/2009 5/2010 

17 R 19752 2029.05.20 36 DUFREMOL S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Tighina nr. 12, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 5/2010 

18 R 19755 2029.05.07 03,42,44 REPUTAŢIA S.R.L., MD 
Str. Otovasca nr. 17, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 4/2010 

19 R 19875 2029.06.18 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

20 R 19961 2029.05.19 16 BAŞTINA-RADOG S.R.L., firmă, MD 
Str. Florilor nr. 1, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 
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21 R 19963 2029.06.24 35,44 BELNIS S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 19/1, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 

22 R 19964 2029.06.24 35,44 BELNIS S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 19/1, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 

23 R 19989 2029.05.19 16 BAŞTINA-RADOG S.R.L., firmă, MD 
Str. Florilor nr. 1, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 

24 R 19990 2029.06.02 38,41 RADIO MARIA APS, IT 
Via Milano 12, 22036 Erba CO, Italia 

8/2009 8/2010 

25 R 20044 2029.03.30 35,39,43 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz, 
Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 

26 R 20111 2029.08.28 05 Wyeth LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

11/2009 9/2010 

27 R 20113 2029.08.28 05 Wyeth LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

11/2009 9/2010 

28 R 20137 2029.06.19 17 FACTORY MOLDAVIZOLIT, societate pe 
acţiuni de tip închis, MD 
Str. Şevcenko nr. 90, MD-3300, 
TDS Nistrului, Tiraspol, Republica Moldova 

8/2009 9/2010 

29 R 20184 2029.09.17 01,04,16,35,
37,39,40,42 

Publichnoye aktsionernoye obshchestvo 
"GAZPROM", RU 
Ul. Nametkina, 16, Moskva, 117997, Federaţia 
Rusă 

12/2009 10/2010 

30 R 20185 2029.09.17 01,04,16,35,
37,39,40,42 

Publichnoye aktsionernoye obshchestvo 
"GAZPROM", RU 
Ul. Nametkina, 16, Moskva, 117997, Federaţia 
Rusă 

12/2009 10/2010 

31 R 20186 2029.09.17 01,04,16,35,
37,39,40,42 

Publichnoye aktsionernoye obshchestvo 
"GAZPROM", RU 
Ul. Nametkina, 16, Moskva, 117997, Federaţia 
Rusă 

12/2009 10/2010 

32 R 20187 2029.09.17 01,04,16,35,
37,39,40,42 

Publichnoye aktsionernoye obshchestvo 
"GAZPROM", RU 
Ul. Nametkina, 16, Moskva, 117997, Federaţia 
Rusă 

12/2009 10/2010 

33 R 20244 2029.03.31 35 Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, TR 
Turkcell Plaza Aydınevler Mahallesi, İnönü 
Caddesi No: 20 B Blok Küçükyalı Ofispark 
34854 Maltepe/İSTANBUL, Turcia 

7/2009 11/2010 

34 R 20262 2029.07.03 05 BioMarin Pharmaceutical Inc., US 
105 Digital Drive, Novato, California 94949, 
Statele Unite ale Americii 

10/2009 11/2010 

35 R 20271 2029.08.06 05 LABORATOIRES INNOTHERA, Société par 
Actions Simplifiée, FR 
22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, 
Franţa 

11/2009 11/2010 

36 R 20272 2029.08.06 05,10 LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIO-
NAL, Société par Actions Simplifiée, FR 
22 avenue Aristide Briand, 94110, Arcueil, 
Franţa 

11/2009 11/2010 

37 R 20318 2029.08.28 30 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ID 
Sudirman Plaza, Indofood Tower 27th/Fl., Jl. 
Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 
Indonezia 

11/2009 11/2010 

38 R 20319 2029.09.09 07,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s 
ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

12/2009 11/2010 
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39 R 20320 2029.09.09 07,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s 

ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

12/2009 11/2010 

40 R 20330 2029.05.27 02,19,35 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Polifarb Ucraina", UA 
ul. Danila Galitskogo, d. 10, 49102. g. Dnepr, 
Ucraina 

8/2009 11/2010 

41 R 20346 2028.12.02 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, 
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3/2009 11/2010 

42 R 20351 2029.08.28 30 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ID 
Sudirman Plaza, Indofood Tower 27th/Fl., Jl. 
Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, 
Indonezia 

11/2009 11/2010 

43 R 20353 2029.09.04 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

12/2009 11/2010 

44 R 20378 2029.07.23 09 Bosch Automotive Service Solutions (Suzhou) 
Co. Ltd., CN 
5/F, East, 304 blg, Shangbu Industrial Park, 
Zhenxing Rd., Futian Shenzhen, China 

11/2009 11/2010 

45 R 20385 2029.07.08 28 CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO 
MAREK BRYŁA, WOJCIECH LIPIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI, PL 
ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków, Polonia 

9/2009 11/2010 

46 R 20409 2029.08.03 11,21 CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD 
Şos. Hînceşti nr. 60, bloc 1, ap. 87, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 10/2010 

47 R 20452 2029.04.28 21,35 ARC MANAGEMENT & SERVICES, FR 
104 avenue du Général de Gaulle 62510 
Arques, Franţa 

9/2009 12/2010 

48 R 20453 2029.07.08 28 CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO 
MAREK BRYŁA, WOJCIECH LIPIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI, PL 
ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków, Polonia 

9/2009 12/2010 

49 R 20454 2029.07.08 28 CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO 
MAREK BRYŁA, WOJCIECH LIPIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI, PL 
ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków, Polonia 

9/2009 12/2010 

50 R 20505 2029.08.12 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

11/2009 12/2010 

51 R 20511 2029.11.04 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 12/2010 

52 R 20621 2030.02.03 10,35 POLISANO PRIM S.R.L., MD 
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

3/2010 1/2011 

53 R 20659 2029.11.23 30 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL 
PROPERTY ApS, DK 
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, Danemar-
ca 

2/2010 2/2011 

54 R 20774 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

55 R 20775 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 
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56 R 20776 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

57 R 20777 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

58 R 20778 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

59 R 20779 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

60 R 20780 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

61 R 20782 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

62 R 20783 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

63 R 20816 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

64 R 20817 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

65 R 20818 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

66 R 20823 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

67 R 20828 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

68 R 20829 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

69 R 20831 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

70 R 20838 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 6/2011 

71 R 20843 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 
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72 R 20846 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

73 R 20847 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

74 R 20849 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

75 R 20855 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

76 R 20865 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

77 R 20870 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

78 R 20871 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

79 R 20872 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

80 R 20874 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

81 R 20875 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

82 R 20876 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

83 R 20879 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

84 R 20880 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

85 R 20881 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

86 R 20882 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

87 R 20884 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 
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88 R 20887 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

89 R 20888 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

90 R 20889 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

91 R 20903 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

92 R 20904 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 3/2011 

93 R 21833 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 11/2011 

94 R 21941 2029.12.04 05 Reprezentanţa "World Medicine Ilac Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi" S.A., MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 12/2011 

95 R 21991 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 12/2011 

96 R 21992 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 12/2011 

97 R 21994 2030.02.05 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 12/2011 

98 R 22167 2029.12.04 05 World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 3/2012 

99 R 22917 2029.04.02 34,35 COIALNÎC Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 9/2012 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66 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. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Lista indicaţiilor geografice  
sau a denumirilor de origine înregistrate 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data de depozit, numărul  

de ordine şi data înregistrării, indicaţia geografică protejată (IGP)/denumirea de origine  
protejată (DOP), clasa/produsul, solicitantul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
de depozit  

Nr. şi data 
înregistrării 

IGP/DOP Clasa/produsul Solicitant, cod ST.3 OMPI Nr. BOPI 

1 DO-0020 
 

2019.04.24 

DO-12 
 

2019.11.14 

DOP  
Agriş de Marinici 

29 - dulceaţă din 
agrişe; gem din 
agrişe; jeleu din 
agrişe; agrişe 
uscate; agrişe 
congelate; 
31 - fructe 
proaspete de agriş; 
32 - suc din agrişe. 

Grupul de producători din Marinici 
(grupul din cadrul AO Asociaţiei 
Producătorilor de Pomuşoare 
BACIFERA), MD 
Str. Costiujeni nr. 14,  
MD-2019, Chișinău,  
Republica Moldova 
 

6/2019 

2 IG-010 
 

2019.01.18 

IG-10 
 

2019.11.18 

IGP  
PRUNE DEOSEBITE DE 

LALOVA 

29 - prune uscate 
umplute cu miez de 
nucă. 
 

Uniunea de Persoane Juridice 
„Asociaţia Producătorilor, 
Procesatorilor de Fructe din aria 
Nistrului Medial”, MD 
MD-5421, Lalova, Rezina, 
Republica Moldova 

6/2019 

 
 
 

 
 

Lista specialităților tradiționale garantate înregistrate 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data de depozit, numărul  
de ordine şi data înregistrării, specialitatea tradițională garantată (STG), clasa/produsul, solicitantul și adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
de depozit  

Nr. şi data 
înregistrării 

STG Clasa/produsul Solicitant, cod ST.3 OMPI Nr. BOPI 

1 STG-001 
 

2019.04.17 

STG-1 
 

2019.11.04 

 
Prune umplute cu miez de nucă

29 - prune 
umplute cu 
miez de nucă. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2019 
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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
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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
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(51) LOC (12) Cl. 06-04 
(21) f 2019 0042 
(22) 2019.05.24 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: bej de diferite 

nuanţe, sur de diferite nuanţe. 

(71)(72) CIUNTU Dorin, MD 
    Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132,    

              MD-2038, Chişinău,  
              Republica Moldova 
(54) Bibliotecă 

 
(55) 
 
 

1.1 
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(21) f 2019 0042 
 

1.2 
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(21) f 2019 0042 
 

1.3 
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(21) f 2019 0042 
 

1.4 
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(21) f 2019 0042 
 

1.5 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 07-01 
(21) f 2019 0053 
(22) 2019.08.08 
(28) 2 
(57)   Culori revendicate: desenul 1 - negru, 
         alb, roşu, gri;  
         desenul 2 - negru, roşu, verde, albastru 
         deschis, gri. 

(71) PROVITUS GRUP S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69 A,  

           MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(72) BUGA  Victor, MD 
(74) ŞTIRBU Natalia 
(54) Pahar, motiv decorativ pentru pahar 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(21) f 2019 0053 
 

 

1.1  1.2 
 

2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-05 
(21) f 2019 0061 
(22) 2019.08.23 
(28) 2 
(57)   Culori revendicate: desenul 1 - alb, 

negru, sur de diferite nuanţe, cafeniu de 
diferite nuanţe, portocaliu, verde de 
diferite nuanţe, galben, albastru;  

          desenul 2 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, violet, sur, galben, portocaliu de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite 
nuanţe, roşu. 

(71)(72) DOROFTEI Ion, MD 
   Str. Nicolae H. Costin nr. 63/2,  

             ap. 123, MD-2071, Chişinău,   
             Republica Moldova 
(54) Grafică pentru ambalaje 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(21) f 2019 0061 
 

1 
 

2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0065 
(22) 2019.09.23 
(28) 1 

 (71)(72) BERDOS Dorian, MD 
     Str. George Meniuc nr. 25, MD-2009,     

               Chişinău, Republica Moldova 
(54) Motiv decorativ 

 
(55) 
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(21) f 2019 0065 
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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, 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) 
Nr. de desene şi 

modele industriale
 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0060 2018.10.31 11-02 24 BOŢAN Radu, MD 
Str. A. Donici nr. 13, MD-2088, Ghidighici, 
Chişinău, Republica Moldova 

4/2019 

2 f 2019 0011 2019.02.12 06-01 17 PANMOBILI S.R.L., MD 
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica Moldova 

4/2019 

 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale  

(numărul desenului şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

 de depozit 

(22) 
Data 

 de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
(nr. desenului şi 

modelului industrial)

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1837 09-01 f 2017 0022 2017.05.19 1 (1) BESCHIERU Nichita, MD 8/2019 
2 1838 09-05 f 2018 0041 2018.06.28 4 (1, 2, 3, 6) PRODUSE DE FAMILIE 

S.R.L., MD 
8/2019 

3 1840 19-08 f 2018 0059 2018.10.29 6 SERGIU & ARIDANA S.R.L., 
MD 

8/2019 

4 1841 09-03 f 2018 0066 2018.11.28 1 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 8/2019 
5 1842 09-01 f 2018 0074 2018.12.07 8 RENAISSANCE PERFECT 

S.R.L., MD 
8/2019 

 
 
 

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, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 
cer-

tifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 1232 2024.10.01 f 2009 0063 2009.10.01 32-00 1 MARS, 
INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, 
McLean, Virginia 
22101-3883, Statele 
Unite ale Americii 

12/2009 
5/2010 
9/2010 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, 
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele 

Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB

1 DM/103359 2018.10.12 HAZUKI 
COMPANY 
KABUSHIKI 
KAISHA, JP 

Ochelari de mărire / 
Magnifying eyeglasses / 
Lunettes grossissantes 

16-06 4 2023.10.12 15/2019

2 DM/103369 2018.08.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ecran de afişaj cu 
interfaţă grafică pentru 
utilizator; interfaţă 
grafică pentru utilizator 
pentru panou de afişaj / 
Display screen with 
graphical user interface; 
graphical user interface 
for display panel / Écran 
d'affichage avec 
interface graphique 
utilisateur; interface 
graphique utilisateur 
pour panneau 
d'affichage 

14-02, 
04 

2 2023.08.28 9/2019 

3 DM/200124 2018.12.10 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; cercei; inel / 
Necklace; earring; finger 
ring / Collier; boucle 
d'oreille; bague 

11-01 3 2023.12.10 9/2019 

4 DM/200367 2018.12.18 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; cercei; brăţară / 
Necklace; earring; 
bracelet / Collier; boucle 
d'oreille; bracelet 

11-01 5 2023.12.18 13/2019

5 DM/200374 2018.12.12 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inele / Finger rings / 
Bagues 

11-01 3 2023.12.12 13/2019
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: 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 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

11-01 DM/200124 2018.12.10 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; cercei; inel / 
Necklace; earring; 
finger ring / Collier; 
boucle d'oreille; bague 

3 2023.12.10 9/2019 

11-01 DM/200367 2018.12.18 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; cercei; brăţară / 
Necklace; earring; 
bracelet / Collier; boucle 
d'oreille; bracelet 

5 2023.12.18 13/2019

11-01 DM/200374 2018.12.12 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inele / Finger rings / 
Bagues 

3 2023.12.12 13/2019

14-02, 
04 

DM/103369 2018.08.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ecran de afişaj cu 
interfaţă grafică pentru 
utilizator; interfaţă 
grafică pentru utilizator 
pentru panou de afişaj / 
Display screen with 
graphical user interface; 
graphical user interface 
for display panel / Écran 
d'affichage avec 
interface graphique 
utilisateur; interface 
graphique utilisateur 
pour panneau 
d'affichage 

2 2023.08.28 9/2019 

16-06 DM/103359 2018.10.12 HAZUKI COMPANY 
KABUSHIKI KAISHA, 
JP 

Ochelari de mărire / 
Magnifying eyeglasses / 
Lunettes grossissantes 

4 2023.10.12 15/2019
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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 Cereri de 

înregistrare 
a mărcilor 

040289 
042195 
043364 

- 
- 
- 

7/2017 
7/2018 
1/2019 

 
 

 

(730)  
BRAVO WINE S.R.L.,  
MD 
Str. Meşterul Stanciu nr. 17,  
MD-4301, Căuşeni, Republica 
Moldova 

(730)  
TIMBRUS PURCARI ESTATE 
S.R.L., MD 
Str. Grigore Vieru nr. 134,  
MD-4229, Purcari, Ştefan 
Vodă, Republica Moldova 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042171 - 5/2018 
 

(730)  
Str. Bulgară nr. 31-A, MD-
2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-
2002, Chişinău, Republica 
Moldova 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042835 - 9/2018 
 

(511)  
34 - tutun; articole pentru 
fumători; chibrituri. 

(511)  
34 - tutun, ţigarete. 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

043088 - 11/2018 
4/2019 

 
 
 

(540)  (540)  

           
5 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

043522 - 2/2019 
 
 
 
 

(540)  
 

(540)  
 

 
6 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

043524 - 2/2019 
 
 
 
 

(540)  
 

(540)  
 

 
7 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

043525 - 2/2019 
 

(511)  
33 - băuturi alcoolice (cu ex-
cepţia berii). 

(511)  
33 - vinuri. 

8 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

044771 - 10/2019 
 
 
 
 

(540)  (540)  

 
9 Marcă 004763 2R 3042 2/1996 

7/2005 
3/2015 

 
 

(730) 
JOY MM DELAWARE, INC., 
corporaţia statului Delaware,  
US 
 
 
Little Falls Centre II, 2751 
Centerville Road, Suite 342, 
Wilmington, Delaware 19808, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Joy Global Underground Min-
ing LLC, a limited liability 
company organized under the 
laws of the State of Delaware, 
US 
40 Pennwood Place, Suite 
100, Warrendale, Pennsylva-
nia 15086, Statele Unite ale 
Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Mărci 008772 

 
 
 

008802 

R 7326  
 
 
 

R 7329 

1/2000 
6/2000 
6/2009 

 
1/2000 
6/2000 

10/2009 

(730)  
ADVANCED MICRO DEVIC-
ES, INC., corporaţie din statul 
Delaware, US 
One AMD Place Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite 
ale Americii 

(730)  
Advanced Micro Devices, Inc., 
US 
 
2485 Augustine Drive, Santa 
Clara, California 95054,  
Statele Unite ale Americii 

11 Mărci 008946 
 
 
 
 

008947 
 
 
 
 

026170 
 
 

026528 

R 7508  
 
 
 
 

R 8330 
 
 
 
 

20426 
 
 

20700 

3/2000 
9/2000 
2/2010 
6/2010 

 
3/2000 

12/2001 
2/2010 
6/2010 

 
2/2010 

12/2010 
 

3/2010 
2/2011 

(730)  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-
2023, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10,  
MD-6826, Sociteni, Ialoveni, 
Republica Moldova 
 

12 Marcă 025033 19743 5/2009 
5/2010 

(730)  
EXIMBANK- Gruppo Veneto 
Banca S.A., bancă comercială, 
MD 

(730)  
EXIMBANK S.A., bancă 
comercială, MD 

13 Mărci 025008 
 
 

025314 

19910 
 
 

20106 

7/2009 
7/2010 

 
9/2009 
9/2010 

(730)  
Vul. Pavla Usenko 8, UA-
02105, Kyiv, Ucraina 
 

(730)  
Vul. Elektrykiv, 26/9, 
 UA-04176, Kyiv, Ucraina 
 

14 Marcă 025886 20357 12/2009 
10/2010 

 
 
 

(730)  
OLŢEPCOM S.R.L, societate 
comercială, MD 
Str. Hristo Botev nr. 7/3, ap. 
(of.) 31, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
OLŢEPCOM S.R.L.,  
MD 
Bd. Decebal nr. 23/2,  
MD-2015, Chişinău,  
Republica Moldova 

15 Mărci 025850 
025851 
025849 

20523 
20524 
20283 

2/2010 
12/2010 

 
 
 

(730)  
São Paulo Alpargatas S.A., 
BR 
Rua Funchal, 160, 04551-903 
São Paulo, SP, Brazilia 

(730)  
Alpargatas S.A., BR 
 
Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, 14 andar, Vila 
Olimpia, São Paulo, SP, Brazil 
04548-004, Brazilia 

16 Marcă 025678 R 20578 11/2009 
1/2011 
8/2019 

(730)  
Str. Nucarilor nr. 24, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. N. Pirogov nr. 23, MD-
2009, Chişinău, Republica 
Moldova 

17 Brevet de 
invenţie 

a 2013 0069  4369 3/2014 
9/2015 

(73) 
2 Royal College Street, Lon-
don NW 1 0NH, Marea Brita-
nie 

(73) 
North West House, 119 
Marylebone Road, London, 
NW1 5PU, England, Marea 
Britanie 
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Lista contractelor de cesiune 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date des-

pre 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 Marcă 040533 
2017.04.12 

 

30762 
 

7/2017   
5/2018 

 

(730)   
XIAOFU TIAN, UA 
Str. Seredniofontansika  
nr.19-A, ap. 45, Odessa,  
Ucraina 
CURDOV Ivan, MD 
Str. Buiucani nr. 5, ap. 23, MD-
2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
XIAOFU TIAN, UA 
Str. Seredniofontansika 
nr.19-A, ap. 45, Odessa, 
Ucraina 
 
  

3183 
2019.10.15 

 

2 Marcă 030017 
2011.10.20 

 

23061 
 

12/2011   
10/2012 

(730)   
TOTUL PENTRU COPII S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Florilor nr. 16/2, ap. 23, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
SONMARY LUX S.R.L., MD 
 
Str. Florilor nr. 16/2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

3184 
2019.10.15 

 

3 Mărci 013992 
2003.12.24 

 
013993 

2003.12.24 

R 11601 
 
 

 R 
11602 

 

8/2004   
1/2005    

11/2006   
3/2014    
7/2016 

 

(730)   
MLA Multibrand Holdings, LLC, 
US 
 
1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
BCBG IP Holdings LP  
(U.S. Limited Partnership), 
US 
605 Third Avenue - 22nd 
Floor, New York, NY 10158, 
Statele Unite ale Americii 

3185 
2019.10.16 

 

4 Mărci 012912 
2003.05.07 

 
 
 
 
 

032196 
2012.11.28 

 
 
 

040042 
2017.01.25 

R 10697 
 
 
 
 
 
 

25348 
 
 
 
 

30227 
 

11/2003 
6/2004 

10/2006 
7/2013 
6/2015 
3/2017 

 
5/2013   
5/2014    
6/2015    
3/2017 

 
4/2017   
4/2018 

(730)   
YMK ADVISORS S.R.L., MD 
Str. Lenin nr. 2, bloc a,  
MD-6101, Ceadîr-Lunga, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 
 
 
 
 

(730)   
GOMENIUK Iuri, MD 
Str. Studenţilor nr. 7,  
bloc 10, ap. 23, MD-2045, 
Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3192 
2019.10.23 

 

5 Marcă 009993 
2001.02.06 

 

R 9037 2/2002   
11/2002   
12/2010   
1/2012    
6/2019 

(730)   
COLAJ-COLOR  S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 103, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Colaj-Cinema  S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 103, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

3193 
2019.10.23 

 

6 Marcă 026058 
2009.11.23 

 

20435 
 

1/2010   
12/2010 

(730)   
PROVITUS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69 A, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
PROVITUS PRIM S.R.L., 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam  
nr. 69 A, MD-2012,  
Chişinău,  
Republica Moldova 

3194 
2019.10.24 

 

7 Marcă 040206 
2017.02.21 

 

30365 
 

3/2017   
2/2018 

(730)   
GLOBAL FENIX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 77/15,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
Rosenalex-Com S.R.L., MD 
Str. Carierei nr. 28,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

3196 
2019.10.24 
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Lista contractelor de licenţă 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii  

privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului       
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr.  
titlului 

de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Marcă 025548 

2009.07.06 
 

23855 
 

11/2009 
4/2013    
6/2019 

(730) 
ZOLOTOI AIST 
S.R.L.,  întreprin-
dere cu capital 
străin, fabrică de 
vinuri şi coniacuri, 
MD 
Str. Iu. Gagarin  
nr. 34, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, 
Republica Moldova 

(791) 
CVIN-COM S.R.L., 
societate comercia-
lă, MD 
 
 
 
Şos. Chişinău-
Hînceşti, MD-6801, 
Ialoveni, Republica 
Moldova 

1. Licenţă exclusivă. 
 

2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 05.04.2019 
până la 05.04.2024. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

3186 
2019.10.16 

2 Marcă  040916 
2017.07.13 

 

32472 
 

9/2017    
2/2019     
7/2019 

(730) 
ALIYEV Rafig, MD 
 
Str. Ciocîrliei  
nr. 21/5, MD-2021, 
Chişinău, Republi-
ca Moldova 
 

(791) 
Î.C.S. RAMCO 
S.R.L., MD 
Str. Moara Roşie  
nr. 5/1, MD-2005,  
Chişinău, Republica 
Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 12.04.2019 
până la 13.07.2027. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

3187 
2019.10.16 

3 Mărci  039414 
2016.08.26 

 
039415 

2016.08.26 
 

039416 
2016.08.26 

 
039417 

2016.08.26 
 

039418 
2016.08.26 

29581 
 
 

29582 
 
 

29583 
 
 

29584 
 
 

29585 
 

10/2016 
 7/2017 

(730) 
 Mineral and 
Chemical Compa-
ny "EuroChem", 
Joint Stock Com-
pany, RU 
 
53, bld. 6, 
Dubininskaya str., 
Moscova, 115054, 
Federaţia Rusă 
 

(791) 
Agrocenter 
Eurochem S.R.L., 
MD 
 
 
 
Str. Calea Ieşilor  
nr. 8, of. 8,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 17.10.2019 
până la 17.10.2025. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 
 

3188 
2019.10.17 

4 Mărci  042656 
2018.06.19 

 
042657 

2018.06.19 
 

32262 
 
 

32263 
 

10/2018   
6/2019 

(730) 
Marriott Worldwide 
Corporation, US 
 
 
10400 Fernwood 
Road, Bethesda, 
Maryland 20817, 
Statele Unite  
ale Americii 
 
 

(791) 
GLOBAL 
HOSPITALITY 
LICENSING S.À 
R.L., LU 
33, rue du Puits 
Romain, Boîte 6,  
L-8070 Bertrange, 
Luxembourg, Lu-
xemburg 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 31.12.2018 
pentru toată perioa-
da de valabilitate a 
mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

3189 
2019.10.17 

5 Marcă 
inter-
naţio-
nală  
 
 

 IR 917975 
 

 

 
 

(730)  
Obshchestvo s 
ogranichennoi  
otvetstvennostiyu "
T.B.M.", RU 
Volkovskoe 
shosse,  vladenie 
15, stroenie 1, 
office 603,  
Mytishchi   
RU-141006 
Moskovskaya 

(791) 
T.B.M.-DACIA 
S.R.L., MD 
 
 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 22.10.2019  
până  la 09.08.2025. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

3191 
2019.10.22 
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oblast,  
Federaţia Rusă 

6 Marcă  040991 
2017.08. 07 

 

31015 
 

9/2017    
7/2018 

(730) 
BISMOBIL S.R.L., 
MD 
Str. M. Sadoveanu 
nr. 170, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldo-
va 
 

(791) 
KITCHEN SHOP 
S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu 
nr. 170, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
 
2. Termenul de acţi-
une al contractului 
de la 01.06.2019 
până la 01.06.2024. 
 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului – 
Republica Moldova. 

3195 
2019.10.24 

 
Modificări în contractele de licenţă 

           
      În   baza   cererii  nr.  4702  din  06.09.2019   privind   modificarea   contractului   de  licenţă neexclu-
sivă nr. 2560 înregistrat la 17.12.2015 (BOPI nr. 1/2016), referitor la marca nr. IR  1126036, încheiat între 
licenţiarul  Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi  licențiatul Akţionernoe obşcestvo „Kazanskii jirovoi 
Kombinat”, RU, se acceptă modificările în redacţia Acordului Adiţional din 06.08.2019, după cum urmea-
ză: 

- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 23.11.2020; 
- se modifică punctul 4.1. 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 4.1. din contract asupra relaţiilor dintre părţi, începând cu 01.01.2019. 

 
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 RO a 2019 0059 2019.07.16 - art. 33(9) 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării  
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 SILOCI Haralampie, MD 4187 a 2011 0027 2011.03.24 2019.03.24 
2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4278 a 2013 0026 2013.04.30 2019.04.30 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4286 a 2013 0023 2013.04.30 2019.04.30 
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1 2 3 4 5 6 
4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
4328 a 2014 0029 2014.03.25 2019.03.25 

5 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4330 a 2014 0046 2014.04.30 2019.04.30 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4351 a 2014 0032 2014.04.08 2019.04.08 

7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOL-
DOVEI, MD 

4354 a 2014 0025 2014.03.11 2019.03.11 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4361 a 2014 0033 2014.04.08 2019.04.08 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4362 a 2014 0019 2014.03.04 2019.03.04 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4372 a 2014 0022 2014.03.04 2019.03.04 

11 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

4397 a 2014 0030 2014.03.28 2019.03.28 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4454 a 2014 0021 2014.03.04 2019.03.04 

13 GILEAD SCIENCES, INC., US 4531 a 2015 0104 2014.03.27 2019.03.27 

 
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 depo-
zit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BUX Mihail, MD 3666 a 2007 0116 2007.04.24 2018.04.24 
2 SCURTU Dmitri, MD 3971 a 2009 0047 2009.04.29 2018.04.29 
3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
4201 a 2012 0030 2012.03.21 2018.03.21 

4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4202 a 2012 0031 2012.03.21 2018.03.21 

5 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4209 a 2012 0036 2012.03.30 2018.03.30 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4237 a 2012 0039 2012.04.24 2018.04.24 

7 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4248 a 2013 0021 2013.04.19 2018.04.19 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL-
DOVA, MD 

4295 a 2013 0019 2013.04.12 2018.04.12 

9 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4305 a 2013 0018 2013.04.02 2018.04.02 

10 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4340 a 2013 0025 2013.04.30 2018.04.30 

11 VALCOV Victor, MD;  
BUTNARU Vlad, MD 

4373 a 2015 0032 2015.04.06 2018.04.06 

12 BERECHELEA Anatoli, MD 4417 a 2015 0033 2015.04.07 2018.04.07 
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite,  

conform art. 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, numă-

rul 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 US 4583 B1 C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/4985 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

a 2015 0023 2013.09.06 7/2018 2013.09.06 

 
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 0066 2019.07.02 - art. 33(9) 
2 BY s 2018 0105 2018.11.12 - art.12(1) 
3 BY s 2018 0106 2018.11.12 - art.12(1) 

 
MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror 

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 790 s 2014 0027 2014.03.05 2019.03.05 
2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD;  
IMSP INSTITUTUL DE 
FTIZIOPULMONOLOGIE "CHIRIL 
DRAGANIUC", MD 

805 s 2014 0044 2014.04.03 2019.04.03 

3 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

813 s 2014 0028 2014.03.07 2019.03.07 

4 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

816 s 2014 0042 2014.03.28 2019.03.28 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

819 s 2014 0029 2014.03.07 2019.03.07 
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1 2 3 4 5 6 
6 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 

PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

830 s 2014 0053 2014.04.18 2019.04.18 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

831 s 2014 0032 2014.03.12 2019.03.12 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

835 s 2014 0056 2014.04.25 2019.04.25 

9 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 
NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 

837 s 2014 0037 2014.03.19 2019.03.19 

10 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

839 s 2014 0033 2014.03.14 2019.03.14 

11 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

847 s 2014 0052 2014.04.18 2019.04.18 

12 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

908 s 2014 0038 2014.03.19 2019.03.19 

13 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

909 s 2014 0043 2014.03.28 2019.03.28 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

946 s 2015 0069 2014.03.03 2019.03.03 

15 EREMIA Nicolae, MD 1078 s 2016 0055 2016.04.14 2019.04.14 
16 LAUR Veaceslav, MD 1095 s 2016 0040 2016.03.22 2019.03.22 
17 ARABADJI Vasilii, MD 1178 s 2017 0049 2017.04.12 2019.04.12 
18 PRIDA Ivan, MD 1205 s 2017 0044 2017.03.30 2019.03.30 
19 ARABADJI Vasilii, MD 1208 s 2017 0046 2017.04.05 2019.04.05 

 
MM9Y Lista brevetelor de invenţie  de scurtă durată  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD 825 s 2014 0011 2014.01.22 2018.01.22 
2 EREMIA Nicolae, MD 848 s 2014 0013 2014.01.24 2018.01.24 
3 FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE 

"UNIVERSINJ" S.R.L., MD 
1099 s 2016 0002 2016.01.05 2018.01.05 

4 ŞAVGA Nicolai, MD 1084 s 2016 0057 2016.04.19 2018.04.19 
5 LACUSTA Victor, MD;  

FALA Valeriu, MD;  
FALA Paula, MD 

1080 s 2016 0060 2016.04.22 2018.04.22 
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MK4A Lista brevetelor de invenţie  
de scurtă durată a căror valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 

brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 
 
 

Nr. (73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. de-
pozit 

(22) Data 
depozit 

Data expirării 
duratei de valabi-

litate 

1 SOCIETATEA COMERCIALĂ "IDEEA PRIM", 
SRL, MD 138 s 2009 0172 2009.09.11 2019.09.11 

2 CERBARI Serghei, MD 149 s 2009 0208 2009.09.17 2019.09.17 

3 
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 
SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

718 s 2013 0107 2013.06.14 2019.06.14 

4 

FALA Valeriu, MD;  
NISTOR Lilian, MD;  
GRIBENCO Vitalie, MD;  
PÂNTEA Vitalie, MD 

721 s 2013 0098 2013.06.04 2019.06.04 

5 HONCHAR Anatoliy, UA 749 s 2013 0134 2013.07.25 2019.07.25 
6 PROŢIUC Natalia, MD 759 s 2013 0113 2013.06.20 2019.06.20 

7 BERECHELEA Anatoli, MD;  
TARAN Serghei, MD 766 s 2012 0105 2012.07.20 2018.07.20 

 
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului,  
numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate  

a brevetului, data expirării termenului de valabilitate prelungit 
   

Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
termenului de 
valabilitate a 

brevetului 

Data expirării  
termenului de 

valabilitate 
prelungit 

1 775 s 2013 0214 2013.12.18 INSTITUTUL DE TEHNICĂ 
AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2019.12.18 2023.12.18 

2 832 s 2014 0036 2014.03.18 CETULEAN Stela, MD;  
CETULEAN Maxim, MD;  
CETULEAN Bogdan, MD 

2020.03.18 2024.03.18 

 
Renunțări la mărci 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 3934 din 24.07.2019 depusă de către titularul Telefónica, 

S.A., ES GRAN VIA, 28, 28013, MADRID, SPANIA şi prin decizia AGEPI nr. 11552 din 24.10.2019, a fost 
acceptată renunţarea la marca nr. 23665. 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele de retragere Nr. BOPI 

1 040415 2017.03.28 2019.10.28 Art. 44 (4) a 5/2017 
2 041623 2017.12.06 2019.10.28 Art. 44 (4) a 4/2018 
3 041671 2017.12.07 2019.10.18 Art. 44 (4) a 8/2018 
4 042014 2018.02.16 2019.10.18 Art. 44 (4) a 4/2018 
5 042029 2018.02.14 2019.10.28 Art. 44 (4) a 4/2018 
6 042030 2018.02.14 2019.10.28 Art. 44 (4) a 4/2018 
7 042385 2018.04.26 2019.10.28 Art. 44 (4) a 7/2018 
8 042560 2018.05.30 2019.10.18 Art. 44 (4) a 8/2018 
9 042623 2018.06.12 2019.10.28 Art. 44 (4) a 8/2018 

 
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 037987 2015.11.27 ASTER PARŞE-TUTUN S.R.L.,MD 2019.10.11 1/2016 
2 037988 2015.11.27 ASTERA PARŞE-TUTUN S.R.L., MD 2019.10.11 1/2016 
3 042429 2018.05.07 LINIA INTERSTEPCOM S.R.L.,MD 2019.10.25 12/2018 
4 042669 2018.06.21 FUEL Techtronic Power Tools Technology 

Limited 
Trident Chambers,  
Insulele Virgine (Britanice) 

2019.10.29 10/2018 

5 042775 2018.07.11 FISSMAN ® RUSANOV Serghei, MD 2019.10.11 12/2018 
6 042869 2018.07.26 HOK HOC VINURI IALOVENI S.A., MD 2019.10.29 9/2018 
7 042964 2018.08.21 CARPAŢI BODAŞCO Oleg, MD 2019.10.11 10/2018 
8 042967 2018.08.21 SAVOARE BODAŞCO Oleg, MD 2019.10.25 10/2018 
9 043055 2018.09.11 EDITION EPO FASHION CO., LTD. 

China 
2019.10.11 11/2018 

10 043233 2018.10.11 KILLER QUATRO-SERVICE S.R.L., 
MD 

2019.10.11 12/2018 

 
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 depo-

zit 

(540) 
Denumirea măr-

cii 

(181/186) 
Data expiră-
rii valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 7146 008584 SUCCESS 2019.04.20 Dow AgroSciences LLC., a Delaware Limited 

Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
2 R 7147 008591 DENTA

RASK 
2019.04.23 MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

3 R 7220 008575 QTRA 2019.04.13 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

4 R 7439 008576 QSTED 2019.04.13 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

5 19452 025255 AQUAFORTEX 
АКВАФОРТЕКС 

2019.04.14 BERNENCO Valentina, MD 
Bd. Decebal nr. 82, ap. 60, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

6 19542 025260 U  
U•PAY 

TERMINAL DE PLĂŢI 
ELECTRONICE 

2019.04.28 UNIVERSALBANK S.A., bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7 19570 025134 FOTOMAX 2019.04.01 FOTOMAX S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 94, bloc 1, ap. 53, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

8 19571 025220 CAR ACCESSORIES 
KING COMPA-

NY 

2019.04.02 VITAUTOSIL S.R.L., societate comercială, MD 
Str. M. Lomonosov nr. 51, bloc 1, ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

9 19575 025276 Medazur  
MedSpa 

2019.04.17 Medazur Med Spa S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 46, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10 19598 025254 БАБУЛИН 
BABULIN 

2019.04.14 OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 
Str. Florilor nr. 1, 
MD-5400, Rezina, Republica Moldova 

11 19647 025169 Aquella 2019.04.03 PALADI Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

12 19683 025230 SOLEI 2019.04.02 GESTEX-COM S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Socoleni nr. 31, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

13 19684 025262 PALL MALL  
FAMOUS CHARCOAL 

SUPERSLIMS 

2019.04.09 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

14 19686 025278 ZOCARDIS 2019.04.15 Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., LU 
1, Avenue De La Gare, L-1611 Luxembourg 

15 19687 025279 ЗОКАРДИС 2019.04.15 Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., LU 
1, Avenue De La Gare, L-1611 Luxembourg 

16 19689 025288 M blur 2019.04.17 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, 
Statele Unite ale Americii 

17 19690 025289 BLUR 2019.04.17 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, 
Statele Unite ale Americii 

18 19691 025287 MOTOBLUR 2019.04.17 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, 
Statele Unite ale Americii 

19 19711 025258 СЛАВЕТНI 
ДЖЕРЕЛА 

2019.04.09 Joint Stock Company "RETAIL GROUP", UA 
Zaliznichne shose, 57, m. Kyiv, 01103, Ucraina 

20 19712 025259 PALL MALL  
AMBER  

FAMOUS CHARCOAL 
SUPERSLIM 

2019.04.09 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

21 19723 025252 NABAT 2019.04.07 BEREZOVSCHI Victor, MD 
Str. Suceava nr. 9, ap. 24, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

22 19726 025243 excel  
International 

Education&Cons
ulting 

2019.04.17 EXCEL Consulting S.R.L., întreprindere mixtă, 
centru de asistenţă educaţională, MD 
Str. A. Puşkin nr. 45, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

23 19740 025240 AUTO LOTO 2019.04.06 OLARI Petru, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 211, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

24 19749 025247 NUBY 2019.04.07 Admar International, Inc., US 
3030 Aurora Avenue, 71201 Monroe, Louisiana, 
Statele Unite ale Americii 
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25 19750 025246 Marcă figurativă 2019.04.10 AGENŢIA SERVICII PUBLICE,  

instituţie publică, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

26 19751 025256 АКВА 
ФОРТЕКС 

2019.04.14 BERNENCO Valentina, MD 
Bd. Decebal nr. 82, ap. 60, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

27 19785 025285 WÜRDIG 2019.04.17 BEŞLEAGA Alexandru, MD 
Str. Petru Movilă nr. 23/1, ap. 27, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

28 19814 025270 Tulip  
SALON 

2019.04.15 FRANŢUZ Victoria, MD 
Str. Studenţilor nr. 10, bloc 2, ap. 110, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

29 19856 025282 BOND STREET 
FINE SILVER 

2019.04.16 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

30 19887 025309 TWIX FINO 2019.04.24 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

31 19920 025304 FELOHEXAL 2019.04.21 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

32 19924 025192 II "Scurtu Dmitri" 
Nucuşor  

Ulei de Nucă 

2019.04.03 SCURTU DMITRI, întreprindere individuală, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 45, MD-6201,  
Sîngerei, Bălţi, Republica Moldova 

33 19926 025233 ENZITON 
ЭНЗИТОН 

2019.04.08 NEW TONE S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

34 19927 025207 PREMIER 2019.04.15 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

35 19928 025250 Marcă tridimen-
sională 

2019.04.07 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

36 19940 025301 EL EURO LEA-
SING 

2019.04.22 EUROLEASING, întreprindere mixtă, MD 
Str. Romană nr. 8, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

37 19941 025307 HELFER 2019.04.24 ALFA AGIL S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

38 19979 025302 CITAHEXAL 2019.04.21 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

39 19980 025303 OFLOHEXAL 2019.04.21 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

40 19981 025131 ПОМОЩНИЦА 2019.04.06 CUHARCIUC Alexei, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

41 19983 025221 FORCE 2019.04.02 VITAUTOSIL S.R.L., societate comercială, MD 
Str. M. Lomonosov nr. 51, bloc 1, ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

42 19984 025241 ÖZCANLAR 2019.04.06 CROHIN Angela, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 2, ap. 41, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

43 20009 025132 LUXY 2019.04.06 CUHARCIUC Alexei, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

44 20011 025251 EUROHOUSE 2019.04.07 MAZUR Corneliu, MD 
Str. Hristo Botev nr. 11/1, ap. 76, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

45 20012 025265 AQUADOCTOR 2019.04.10 GALUPA Dumitru, MD 
Bd. Moscova nr. 8, ap. 33, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

46 20046 025208 Tulip  
Vila 

2019.04.13 TULIP GARDEN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 17, bloc 2, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

47 20047 025271 BOCHEM 2019.04.15 BOCHEM Sp. z.o.o, PL 
Dzialki Suskowolskie 22 B, 26-670, Pionki, Polonia 

48 20064 025249 TRATTORIA 
DELLA NONNA 

2019.04.08 CEBOTARESCU Dumitru, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

49 20103 025315 MAGGIORE 
MIO 

2019.04.28 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 
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50 20167 025277 Super Mama 2019.04.15 DANII Claudia, MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, ap. 25, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

51 20219 025308 PRIMA 2019.04.23 FILATOV Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 15, bloc 1, ap. 105, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

52 20284 025280 GARDEROB 2019.04.17 MAXGRUP S.R.L., MD 
Str. Bulgară nr. 142, ap. 6, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

53 20437 025238 Kesto 2019.04.03 Kiilto Oy, FI 
P.O. Box 250, FI-33101 Tampere, Finlanda 

54 20438 025239 Кесто 2019.04.03 Kiilto Oy, FI 
P.O. Box 250, FI-33101 Tampere, Finlanda 

55 20563 025261 CARGOS 2019.04.24 CargoInterPrim S.R.L., MD 
Str-la Zamfir Arbore nr. 15, bir. 7, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

56 20738 025283 MARLBORO 
GOLD EDGE 

[NOW] 

2019.04.16 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

57 20806 025272 BONIKOL 2019.04.16 BOCHEM Sp. z.o.o., PL 
Dzialki Suskowolskie 22 B, 26-670, Pionki, Polonia 

58 22918 025235 Prima EXTRA 2019.04.02 ILCENCO Vsevolod, MD 
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în aprilie 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 10 000134 TENNENT'S 2020.04.17 C&C IP SÀRL, LU 
2  2R 11 000140 BASS 2020.04.17 Pioneer Brewing Company Limited, GB 
3  2R 244 000505 AT&T 2020.04.28 AT&T Intellectual Property II, L.P., US 
4  R 7727 009275 White Stork 2020.04.07 BARZA ALBĂ S.A., MD 
5  R 7757 009242 МИРАМИСТИН 2020.04.10 ZAO "Farmatsevticheskaya firma "DARNITSA", 

UA 
6  R 7803 009243 Marcă figurativă 2020.04.10 The Gillette Company LLC, US 
7  R 7809 009265 Marcă figurativă 2020.04.21 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
8  R 7810 009266 Marcă figurativă 2020.04.21 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
9  R 7813 009274 Белый Аист 2020.04.07 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale  

şi Mediului, MD 
10  R 7814 009276 SPINTOR 2020.04.26 Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited 

liability company, Us 
11  R 7816 009278 BULOVA 2020.04.27 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a 

Bulova, US 
12  R 7838 009247 DUAGEN 2020.04.12 Glaxo Group Limited, GB 
13  R 7840 009253 LAPMOL 2020.04.19 LAPMOL S.R.L., MD 
14  R 7844 009262 ETHYLBLOC 2020.04.19 AgroFresh Inc., US 
15  R 7863 009310 PERSPECTIVA 2020.04.27 INSTITUTUL EUROPEAN,  

organizaţie obştească, MD 
16  R 7919 009250 PlayStation 2020.04.14 Sony Interactive Entertainment Incorporated, JP 
17  R 7933 009332 ZODIAC 2020.04.25 AROMA S.A., MD 
18  R 8218 009300 BOURSIN 2020.04.06 FROMAGERIES BEL S.A., FR 
19  20680 027002 Radio cu glume 2020.04.20 URSCHI Liliana, MD 
20  20722 026576 Marcă figurativă 2020.04.07 PIELART S.A., MD 
21  20760 026560 EL PASSO 2020.04.07 EL PASSO S.R.L., societate comercială, MD 
22  20863 026565 TANSSICO 2020.04.02 ARGOS COM S.R.L., societate comercială, MD 
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23  20864 026566 KADANDIER 2020.04.02 ARGOS COM S.R.L., societate comercială, MD 
24  20901 026561 SUNNY FRUITS  

NATUR PRODUCT 
2020.04.07 EL PASSO S.R.L., societate comercială, MD 

25  20902 026583 SISTEMUL NAŢIO-
NAL 

OC TRANS-
STANDARD  

EVALUAREA CON-
FORMITĂŢII 

2020.04.09 ZETIA Vasile, MD 

26  20937 026591 D DANOVA 2020.04.16 DANOVA - PRIM S.R.L., MD 
27  20960 026587 KEEP CLIMBING 2020.04.08 DELTA AIR LINES, INC.,  

a Delaware corporation, US 
28  20967 026590 БЕЛТЕП ГМС 2020.04.15 ZERGHES S.R.L., MD 
29  20968 026599 АБВГД 2020.04.13 KILICOGLU Bora, MD 
30  20976 026958 Lăutarii 2020.04.14 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
31  20977 026987 Glamour 2020.04.20 Gallaher Limited, GB 
32  20978 026989 GLAMOUR AROMA 

EXPRESSION 
2020.04.20 Gallaher Limited, GB 

33  20979 026990 GLAMOUR AROMA 
RADIANT 

2020.04.20 Gallaher Limited, GB 

34  20983 026959 HBO GO 2020.04.13 Home Box Office, Inc, US 
35  20984 026960 HBO GO 2020.04.13 Home Box Office, Inc, US 
36  20994 026953 Max  

BOLL 
2020.04.02 FARNA S.R.L., societate comercială, MD 

37  21008 026986 TREK-P 2020.04.19 Agan Chemical Manufacturers Ltd., IL 
38  21046 026961 GRIDOKLINE 2020.04.13 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
39  21047 026570 Карамба 2020.04.01 BASF Agro B.V., Arnhem (NL),  

Zweigniederlassung Freienbach, CH 
40  21048 026592 Marcă figurativă 2020.04.14 ANAVIT STIL S.R.L., societate comercială, MD 
41  21053 026965 FREEDOM MUSIC 2020.04.19 Japan Tobacco Inc., JP 
42  21054 027006 SOBRANIE  

LONDON  
SINCE 1879 

2020.04.22 Gallaher Limited, GB 

43  21055 027075 CARELINE 2020.04.29 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 
44  21056 027076 XIAPEX 2020.04.30 Auxilium International Holdings, Inc., US 
45  21099 027070 BAUizopol 2020.04.29 CECAN Valeriu, MD 
46  21106 026973 Spune ce gândeşti 2020.04.16 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
47  21107 026974 Говори, что 

думаешь 
2020.04.16 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 

48  21124 026564 ROYALUX 2020.04.01 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA FA-
BRICA, societate pe acţiuni de tip închis, MD 

49  21128 027000 AERO COSMETICS 2020.04.20 ZORCOVA Nadejda, MD 
50  21136 026951 KÜCHEN  

LAND  
2020.04.01 ZUEV INVEST S.R.L., MD 

51  21154 027003 Locomotiv 2020.04.21 ŞAULSCHI Vladimir, MD 
52  21163 027038 ViiV  

Healthcare 
2020.04.23 ViiV Healthcare UK Limited, GB 

53  21164 027065 ENIGMA 2020.04.21 VINURI IALOVENI S.A., MD 
54  21185 027039 CETRINE 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
55  21186 027040 STAMLO 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
56  21187 027041 KETOROL 2020.04.23 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD, IN 
57  21188 026962 PICLOKARE 2020.04.13 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
58  21189 026966 Renvela 2020.04.14 Genzyme Corporation (a Massachusetts Corpo-

ration), US 
59  21190 027022 MOXIN  

МОКСИН 
2020.04.22 GMP LTD, GE 

60  21197 026997 РОСИНКА 
ROSINKA 

2020.04.20 CERESCU Sergiu, MD 

61  21206 026991 FLIPOUT 2020.04.19 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 



    MD - BOPI 11/2019  

 184 

1 2 3 4 5 6 
62  21207 026992 GAULOISES 2020.04.19 Société Nationale d’Exploitation Industrielle des 

Tabacs et Allumettes, SA, FR 
63  21208 026993 Chappi  

СЫТНЫЙ  
МЯСНОЙ  

ОБЕД 

2020.04.19 MARS, INCORPORATED, US 

64  21209 026995 STROI-CENTER 2020.04.20 CHIAN Ghenadie, MD 
65  21210 027047 FLUTURE 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
66  21211 027048 DELFIN 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
67  21212 027050 Marcă figurativă 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
68  21213 027051 Marcă figurativă 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
69  21214 027052 Marcă figurativă 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
70  21215 027093 orange 2020.04.30 Orange Brand Services Limited, GB 
71  21216 027094 ORANGE 2020.04.30 Orange Brand Services Limited, GB 
72  21226 026573 mobilka.md 2020.04.02 CHISELIOV Aliona, MD 
73  21228 027023 PEROTA  

ПЕРОТА 
2020.04.22 GMP LTD, GE 

74  21235 026969 Marcă tridimensională 2020.04.15 VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

75  21236 026983 777 2020.04.21 EAST CONSULTING COMPANY S.R.L., MD 
76  21237 026998 ИВА 2020.04.20 CUZNEŢOV Iurie, MD 
77  21238 027012 EXTRA 

CEMFORT 
2020.04.21 LAFARGE, FR 

78  21239 027013 CEMPLAST 2020.04.21 LAFARGE, FR 
79  21240 027014 CEMFORT 2020.04.21 LAFARGE, FR 
80  21242 027071 o’devalle 2020.04.29 STEAUA-REDS S.A.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
81  21249 026577 GORGONA 2020.04.06 PRODAN Vladimir, MD 
82  21254 026978 V 2020.04.16 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
83  21258 026971 TOMATOFF 2020.04.16 LAPUŞCHIN Oleg, MD 
84  21259 027108 EFECT 2020.04.29 SOREPOCRIN S.R.L., MD 
85  21274 026980 CRISTAL SANIN 2020.04.21 TUZLUCOV Piotr, MD 
86  21297 026593 FLAMMA 2020.04.13 COLIVAŞCO Serghei, MD 
87  21299 027037 MARIŢA 2020.04.23 SOLOVIOV  Evghenii, MD 
88  21306 026994 BELLA  

PELEGRINA 
2020.04.19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

89  21307 027015 BELLA PELEGRINA 2020.04.21 Limited Liability Company "TM-Servis", RU 
90  21308 027060 STARANE 2020.04.27 Dow AgroSciences LLC., a Delaware Limited 

Liability Company, US 
91  21313 026968 HOT DIAMONDS 2020.04.15 RĂDULESCU Teodor, MD 
92  21332 027059 GALERA 2020.04.27 Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited 

liability company, US 
93  21337 026963 COMPLETE 

REVITALENS 
2020.04.13 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., US 

94  21338 027035 SAATCHI & SAAT-
CHI 

2020.04.23 Saatchi & Saatchi Holdings Limited, GB 

95  21358 027019 Marcă figurativă 2020.04.22 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
96  21359 027080 PUBLIKA TV 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
97  21360 027081 PUBLIKA.MD 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
98  21378 027073 RUZI 2020.04.29 Marpal SA Administração e Participações, BR 
99  21379 027074 VIPAL 2020.04.29 Marpal SA Administração e Participações, BR 

100  21385 027054 e  
energy  

FITNESS 

2020.04.27 TITOV Mihail, MD 

101  21398 027049 PANTERA 2020.04.26 Orange Brand Services Limited, GB 
102  21416 027056 PĂDUREA VESELĂ 2020.04.27 CEBANU Alexandru, MD 
103  21444 027004 ЦАРСКАЯ МАРКА 2020.04.23 CHIRMICI Denis, MD 

GARANINA Cristina, MD 
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104  21466 027061 СОЗВЕЗДИЕ 

СКАНВОРДОВ 
2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

105  21467 027062 БУКЕТ 
СКАНВОРДОВ  

2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

106  21468 027063 ЯРМАРКА 
КРОССВОРДОВ 

2020.04.27 OOO "INFORMAS", UA 

107  21476 027016 КОМПАС 
 KOMPAS 

2020.04.21 CUZNEŢOV Iurie, MD 

108  21489 026972 VIRGINIA SLIMS 2020.04.16 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
109  21490 027030 Борменталь 2020.04.23 DEMYAŞEVA Natalia, RU 
110  21530 026597 CIOCOPETIT 2020.04.13 KILICOGLU Bora, MD 
111  21531 026596 CIOCOTARTIN 2020.04.13 KILICOGLU Bora, MD 
112  21542 026588 PARASINUS 2020.04.08 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, GB 
113  21546 027024 NOVAMIN 2020.04.22 Stafford-Miller (Ireland) Limited, IE 
114  21561 027036 MIC KIC 2020.04.26 POSTOLACHI Alexei, MD 
115  21620 027064 BOHEM 2020.04.27 KT & G Corporation, KR 
116  21639 027017 VANITY FAIR 2020.04.21 Vanity Fair, Inc., US 
117  21671 026952 Professional HR 

Community  
БУДУЩЕЕ 

НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 

2020.04.06 SCUTELNICIUC Svetlana, MD 

118  21672 027011 Cherry Brandy 2020.04.21 VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

119  21683 027033 DEOSEBIŢI 
PELMENI  

2020.04.28 FEREX-GB S.R.L., MD 

120  21736 026984 PUBLIKA 2020.04.21 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
121  21802 026985 Pegas 2020.04.21 PEGAS S.R.L., firmă comercială de producţie, 

MD 
122  21832 026575 ECOBLOC 2020.04.07 PIELART S.A., MD 
123  21835 026970 TRADIŢII POPULA-

RE 
2020.04.16 LAPUŞCHIN Oleg, MD 

124  21836 027010 Cherry Dance 2020.04.21 VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

125  21904 026585 DR. WOOD 2020.04.08 TARAS Lilia, MD 
126  21905 027008 MULTIBOX 2020.04.27 HRAMOV Vladimir, MD 
127  22047 027028 Legenda CP sănătăţii 2020.04.27 KAVPEN S.R.L., MD 
128  22109 027034 Prima  

MEDICA 
2020.04.28 PRIMA MEDICA S.R.L., societate comercială, 

MD 
129  22181 026594 ДЕНЬ И НОЧЬ 2020.04.13 KILICOGLU Bora, MD 
130  22184 026578 FERMER  

TOTUL PENTRU 
CRE$TERE 

2020.04.06 COZANENCO Serghei, MD 

131  22333 026584 DR. FERRO 2020.04.08 Ravilinix S.R.L., MD 
132  23275 026975 CĂLĂRAŞI 2020.04.16 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 
133  23276 026976 CĂLĂRAŞI  

ORFEU 
2020.04.16 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 

134  23277 026977 CĂLĂRAŞI 2020.04.16 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 
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FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0061 2018.11.12 2 2019.10.04 4/2019 

 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data adoptării  
hotărârii  

de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0057 2018.10.22 1 2019.10.25 12/2018 
2 f 2018 0075 2018.12.10 1 2019.10.29 3/2019 

 
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 expi-
rării termenului 
de valabilitate 

1 VINREAL S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 
Str. Ferapontievscaia nr.1, UTA Găgăuzia, 
Comrat, Republica Moldova 

651 f 2004 0052 2004.04.02 2019.04.02 

2 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 

695 f 2004 0085 2004.04.23 2019.04.23 

3 OLARI  Petru, MD 
Str. Nicolae Costin nr. 59, ap. 211, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

1195 f 2009 0015 2009.04.06 2019.04.06 

4 OLARI  Petru, MD 
Str. Nicolae Costin nr. 59, ap. 211, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

1198 f 2009 0016 2009.04.06 2019.04.06 

5 BÎRCA Natalia, MD 
Str. Victor Crăsescu nr. 67, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

1593 f 2014 0030 2014.04.11 2019.04.11 

6 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUC-
ŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova 

1598 f 2014 0033 2014.04.25 2019.04.25 

7 ŞTEŢCO ALEXANDRU, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127, MD-
2075, Chişinău, Republica Moldova 

1618 f 2014 0028 2014.04.07 2019.04.07 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul și data depozitului, numărul BOPI, datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Data  
depozit 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere  
de înregistrare  
a mărcii 

043742 2019.01.23 
 

4/2019 
 
 
 
 

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

(531) CFE (8) 
05.01.21 
05.13.25 
25.01.13 
25.01.25 
26.01.18 
26.04.04 
26.04.10 
27.05.24 

 



1
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 
Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna octombrie 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/ 
pronunțării 

hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

042023 
2018.02.19 

 
WILMAR 

INTERNATIONAL 
LIMITED, SG 

WILMAR 
INTERNATIO
NAL LIMITED, 

SG 

2019.06.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.04.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă 
internaţională 

 
Face ID 

 
IR 1383986 
2017.10.23 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2019.07.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 
FACE ID 

 
IR 1397940 
2018.01.11 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2019.07.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.23. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

 
RINASCIMENTO 

 
IR 919 784 
2007.01.17 

 
TEDDY S.P.A., 

IT 

TEDDY 
S.P.A., IT 

2019.07.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.06.07 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35, cu excepţia celor oferite în sau 
în asociere cu hoteluri, moteluri, staţiuni, 
multiproprietăţi, condominii sau spaţii de 
cazare de orice tip. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
5 Marcă naţională 

 

 
 

042338 
2018.04.18 

 
TRIFAN Iana, 

MD 

TRIFAN Iana, 
MD 

2019.05.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.19 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 08, 11, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

041289 
2017.10.03 

 
GRABAŞCIUC 

Igor, MD 

GRABAŞCIUC 
Igor, MD 

2019.04.17 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementului  

verbal 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.02.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 17, 37. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

041802 
2017.12.27 

 
IMCOMVIL-

GRUP S.R.L., 
MD 

IMCOMVIL-
GRUP S.R.L., 

MD 

2019.04.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: cafea, 
ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 
tapiocă şi sago; făină; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă 
şi pentru preparate făcute din cereale, 
produse alimentare extrudate preparate din 
porumb şi făină de porumb, produse pentru 
gustări preparate din făină de porumb, 
gustări alimentare fabricate din porumb sub 
formă expandată, gustări sărate şi dulci gata 
de mâncat, preparate din griş şi din făină de 
porumb format prin extruziune, gustări 
extrudate ce conţin porumb şi făină de 
porumb. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
 

 
 

040630 
2017.05.23 

 
FERMA CU 

ORIGINI S.R.L., 
MD 

FERMA CU 
ORIGINI 

S.R.L., MD 

2018.08.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 29: unt; 
brânzeturi; frişcă; lapte bătut; kefir [băutură 
din lapte]; lapte; iaurt de băut; lactate 
(produse); iaurt; băuturi pe bază de lapte şi 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
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juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

9 Marcă naţională 
 

 
 

042164 
2018.03.19 

 
PREŢUL 

SUCCESULUI 
S.R.L., MD 

PREŢUL 
SUCCESULUI 

S.R.L., MD 

2019.05.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.04.08 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 39. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

042048 
2018.02.22 

 
Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Nauchno-

vnedrencheskiy 
tsentr 

Agrovetzashchita", 
RU 

Obshchestvo 
s 

ogranichenno
y 

otvetstvennost
yu "Nauchno-
vnedrencheski

y tsentr 
Agrovetzashc

hita", RU 

2019.06.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.08 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Desene si 
modele 

   
 

  
 

f 2018 0001 
2018.01.09 

 
INVINPROM 
S.R.L., MD 

INVINPROM 
S.R.L., MD 

2019.06.10 
împotriva 

hotărârii prin 
care s-a 

considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

desenului, 
modelului 
industrial  

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.21. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
desenului şi modelului industrial în cuantum 
de 70 Euro (p. 50 din Nomenclatorul 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 
din 1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 35 Euro (art. 72(4) al Legii nr. 
161/2007 privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale), în total - 105 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul dreptului de protecţie al 
desenului sau modelului industrial va 
beneficia de reduceri la achitarea tarifelor în 
mărime de 65%, dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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1 2 3 4 5 6 
12 Marcă naţională 

 

 
 

041543 
2017.11.18 

 
CHELTUIALA 

Radu, MD 

PORIADCHE
NCO 

Oleksandr, UA 

2019.04.01 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.11.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.03.14. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 
 

 
 

043293 
2018.10.30 

 
CHELTUIALA 

Radu, MD 

CHELTUIALA 
Radu, MD 

2019.07.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.07.12. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

 
 
 
 
 
 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului SINAX S.R.L., întreprindere mixtă 
  

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 04.10.2019 (dosarul nr. 2i-
661/19) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului SINAX S.R.L., întreprindere mixtă, 
IDNO 100260000144: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 11616 din 21.01.2004, înregistrate pe numele 
titularului SINAX S.R.L., întreprindere mixtă, Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra 
mărcii nr. 21275, înregistrate pe numele titularului 

DEMI-ALITORA S.R.L., societate comercială 
  

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central, din 08.10.2019 (dosar nr. 2i-
668/19) privind intentarea procesului de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor 
debitorului Societatea Comercială „DEMI-ALITORA” Societate cu Răspundere Limitată, IDNO 
1005600047380: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 21275 din 06.05.2010, înregistrate pe numele titularului 
DEMI-ALITORA S.R.L., societate comercială, Str. Toma Ciorbă nr. 20, ap. (of.) 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 21275 din 06.05.2010, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la executarea Deciziei Curții  
Supreme de Justiție din 22.05.2019 privind  

anularea deciziei Curţii de Apel Chişinău din 26.09.2018 
  

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al 
Curții Supreme de Justiție privind casarea integrală a deciziei Curţii de Apel Chişinău din 26.09.2018 
privind respingerea cererilor de apel și menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 
24.04.2018, la cererea de chemare în judecată depusă de „Tutun-CTC” S.A. împotriva AGEPI, 
intervenient accesoriu „MOREN GROUP” S.A. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Contestații a 
AGEPI din 03.11.2016: 

- se anulează ordinul nr. 61 din 05.04.2019 cu privire la executarea Deciziei Curții de 
Apel Chișinău din 26.09.2018;  

- se menține hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 03.11.2016 cu privire la 
abrogarea Deciziei Direcției mărci şi design industrial a AGEPI din 11.05.2016 și acceptarea cererii de 

înregistrare a mărcii   nr. depozit 034703 din 27.02.2014, solicitant MOREN GROUP S.A. 
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X 
Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Clasifi carea internaţională a produselor 
şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), 

ediţia a 11-a, versiunea 2020*1

Produse
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe, fotografi e, agricultură, horticultură şi silvicultură; 

răşini artifi ciale în stare brută, materiale plastice în stare brută; compoziţii extinctoare și de 
prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; materiale pentru tăbăcirea 
pieilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; сhituri și alte paste de umplutură; compost, 
îngrășăminte, fertilizanți; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe. 

2. Vopsele, fi rnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale 
colorante; coloranți; cerneluri pentru imprimare, marcare și gravare; răşini naturale în stare brută; 
metale sub formă de folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, imprimare şi artă. 

3. Cosmetice și produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; 
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; 
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

4. Uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifi anţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fi tiluri pentru iluminat. 

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz veterinar; produse igienice de uz medical; substanţe şi 
alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni şi animale; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară 
dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

6. Metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edifi care și construcţii; construcţii 
transportabile metalice; cabluri şi fi re metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere 
metalice pentru depozitare sau transport; seifuri. 

7. Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre; cuplaje şi organe de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; mașini automate de vânzare. 

8. Scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepția armelor de 
foc; aparate de ras. 

9. Aparate şi instrumente ştiinţifi ce, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografi ce, cinematografi ce, 
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de 
inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau controlul distribuției sau utilizării energiei electrice; aparate 
și instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, imaginilor 
sau a datelor; suporturi digitale înregistrate și descărcabile, software de calculatoare, suporturi 
digitale sau analogice goale de înregistrare și de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
mașini înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare și dispozitive periferice pentru 
calculatoare; costume de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri, 
cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; extinctoare. 

10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artifi ciali; 
articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice și de asistență, adaptate pentru 
persoanele cu dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea 
bebelușilor; aparate, dispozitive și articole pentru activitatea sexuală. 

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare. 

Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 158 din 11 noiembrie 2019 cu privire la aplicarea versiunii 2020 a ediţiei a 11-a a Clasifi cării Internaţionale a Produselor şi 
Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), emise în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii de la Nisa (adoptate în cadrul sesiunii a 29-a din 29 aprilie - 3 mai 
2019), începând cu 1 ianuarie 2020 se pune în aplicare versiunea 2020 a ediţiei a 11-a a CIPS.
Conform punctului 1 al Ordinului:

a) în toate cererile de înregistrare a mărcilor cu data de depozit de 01.01.2020 sau posterioară acestei date produsele şi/sau serviciile vor fi  clasifi cate în confor-
mitate cu versiunea 2020 a ediţiei a 11-a a CIPS;
b) nu vor fi   reclasifi cate produsele şi/sau serviciile:
-     incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01.01.2020;
-     la reînnoirea înregistrării mărcilor;
c)  în conformitate cu recomandările Comitetului de Experţi al Uniunii de la Nisa, AGEPI va introduce abrevierea “NCL(11-2020)” pentru lista de produse şi servicii 
în documentele expediate, materialele publicate şi în certifi catele de înregistrare a mărcilor.  
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12. Vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală. 
13. Arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; focuri de artifi cii. 
14. Metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase; ceasornicărie 

şi instrumente pentru măsurarea timpului. 
15. Instrumente muzicale; pupitre pentru partituri și stative pentru instrumente muzicale; baghete de 

dirijor. 
16. Hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografi i; articole de papetărie şi 

de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură și pentru 
artişti; pensule; materiale didactice și de instruire; folii, pelicule și pungi din plastic pentru ambalare 
și împachetare; caractere și clișee tipografi ce. 

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; 
materiale plastice și rășini extrudate destinate utilizării în producție; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare; conducte, tuburi și furtunuri fl exibile nemetalice. 

18. Piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genți de voiaj și de transport; umbrele şi umbrele de soare; 
bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale. 

19. Materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, 
gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice. 

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția 
cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru 
perii; articole pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; 
articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 

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

23. Fire de uz textil. 
24. Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz casnic; draperii din materiale textile sau plastice. 
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului. 
26. Dantele, trese şi broderii, panglici și funde de mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu 

gămălie; fl ori artifi ciale; decorațiuni pentru păr; păr fals. 
27. Covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete 

murale, nu din materiale textile. 
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi sport; 

decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
29. Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi 

fi erte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar. 

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca şi sago; făină şi 
preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, șerbeturi și alte 
tipuri de gheață comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; mirodenii, 
condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri și alte preparate de condimentare; gheaţă (apă 
înghețată). 

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole și forestiere brute și neprelucrate; cereale şi seminţe 
crude și neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi fl ori naturale; bulbi, 
răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; hrană și 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. 

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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34. Tutun şi înlocuitori de tutun; țigări și țigarete; țigarete electronice și vaporizatoare orale pentru 
fumători; articole pentru fumători; chibrituri. 

Servicii 
35. Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou. 
36. Asigurări; afaceri fi nanciare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. 
37. Servicii de construcţii; servicii de instalare şi reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi gaze. 
38. Servicii de telecomunicaţii. 
39. Transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii. 
40. Prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purifi carea aerului şi tratarea apei; 

servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor 
41. Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. 
42. Servicii ştiinţifi ce şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; 

servicii de analiză, servicii de cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii 
şi de autentifi care; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator. 

43. Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară. 
44. Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau 

animale; servicii de agricultură, acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fi zică a bunurilor materiale şi a persoanelor; 

servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de prediagnoză a 
proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat al portofoliului obiec-
telor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi modele industriale, obiecte prote-
jate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv activitatea de comercializare, gestionare 
și utilizare efi cientă a acestora. 

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul difi cultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai efi cient tehnologiile noi, cunoştinţele, produsele 

informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, pro-

duselor şi serviciilor. 

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a aces-

tuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de care 

dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs. examinează 

starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii intelectuale (produselor, 
tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.); 

• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se specifi că 
obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile efi ciente de protecţie a acestora, 
recomandări particularizate privind modul în care PI poate impulsiona atingerea unor performanţe 
economice. 

Costul 
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit (program 

fi nanţat de AGEPI). 
Confi denţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie 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/ 

Consiliul editorial:
Andrei Popa (preşedinte), dr. Viorel Iustin, dr. Simion Leviţchi, 

Diana Stici, Liliana Vieru, Rodica Popescu, dr. Natalia Mogol, Daniela Morari

Redactor: Victoria Andriuță

Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patrașco
Coperta: Ludmila Patrașco 

B O P I  nr. 11 /2019
Imprimat la AGEPI  


