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

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

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

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

   

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

Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, 

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 

protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 

offi  cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

официальные документы, положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, 

нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Verde
CY Cipru
CZ Cehia
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadinele
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.



8

MD - BOPI 2/2019                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  
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

   Published patent applications 

   Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2018 0089 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 31/19 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 

(22) 2017.03.30 
(31) 16/00554 
(32) 2016.04.01 
(33) FR 
(85) 2018.10.22 
(86) PCT/FR2017/000060, 2017.03.30 
(87) WO 2017/168059 A1, 2017.10.05 
(71) DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA, FR 
(72) GUIRAUD Julien, FR 
(74) FOCŞA Valentin 
(54) Doze unitare cu eliberare imediată a GHB 

sau a uneia dintre sărurile sale terapeutic 

acceptabile, administrate oral, şi utilizarea 

acestora pentru menţinerea abstinenţei de 

la alcool 

(57) Prezenta invenţie se referă la doze unitare cu 
eliberare imediată a GHB sau a uneia dintre 
sărurile sale terapeutic acceptabile, adminis-
trate oral. 
Dozele unitare, conform invenţiei, conţin 
0,371,75 g GHB, în particular în formă de 
oxibutirat de sodiu. În cazul în care forma 
medicamentoasă a dozei unitare este granu-
la, ea are următoarea compoziţie (% greutate 
în raport cu greutatea totală a granulei): 
ingredient activ (oxibutirat de sodiu) - 
5060%; agent efervescent - 515%; 
diluant - 2...18%; liant - 3...10%; bază (miezul 
solid al granulei) - 15...25%; agent de 
acoperire/agent de aromatizare/îndulcitor/lu-
brifiant - 3...6%. Doza unitară poate fi aplicată 
pentru menţinerea abstinenţei de la alcool la 
pacienţii cu forme uşoară sau moderată de 
dependenţă de alcool, sau cu forme severă 
sau extrem de severă de dependenţă de 
alcool, cu sau fără insuficiență hepatică. 

 
  Revendicări: 19 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Unit doses for immediate release of GHB 

or of one of the therapeutically acceptable 

salts thereof, administered orally, and the 

use thereof to maintain alcohol abstinence 

(57) The present invention relates to unit doses for 
immediate release of GHB or of one of the 
therapeutically acceptable salts thereof, ad-
ministered orally.  

 
 
 
 
 
 

These doses contain from 0.37 to 1.75 g of 
GHB, and more particularly sodium oxybate; 
when they are present in the form of granules, 
the latter have the following composition (% 
relative to the total weight of the granule): - 
active principle (sodium oxybate): 50 to 60%; - 
effervescent agent: 5 to 15%; - diluent: 2 to 
18%; - binder: 3 to 10%; - support (solid core 
of the granule): 15 to 25%; - coating 
agent/flavouring agent/sweetening agent/lu-
bricant: 3 to 6%. The unit dose may be ap-
plied in the maintenance of alcohol absti-
nence for patients having a low, moderate, 
high or very high blood alcohol level, with or 
without liver failure. 

 
  Claims: 19 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Единичные дозы c немедленным 

высвобождением GHB или одной из ее 

терапевтически приемлемых солей, 

вводимых перорально, и применение 

этих для поддержания воздержания от 

алкоголя 

(57) Настоящее изобретение относится к 
единичным дозам c немедленным высво-
бождением GHB или одной из ее терапев-
тически приемлемых солей, вводимых 
перорально. 
Единичные дозы, согласно изобретению, 
содержат 0,371,75 г GHB, в частности в 
виде оксибутирата натрия. В случае когда 
лекарственная форма единичной дозы 
гранула, она имеет следующий состав (вес 
% по отношению к общему весу гранулы): 
активный ингредиент (оксибутират натрия) - 
5060%; шипучее средство - 515%; 
разбавитель - 218%; связующее - 
310%; основа (твердая сердцевина 
гранулы) - 1525%; покрывающее средство/ 
ароматизирующее средство/подсласти-
тель/смазывающее средство - 36%. 
Единичная доза может применяться для 
поддержания воздержания от употребле-
ния алкоголя у пациентов с легкой или 
умеренной формами алкогольной зависи-
мости, или с тяжелой или крайне тяжелой 
формами алкогольной зависимости, с или 
без печеночной недостаточностью. 

 
 П. формулы: 19 
 Фиг.: 9 
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(21) a 2018 0090 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C07D 261/04 (2006.01) 
C07D 453/04 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
A61P 33/00 (2006.01) 

(22) 2017.04.05 
(31) 62/319207 
(32) 2016.04.06 
(33) US 
(85) 2018.10.22 
(86) PCT/US2017/026245, 2017.04.05 
(87) WO 2017/176948 A1, 2017.10.12 
(71) MERIAL, INC., US 
(72) YANG Chunhua, US; LE HIR DE FALLOIS 

Loic Patrick, US; MENG Charles Q., US; 
LONG Alan, US; GORTER DE VRIES Roelof 
Johannes, FR; BAILLON Bruno, FR; LAFONT 
Sylvaine, FR; GAY DE SAINT MICHEL Myriam, 
FR; KOZLOVIC Stephane, FR 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Procedeu de preparare a compuşilor izoxa-

zolinici enantiomeric îmbogăţiţi şi a solva-

tului de toluen cristalin al (s)-

afoxolanerului 

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu 
pentru prepararea compuşilor izoxazolinici 
antiparazitari îmbogăţiţi enantiomeric folosind 
un catalizator de transfer de fază chiral bazat 
pe chinină. Invenţia de asemenea se referă la 
un catalizator de transfer de fază nou bazat 
pe chinină şi la o formă cristalină de solvat de 
toluen al (s)-afoxolanerului. 

 
 
  Revendicări: 71 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Process for the preparation of enantio-

merically enriched isoxazoline compounds 

and crystalline toluene solvate of (S)-

afoxolaner 

(57) This invention relates to a process for the 
preparation of antiparasitic isoxazoline com-
pounds enriched in an enantiomer using qui-
nine-based chiral phase transfer catalysts. 

The invention also relates to novel quinine-
based chiral phase transfer catalysts and to a 
crystalline toluene solvate form of (S)-
afoxolaner. 

 
 
  Claims: 71 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Способ получения энантиомерно 

обогащенных изоксазолиновых соеди-

нений и кристалического сольвата 

толуена (s)-афоксоланера 

(57) Данное изобретение относится к способу 
получения противопаразитарных изоксазо-
линовых соединений, энантиомерно обога-
щенных с применением хининового хираль-
ного катализатора межфазного переноса. 
Изобретение также относится к новому 
хининовому межфазному катализатору и к 
кристаллической форме сольвата толуена 
(s)-афоксоланера. 
 

 
 
 П. формулы: 71 
 Фиг.: 10 
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(21) a 2017 0077 (13) A2 

(51) Int. Cl.: E04H 6/00 (2006.01) 
E04H 6/08 (2006.01) 
E04H 6/12 (2006.01) 

(22) 2017.09.05 
(71)(72) ROŞCA Filip, MD 
(54) Garaj supraetajat cu ascensor 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

garaje supraetajate mecanizate cu ascensor. 
Garajul supraetajat cu ascensor este am-
plasat adiacent unei clădiri de locuit cu mai 
multe etaje, şi conţine o construcţie verticală 
cu suporturi portante, pe care sunt montate în 
niveluri compartimente de parcare a automo-
bilelor, unită prin platforme de trecere meta-
lice cu balcoanele apartamentelor clădirii de 
locuit. Construcţia verticală a garajului este 
situată adiacent puţului de ascensor, care 
conţine stâlpi de ghidare, o cabină cu car-
casă, un mecanism de ridicat şi transportat, 
unit cu un bloc de comandă şi un motor elec-
tric. Totodată garajul este dotat cu un sistem 
de ventilare şi orificii de evacuare a apei 
reziduale, amplasate pe suprafaţa de jos a 
garajului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 22 

* 
*     * 

(54)     Multilevel garage with lift  
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to the mechanized multilevel garag-
es with lift. 
The multilevel garage with lift is placed adja-
cent to a multi-storey apartment building, and 
comprises a vertical structure with backup 
abutments, on which are mounted in tiers car 
parking compartments, connected by means 
of metal passage platforms to the balconies of 
the apartment building. The vertical structure 
of the garage is placed adjacent to the lift 
shaft, which comprises guide posts, a frame 
cabin, a lift-and-carry transfer mechanism, 
connected to a control unit and an electric 
motor. At the same time, the garage is 
equipped with a ventilation system and im-
pure water drainage holes, placed on the low-
er surface of the garage. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 22 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Многоуровневый гараж с лифтом 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к механизированным много-
уровневым гаражам с лифтом. 
Многоуровневый гараж с лифтом располо-
жен смежно с многоэтажным жилым 
домом, и содержит вертикальную констру-
кцию с несущими опорами, на которых 
смонтированы ярусами отсеки для стоянки 
автомобилей, соединенную посредством 
металлических платформ для перехода с 
балконами квартир жилого дома. Верти-
кальная конструкция гаража расположена 
смежно с шахтой лифта, который содержит 
направляющие стойки, каркасную кабину, 
подъемно-транспортный механизм, соеди-
ненный с блоком управления и электро-
двигателем. При этом гараж оснащен 
системой вентиляции и отверстиями 
отвода загрязненной воды, размещенные 
на нижней поверхности гаража. 
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 22 
 

 
(21) a 2018 0097 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F41A 17/36 (2006.01) 
(22) 2016.11.25 
(31) PV 2015-869 
(32) 2015.12.08 
(33) CZ 
(85) 2018.07.06 
(86) PCT/CZ2016/000126, 2016.11.25 
(87) WO 2017/097272 A1, 2017.06.15 
(71) CESKA ZBROJOVKA A.S., CZ 
(72) INDRUCH, Jiri, CZ 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Mecanism de fixare a obturatorului pentru 

pistoale automate şi semiautomate 

(57) Mecanismul de fixare a obturatorului pentru 
pistoale automate şi semiautomate conţine un 
fixator (502) al obturatorului, cuprinzând două 
şine longitudinale (400, 401), fixate de corpul 
pistolului sau de containerul introdus la un 
capăt cu posibilitatea de rotire, totodată la alt 
capăt acestea sunt conectate cu o punte 
(402). Una dintre şine (400, 401) este 
executată cu o proeminenţă internă (405), 
proiectată în interiorul spaţiului dintre şine 
(400, 401). Mecanismul conţine suplimentar 
un obturator, dotat cu o punte de alimentare  
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(250) şi un dispozitiv de alimentare (500) cu 
cartuşe, situat sub proeminenţa internă (405) 
şi executat cu posibilitatea presiunii de jos 
asupra proeminenţei interne (405) după 
alimentarea ultimului cartuş aşa ca să încline 
fixatorul (502) obturatorului din poziţia sa de 
bază în sus în poziţia sus, în care obturatorul 
se sprijină cu puntea sa de alimentare (250) 
pe suprafaţa externă (408) a punţii (402) 
fixatorului (502) obturatorului pentru blocarea 
obturatorului în poziţia din spate. 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Breech catch mechanism for automatic 

and semi-automatic pistols  
(57) A breech catch mechanism for automatic and 

semi-automatic pistols includes a catch (502) 
of a breech comprising two longitudinal rails 
(400, 401) that are attached to pistol body or 
to an inserted container at one end in a rotary 
way and at the other end they are connected 
with a bridge (402). One of the rails (400, 401) 
is provided with an internal projection (405) 
protruding into a space between the rails 
(400, 401). The mechanism further includes 
the breech provided with a feeding bridge 
(250) and a cartridge feeder (500) positioned 
under the internal projection (405) and config-
ured to push, after feeding of the last car-
tridge, from below against the internal projec-
tion (405), thus tilting the breech catch (502) 
from its basic position upward to an upper po-
sition in which the breech leans with its feed-
ing bridge (250) against an outer surface 
(408) of the bridge (402) of the catch 502) of 
the breech to lock the breech in the rear posi-
tion. 

 
  Claims: 6 
  Fig.: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Механизм фиксатора затвора для 

автоматических и полуавтоматических 

пистолетов 
(57) Механизм фиксатора затвора для 

автоматических и полуавтоматических 
пистолетов содержит фиксатор (502) 
затвора, содержащий два продольных 
рельса (400, 401), прикрепленных к корпусу 
пистолета или к вставленному контейнеру 
на одном конце с возможностью поворота, 
при этом на другом конце они соединены с 
перемычкой (402). Один из рельсов (400, 
401) выполнен с внутренним выступом 
(405), выступающим внутрь пространства 
между рельсами (400, 401). Механизм 
дополнительно содержит затвор, снабжен-
ный подающей перемычкой (250) и пода-
вателем (500) патронов, расположенным 
под внутренним выступом (405) и 
выполненным с возможностью давления 
снизу на внутренний выступ (405) после 
подачи последнего патрона так, чтобы 
наклонять фиксатор (502) затвора из его 
основного положения вверх в верхнее 
положение, в котором затвор опирается 
своей подающей перемычкой (250) на 
внешнюю поверхность (408) перемычки 
(402) фиксатора (502) затвора для 
блокировки затвора в заднем положении. 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 2 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi 
efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 pri-
vind 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-XVI of 07.03.2008 on 
the Protection of Inventions. 
 

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

приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и 
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же 
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50-XVI от 07.03.2008 об 
охране изобретений. 
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(96) 17714596.8, 2017.03.13 

(87) WO 2017/160700, 2017.09.21 

(31) 201662307896P; 201662420825P 

(32) 2016.03.14; 2016.11.11 

(33) US; US 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., US 

(72) SACHS Jessica A., US; FORD John E., US 

(54) Metode de tratament sau prevenire a bolii 
grefă contra gazdă 

Methods of treating or preventing graft ver-
sus host disease 

Методы лечения или профилактики 
болезни трансплантат против хозяина 

 

 
(21) e 2019 0112 (13) A1 

(51) Int.Cl.: G06F 19/00 (2019.01.23) 

(96) 17714976.2, 2017.03.16 

(87) WO 2017/161208, 2017.09.21 

(31) 201662309445P; 201662321172P; 
201662371193P 

(32) 2016.03.16; 2016.04.11; 2016.08.04 

(33) US; US; US 

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC., US; JI Yuan, 
US 

(72) JI Yuan, US; LI He, US 

(54) Metode de determinare a dozării unui agent 
terapeutic și tratamentele asociate 

Methods for determining dosing of a thera-
peutic agent and related treatments 
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Методы определения дозировки 
терапевтического агента и связанные с 
ним методы лечения 

 

 
(21) e 2019 0113 (13) A1 

(51) Int.Cl.: G06F 19/00 (2019.01.23) 

(96) 17714977.0, 2017.03.16 

(87) WO 2017/161212, 2017.09.21 

(31) 201662309442P 

(32) 2016.03.16 

(33) US 

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC., US; CONNOR 
Jason, US; QUINTANA Melanie, US 

(72) CONNOR Jason, US; QUINTANA Melanie, 
US; LI He, US; ALBERTSON Tina, US 

(54) Metode de proiectare adaptivă a schemei 
de tratament și tratamentele asociate 

Methods for adaptive design of a treatment 
regimen and related treatments 

Методы адаптивного дизайна схемы 
лечения и связанные с ним методы 
лечения 

 

 
(21) e 2019 0114 (13) A1 

(51) Int.Cl.: B60G 17/08 (2006.01.01) 
           B60G 21/073 (2006.01.01) 
           B60G 11/30 (2006.01.01) 
           B60G 17/04 (2006.01.01) 
           B62K 5/10 (2013.01.01) 

(96) 17716797.0, 2017.03.15 

(87) WO 2017/157976, 2017.09.21 

(31) UA20161684 

(32) 2016.03.15 

(33) IT 

(71) QUADRO VEHICLES S.A., CH 

(72) MORONI Marco, IT; MARABESE Riccardo, 
IT 

(54) Suspensie îmbunătățită 

Improved suspension 

Улучшенная подвеска 

 

 
(21) e 2019 0115 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C07K 16/00 (2006.01.01) 
           C07K 16/08 (2006.01.01) 

(96) 17717856.3, 2017.03.14 

(87) WO 2017/158426, 2017.09.21 

(31) 201662307686P 

(32) 2016.03.14 

(33) US 

(71) UNIVERSITETET I OSLO, NO 

(72) FOSS Stian, NO; ANDERSEN Jan Terje, NO; 
SANDLIE Inger, NO 

(54) Imunoglobuline modificate genetic cu le-
gare la FcRn modificată 

Engineered immunoglobulins with altered 
FcRn binding 

Генно-инженерные иммуноглобулины с 
измененным связыванием с FcRn 

 

 
(21) e 2019 0116 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 
           C07D 519/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/407 (2006.01.01) 
           A61P 31/00 (2006.01.01) 

(96) 17724297.1, 2017.03.15 

(87) WO 2017/158616, 2017.09.21 

(31) 201641009127 

(32) 2016.03.16 

(33) IN 

(71) ORCHID PHARMA LIMITED, IN; MERCK 
SHARP & DOHME CORP., US 

(72) BALASUBRAMANIAN Gopalan, IN; PAUL-
SATYASEELA Maneesh, IN; SRINIVASAN 
Chidambaram Venkateswaran, IN; IYER  
Sridhar Ramanathan, IN; PERIASAMY  
Hariharan, IN; PARAMESWARAN Venkatesan, 
IN; THIRUNAVUKKARASU Bharani, IN;  
GUNTURU Prabhakar Rao, IN; DESHKUMAR 
Manjula Devi, IN; JAKKALA Venkateshwarlu, 
IN; NARGUND Ravi P., US; MILLER Michael, 
US; SINGH Sheo, US; DONG Shuzhi, US; 
WANG Hongwu, US;  
YOUNG Katherine, US 

(54) Compuși de carbapenem 

Carbapenem compounds 

Карбапенемовые соединения 

 

 
(21) e 2019 0117 (13) A1 

(51) Int.Cl.: G06F 21/31 (2013.01.01) 
           G06F 21/46 (2013.01.01) 
           H04L 9/32 (2006.01.01) 

(96) 17765582.6, 2017.03.17 

(87) WO 2017/156590, 2017.09.21 

(31) 2016901019 

(32) 2016.03.18 

(33) AU 

(71) FORTICODE LTD, AU 

(72) SMALES Antony, AU 

(54) Metodă și sistem de autentificare a utiliza-
torului cu securitate îmbunătățită 

Method and system for user authentication 
with improved security 

Метод и система аутентификации 
пользователя с повышенной 
безопасностью 
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(21) e 2019 0118 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C07D 237/02 (2006.01.01) 
           C07D 253/06 (2006.01.01) 
           A61K 31/501 (2006.01.01) 

(96) 17767179.9, 2017.03.09 

(87) WO 2017/160569, 2017.09.21 

(31) 201662308157P; 201662363630P 

(32) 2016.03.14; 2016.07.18 

(33) US; US 

(71) AFFERENT PHARMACEUTICALS INC., US 

(72) HAWLEY Ronald Charles, US; IBRAHIM 
Prabha, US; FORD Anthony P., US; GEVER 
Joel R., US 

(54) Pirimidine și variante ale acestora, și uti-
lizările acestora 

Pyrimidines and variants thereof, and uses 
therefor 

Пиримидины и их варианты, и их 
применения 

 

 
(21) e 2019 0119 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C07F 9/02 (2006.01.01) 
           C07H 19/04 (2006.01.01) 
           C07H 19/10 (2006.01.01) 
           C07H 21/00 (2006.01.01) 

(96) 17767279.7, 2017.03.13 

(87) WO 2017/160741, 2017.09.21 

(31) 201662307542P 

(32) 2016.03.13 

(33) US 

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD., SG 

(72) BUTLER David Charles Donnell, US;  
MARAPPAN Subramanian, US 

(54) Compoziții și procedee de sinteză a 
fosforamiditului și oligonucleotidelor 

Compositions and methods for phospho-
ramidite and oligonucleotide synthesis 

Композиции и способы синтеза 
фосфорамидита и олигонуклеотидов 

 

 
(21) e 2019 0120 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A61K 31/445 (2006.01.01) 
           C07D 401/12 (2006.01.01) 

(96) 17767444.7, 2017.03.15 

(87) WO 2017/161002, 2017.09.21 

(31) 201662309362P; 201662431387P 

(32) 2016.03.16; 2016.12.07 

(33) US; US 

(71) KURA ONCOLOGY, INC., US; THE  
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN, US 
 
 

(72) WU Tao, US; LI Liansheng, US; WANG Yi, 
US; REN Pingda, US; GREMBECKA Jolanta, 
US; CIERPICKI Tomasz, US; KLOSSOWSKI 
Szymon, US; POLLOCK Jonathan, US; 
BORKIN Dmitry, US 

(54) Inhibitori biciclici în punte ai menin-MLL și 
procedee de utilizare 

Bridged bicyclic inhibitors of menin-MLL 
and methods of use 

Мостиковые бициклические ингибиторы 
менин-MLL и способы применения 

 

 
(21) e 2019 0121 (13) A1 

(51) Int.Cl.: G01N 33/53 (2006.01.01) 
           C12Q 1/18 (2006.01.01) 

(96) 17767455.3, 2017.03.15 

(87) WO 2017/161016, 2017.09.21 

(31) 201662309211P; 201662350591P; 
201662415928P; 201662418727P; 
201662419076P; 201662436716P 

(32) 2016.03.16; 2016.06.15; 2016.11.01; 
2016.11.07; 2016.11.08; 2016.12.20 

(33) US; US; US; US; US; US 

(71) CIDARA THERAPEUTICS, INC., US 

(72) BARTIZAL Kenneth, US; DARUWALA Paul, 
US; LOCKE Jeffrey Brian, US; ONG Voon, 
US; SANDISON Taylor, US; THYE Dirk, US 

(54) Scheme de dozare pentru tratamentul in-
fecțiilor fungice 

Dosing regimens for treatment of fungal 
infections 

Режимы дозирования для лечения 
грибковых инфекций 

 

 
(21) e 2019 0122 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A61K 31/535 (2006.01.01) 

(96) 17767462.9, 2017.03.15 

(87) WO 2017/161028, 2017.09.21 

(31) 201662309372P; 201662334369P; 
201662431389P; 201762446640P 

(32) 2016.03.16; 2016.05.10; 2016.12.07; 
2017.01.16 

(33) US; US; US; US 

(71) KURA ONCOLOGY, INC., US; THE  
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN, US 

(72) WU Tao, US; LI Liansheng, US; WANG Yi, 
US; REN Pingda, US; GREMBECKA Jolanta, 
US; CIERPICKI Tomasz, US; KLOSSOWSKI 
Szymon, US; POLLOCK Jonathan, US; 
BORKIN Dmitry, US 
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(54) Inhibitori substituiţi ai menin-MLL și proce-
dee de utilizare 

Substituted inhibitors of menin-MLL and 
methods of use 

Замещенные ингибиторы менин-MLL и 
способы применения 
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(71) IMMUNE SENSOR, LLC, US; THE BOARD 
OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
TEXAS SYSTEM, US 

(72) ZHONG Boyu, US; SUN Lijun, US; WEI Qi, 
US; DAI Yuanwei, US; CHEN Chuo, US; 
CHEN Zhijian, US; SHI Heping, US 

(54) Compuși di-nucleotidici ciclici și procedee 
de utilizare 

Cyclic di-nucleotide compounds and meth-
ods of use 

Циклические динуклеотидные 
соединения и способы применения 
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(32) 2016.10.31; 2016.11.08; 2017.10.23 

(33) FR; FR; FR 

(71) MONKAM Nitcheu Guy Faustin, FR 

(72) MONKAM Nitcheu Guy Faustin, FR 

(54) Compoziție farmaceutică pentru utilizare în 
tratamentul terapeutic al cancerului și 
complicațiilor cancerului 

Pharmaceutical composition for use in the 
therapeutic treatment of cancer and com-
plications of cancer 

Фармацевтическая композиция для 
применения при терапевтическом 
лечении рака и осложнений рака 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране 
изобретений. 
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(11) 4619 (13) B1 

(51) Int. Cl.: B25J 11/00 (2006.01) 
B25J 17/00 (2006.01) 

(21) a 2017 0103 
(22) 2017.12.04 
(71)(72)(73) SALOGUB Dmitrii, MD 
(54) Mecanism articulat al manipulatorului 
(57) Invenţia se referă la robotică, în special la 

mecanisme articulate ale manipulatoarelor, şi 
poate fi utilizată la proiectarea roboţilor cu 
dirijare computerizată a poziţionării organelor 
de lucru. 
Mecanismul, conform invenţiei, conţine o 
sferă (1) cavă imobilă cu electromagneţi (2), 
amplasaţi uniform pe suprafaţa interioară a 
ei, şi cu un suport (3), fixat rigid pe ea, şi o 
sferă cavă mobilă (4) cu electromagneţi (5), 
amplasaţi uniform pe suprafaţa exterioară a 
ei, şi cu un organ de lucru (6), fixat rigid pe 
ea. Sfera mobilă (4) este amplasată în 
interiorul sferei imobile (1), electromagneţii 
(2) căreia interacţionează cu electromagneţii 
(5) sferei mobile (4). În spaţiul dintre sfera 
imobilă (1) şi cea mobilă (4) este amplasată 
o garnitură (7) nemagnetică de antifricţiune. 
Organul de lucru (6) este dotat cu un dispo-
zitiv de frânare (8), care este executat în 
formă de sferă, care cuprinde sfera imobilă 
(1), şi este dotat cu o frână electromagnetică 
(9) cu contact normal închis cu un electro-
magnet (10). În dispozitiv (8) este executată 
o gaură pentru organul de lucru (6), care 
este cuprins cu o frână electromagnetică (11) 
cu contact normal închis cu un electromag-
net (12). În organul de lucru (6), în suport (3) 
şi în sfera imobilă (1) sunt executate canale 
(13, 15) pentru amplasarea conductoarelor 
(14, 16), unite cu electromagneţii (5, 2) 
respectivi. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Hinged mechanism of the manipulator 
(57) The invention relates to robotics, in particular 

to the hinged mechanisms of the manipula-
tors, and can be used in the design of robots 
with computer arm tool positioning control. 
The mechanism, according to the invention, 
comprises an immovable hollow sphere (1) 
with electromagnets (2), evenly placed on its 
inner surface, and with a support (3), rigidly 
fixed thereon, and a movable hollow sphere 
(4) with electromagnets (5), evenly placed on 
its outer surface, and with an arm tool (6), 
rigidly fixed thereon. The movable sphere (4) 

is placed inside the immovable sphere (1), 
the electromagnets (2) of which interact with 
the electromagnets (5) of the movable 
sphere (4). In the gap between the immova-
ble (1) and movable (4) spheres is installed 
an antifriction non-magnetic gasket (7). The 
arm tool (6) is equipped with a brake rigging 
(8), made in the form of a sphere, embracing 
the immovable sphere (1), and equipped with 
a normally closed electromagnetic brake (9) 
with an electromagnet (10). In the rigging (8) 
is made a hole for the arm tool (6), embraced 
by a normally closed electromagnetic brake 
(11) with an electromagnet (12). In the arm 
tool (6), in the support (3) and in the immov-
able sphere (1) are made channels (13, 15) 
for placement of wires (14, 16), connected to 
the corresponding electromagnets (5, 2). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Шарнирный механизм манипулятора 
(57) Изобретение относится к робототехнике, в 

частности к шарнирным механизмам ма-
нипуляторов, и может быть использовано 
при проектировании роботов с компью-
терным управлением позиционирования 
рабочих органов. 
Механизм, согласно изобретению, содер-
жит неподвижный полый шар (1) с равно-
мерно расположенными на его внутренней 
поверхности электромагнитами (2) и с 
жестко закрепленной опорой (3), и по-
движный полый шар (4) с равномерно 
расположенными на его внешней поверх-
ности электромагнитами (5) и с жестко 
закрепленным рабочим органом (6). 
Подвижный шар (4) размещен внутри 
неподвижного шара (1), электромагниты (2) 
которого взаимодействуют с электро-
магнитами (5) подвижного шара (4). В 
зазоре между неподвижным (1) и подвиж-
ным (4) шарами установлена антифрикци-
онная немагнитная прокладка (7). Рабочий 
орган (6) снабжен тормозным приспосо-
блением (8), выполненным в виде сферы, 
охватывающей неподвижный шар (1), и 
снабженным нормально замкнутым элек-
тромагнитным тормозом (9) с электро-
магнитом (10). В приспособлении (8) 
выполнено отверстие для рабочего органа 
(6), охватываемого нормально замкнутым 
электромагнитным тормозом (11) с элек-
тромагнитом (12). В рабочем органе (6), в 
опоре (3) и в неподвижном шаре (1) 
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выполнены каналы (13, 15) для укладки 
проводов (14, 16), соединенными с соот-
ветствующими электромагнитами (5, 2). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 4620 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/48 (2006.01) 
C07C 311/38 (2006.01) 
C07C 311/39 (2006.01) 
C07C 311/43 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/63 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

(21) a 2018 0027 
(22) 2018.04.11 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; ISTRATI Dorin, MD; 

ŢAPCOV Victor, MD; GARBUZ Olga, MD; 
GUDUMAC Valentin, MD; GROPPA Stanislav, 
MD 

(54) Utilizare a di(µ-s)-bis{(4-aminobenzensul-

famid)-cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetil-

iden)hidrazin-1-carbotioamido)(1-)]}cupru 

în calitate de inhibitor al proliferării 

celulelor cancerigene 
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 

anume la utilizarea unui compus coorinativ 
biologic activ de cupru, din clasa tiosemi-
carbazonaţilor metalelor de tranziţie în cali-
tate de inhibitor al proliferării celulelor cance-
rigene. 

Esenţa invenţiei constă în utilizarea di(µ-s)-
bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-{N-[fenil-
2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazin-1-carbotioa-
mido)(1-)]}cupru în calitate de inhibitor al pro-
liferării celulelor cancerigene de leucemie 
mieloidă umană, de cancer de col uterin, de 
cancer pancreatic şi de rabdomiosarcom 
embrionar. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Use of di(µ-s)-bis{(4-aminobenzenesulfa-

mide)-chloro-{N-[phenyl-2-(pyridine-2-

ylmethylidene)hydrazine-1-carbothioami-

do)(1-)]}copper as a cancer cells prolifera-

tion inhibitor 
(57) The invention relates to chemistry and medi-

cine, in particular to the use of a biologically 
active coordinative copper compound from 
the class of transition metal thiosemicarba-
zonates as a cancer cells proliferation inhibitor. 
Summary of the invention consists in the use 
of di(µ-s)-bis{(4-aminobenzenesulfamide)-
chloro-{N-[phenyl-2-(pyridine-2-ylmethylide-
ne)hydrazine-1-carbothioamido)(1-)]}copper 
as a human myeloid leukemia, cervical car-
cinoma, pancreatic cancer and embryonal 
rhabdomyosarcoma cancer cells proliferation 
inhibitor. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Использование ди(µ-s)-бис{(4-амино-

бензолсульфамид)-хлоро-{N-[фенил-2-

(пиридин-2-илметилиден)гидразин-1-

карботиоамидо)(1-)]}меди в качестве 

ингибитора пролиферации раковых 

клеток 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к применению биологи-
чески активного координационного соеди-
нения меди из класса тиосемикарбазо-
натов переходных металлов в качестве 
ингибитора пролиферации раковых 
клеток.  
Сущность изобретения состоит в 
использовании ди(µ-s)-бис{(4-аминобензол-
сульфамид)-хлоро-{N-[фенил-2-(пиридин-
2-илметилиден)гидразин-1-карботиоами-
до)(1-)]}меди в качестве ингибитора про-
лиферации раковых клеток миелоидной 
лейкемии человека, рака шейки матки, 
рака поджелудочной железы и эмбрио-
нальной рабдомиосаркомы. 

 П. формулы: 2 
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(11) 4621 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/86 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2018 0052 
(22) 2018.06.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BURDUNIUC Olga, MD; BĂLAN Greta, MD; 

GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; 
GULEA Aurelian, MD 

(54) Compuşi ai cuprului (II) cu 4-

aliltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei în 

calitate de inhibitori ai proliferării fungilor 

din specia Cryptococcus neoformans 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la compuşi coordinativi ai cuprului (II) 
biologic activi din clasa tiosemicarbazonaţilor 
metalelor de tranziţie care pot fi aplicaţi în 
calitate de preparate cu proprietăţi antifungice.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
propune nitrato-{N-(prop-2-en-1-il)-N`-[1-
(piridin-2-il)-etiliden]-carbamohidrazontioa-
to}imidazolcupru monohidrat şi nitrato-{N-
(prop-2-en-1-il)-N`-[1-(piridin-2-il)etiliden]-
carbamohidrazontioato}-(3,4-dimetilpiri-
din)cupru pentru utilizare în calitate de inhibi-
tori ai proliferării fungilor din specia Crypto-

coccus neoformans. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Copper (II) compounds with 2-

acetylpyridine 4-allylthiosemicarbazone 

as Cryptococcus neoformans fungi pro-

liferation inhibitors 
(57) The invention relates to chemistry and medi-

cine, namely to biologically active coordina-
tive copper (II) compounds from the class of 
transition metal thiosemicarbazonates, which 
can be used as preparations with antifungal 
properties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary of the invention consists in that ni-
trato-{N-(prop-2-en-1-yl)-N`-[1-(pyridine-2-yl)-
ethylidene]-carbamohydrazonethioato}imida-
zolecopper monohydrate and nitrato-{N-
(prop-2-en-1-yl)-N`-[1-(pyridine-2-yl)-ethylide-
ne]-carbamohydrazonethioato}-(3,4-dimethyl-
pyridine)copper are proposed for use as 
Cryptococcus neoformans fungi proliferation 
inhibitors. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Соединения меди (II) с 4-

алилтиосемикарбазон 2-ацетилпириди-

на в качестве ингибиторов проли-

ферации грибков вида Cryptococcus 

neoformans 
(57) Изобретение относится к химии и 

медицине, а именно к биологически 
активным координационным соединениям 
меди (II) из класса тиосемикарбазонатов 
переходных металлов, которые могут 
быть использованы в качестве препаратов 
с противогрибковыми свойствами. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагаются нитрато-{N-(проп-2-ен-1-
ил)-N`-[1-(пиридин-2-ил)-этилиден]-карба-
могидразонтиоато}имидазолмедь моноги-
драт и нитрато-{N-(проп-2-ен-1-ил)-N`-[1-
(пиридин-2-ил)-этилиден]-карбамогидра-
зонтиоато}-(3,4-диметилпиридин)медь для 
использования в качестве ингибиторов 
пролиферации грибков вида Cryptococcus 

neoformans. 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1311 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01N 1/02 (2006.01) 
A61B 10/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0066 
(22) 2018.06.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

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

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Dispozitiv pentru conservarea corneei şi 

examinarea celulelor endoteliale ale 

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

dispozitive pentru conservarea corneei şi 
examinarea celulelor endoteliale ale corneei, 
şi poate fi utilizată în medicina regenerativă, 
domeniul celulelor stem, morfopatologie, 
histologie şi oftalmologie. 
Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-
un vas cubic (1) cu volumul de 125 mm3, 
unul din pereţii vasului (1) este executat cu 
gât (2) cu diametrul de 20 mm, înălţimea de 
10 mm şi cu filet exterior (3). Gâtul (2) este 
închis cu un dop (6) de cauciuc şi cu un 
capac (4) poliacrilic cu filet interior (5). Pe 
unul din pereţii alăturaţi peretelui cu gât (2), 
din interiorul vasului (1), este formată o 
adâncitură concavă (7) spre exterior cu 
volumul de 1 ml şi adâncimea de 5 mm. Pe 
marginea adânciturii (7), în vas (1), sunt 
fixate patru picioruşe (8) în formă de 
semicerc cu lungimea de 3 mm, situate, în 
perechi, diametral opuse. Toate elementele 
sunt executate din material poliacrilic. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for preservation of cornea and 

examination of corneal endothelial cells 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
devices for preservation of cornea and exam-
ination of corneal endothelial cells, and can 
be used in regenerative medicine, the field of 
stem cells, morphopathology, histology and 
ophthalmology. 
The device, according to the invention, con-
sists of a cube-shaped vessel (1) of a volume 
of 125 mm3, one of the walls of the vessel (1) 
is made with a neck (2) with a diameter of 20 
mm, a height of 10 mm and with an external 
thread (3). The neck (2) is closed with a rub-
ber plug (6) and a polyacrylic cap (4) with an 
internal thread (5). On one of the walls adja-

cent to the wall with the neck (2), inside the 
vessel (1), is formed an outwardly concave 
recess (7) of a volume of 1 ml and a recess 
of 5 mm. At the edge of the recess (7), in the 
vessel (1), are fixed four legs (8) in the form 
of a semicircle of a length of 3 mm, placed in 
pairs, diametrically opposite. All elements are 
made of polyacryl. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для консервирования 

роговицы и исследования эндотели-

альных клеток роговицы 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к устройствам для консервиро-
вания роговицы и исследования эндо-
телиальных клеток роговицы, и может 
быть использовано в регенеративной 
медицине, область стволовых клеток, 
морфопатологии, гистологии и офтальмо-
логии. 
Устройство, согласно изобретению, сос-
тоит из кубовидного сосуда (1) объемом 
125 мм3, одна из стенок сосуда (1) 
выполнена с горлышком (2) с диаметром 
20 мм, высотой 10 мм и с внешней 
резьбой (3). Горлышко (2) закрыто рези-
новой пробкой (6) и полиакриловым 
колпачком (4) с внутренней резьбой (5). 
На одной из стенок, прилегающих к стенке 
с горлышком (2), внутри сосуда (1), сфор-
мировано наружу вогнутое углубление (7), 
объемом 1 мл и углублением 5 мм. На 
краю углубления (7), в сосуде (1), закре-
плены четыре ножки (8) в виде полукруга 
длиной 3 мм, расположенные в парах, 
диаметрально противоположных. Все 
элементы выполнены из полиакрилла. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(11) 1312 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 
A23K 10/28 (2016.01) 
A01K 59/00 (2016.01) 

(21) s 2018 0020 
(22) 2018.03.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 

SANOCREATOLOGIE, MD 
(72)  VRABIE Valeria, MD; DERJANSCHI Valeriu, 

MD; CIOCHINĂ Valentina, MD; FURDUI  
Teodor, MD 

(54) Procedeu de obţinere a hranei proteico-

glucidice pentru familiile de albine 
(57) Invenţia se referă la apicultură şi poate fi 

utilizată pentru obţinerea hranei proteico-
glucidice pentru familiile de albine în peri-
oadele anului cu deficit al polenului în natură. 
Conform invenţiei, procedeul de obţinere a 
hranei proteico-glucidice pentru familiile de 
albine, şi anume a mierii, constă în aceea că 
se administrează familiilor de albine, în peri-
oada de la sfârşitul culesului de la salcâm 
până la începutul culesului de la teiul argin-
tiu, un amestec care conţine zer din lapte de 
vacă şi zahăr, în raport masic de 1:1, câte 
35 L per familie de albine seara, zilnic, în 
decurs de 1015 zile şi se extrage mierea 
obţinută în a 57 zi de la ultima administrare 
a amestecului. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing protein-

carbohydrate food for bee families 
(57) The invention relates to beekeeping and can 

be used for producing protein-carbohydrate 
food for bee families during periods of the 
year with pollen deficiency in nature. 
According to the invention, the process for 
producing protein-carbohydrate food for bee 
families, namely honey, consists in that it is 
administered to bee families, in the period 
from the ending of collection from acacia to 
the beginning of collection from silver linden, 
a mixture containing whey and sugar, in a 
mass ratio of 1:1, 35 L per bee family in 
the evening, daily, for 1015 days and is ex-
tracted the honey on the 5th7th day from 
the last administration of the mixture. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Способ получения белково-углеводного 

корма для пчелиных семей 
(57) Изобретение относится к пчеловодству и 

может быть использовано для получения 
белково-углеводного корма для пчелиных 
семей в течение периодов года с 
недостатком пыльцы в природе. 
Согласно изобретению, способ получения 
белково-углеводного корма для пчелиных 
семей, а именно меда, состоит в том что 
скармливают пчелиным семьям, в период 
между окончанием медосбора с акации до 
начала сбора с серебряной липы, смесь 
содержащую молочную сыворотку и 
сахар, в массовом соотношении 1:1, по 
35 л на пчелиную семью вечером, 
ежедневно, в течение 1015 дней и 
извлекают мед на 5...7 день с последнего 
скармливания смеси. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1313 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23L 19/00 (2016.01) 
A23L 3/16 (2006.01) 
A23L 3/34 (2006.01) 
A23B 7/00 (2006.01) 
A23B 7/005 (2006.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 
A23B 7/022 (2006.01) 

(21) s 2018 0018 
(22) 2018.03.15 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  ŞLEAGUN Galina, MD 
(54) Procedeu de fabricare a prunelor uscate 

fără sâmburi cu caracteristici prestabilite, 

gata pentru consum 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de fabricare a pru-
nelor uscate fără sâmburi cu caracteristici 
prestabilite, gata pentru consum. 
Procedeul, conform invenţiei, include cali-
brarea, curăţarea şi spălarea prunelor uscate 
cu sâmburi, umezirea acestora în apă şi/sau 
abur până la desprinderea sâmburelui de 
pulpă în interiorul fructului şi menţinerea ul-
terioară, îndepărtarea sâmburilor, determina-
rea umidităţii şi sortarea prunelor, deshi-
dratarea prin tratare termică sau tratarea cu  
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abur a acestora până la atingerea unei umi-
dităţi predeterminate, tratarea prunelor fără 
sâmburi cu soluţie de sorbat de potasiu cu o 
concentraţie predeterminată şi ambalarea ul-
terioară a produsului finit. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing dried stoneless 

prunes with preset characteristics, ready 

for use 
(57) The invention relates to a process for pro-

ducing dried stoneless prunes with preset 
characteristics, ready for use. 
The process, according to the invention, 
copmprises the calibration, cleaning and 
washing of dried prunes with stones, their 
hydration in water and/or steam until the 
stone is freed from the pulp inside the fruit 
and subsequent aging, separation of stones, 
determination of moisture and sorting of 
prunes, their dehydration by heat treatment 
or steam treatment to achieve a predeter-
mined moisture content, treatment of stone-
less prunes with potassium sorbate solution 
with a predetermined concentration and sub-
sequent packaging of the finished product. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Спoсоб производства сушеных слив 

без косточек с заданными характе-

ристиками, готовых к употреблению 

(57) Изобретение относится к способу 
производства сушеных слив без косточек 
с заданными характеристиками, готовых к 
употреблению. 
Способ, согласно изобретению, включает 
калибровку, очистку и мойку сушеных 
слив с косточками, их увлажнение в воде 
и/или  паром  до освобождения косточки 
от мякоти внутри плода и последующую 
выдержку, отделение косточек, опреде-
ление влажности и сортировку слив, их 
обезвоживание путем термической обра-
ботки или обработку паром до достижения 
предварительно установленной влажнос-
ти, обработку слив без косточек рас-
твором сорбата калия с предварительно 
установленной концентрацией и последу-
ющую упаковку готового продукта. 

 
 П. формулы: 3 
 

(11) 1314 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 18/02 (2006.01) 
(21) s 2018 0076 
(22) 2018.07.17 
(71)(72)(73) ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;  

ARDELEANU Liviu, MD; ŢÂBÂRNĂ Andrei, 
MD; DARII Valentina, MD; DORUC Andrei, 
MD 

(54) Dispozitiv pentru criodistrucţia neofor-

maţiunilor coardelor vocale şi laringelui 
(57) Invenţia se referă la utilaje medicale, în spe-

cial la un dispozitiv pentru crioterapie, ce 
poate fi utilizat pentru criodistrucţia neofor-
maţiunilor benigne şi maligne de gradul I şi II 
ale coardelor vocale şi laringelui. 
Dispozitivul pentru criodistrucţia neoformaţi-
unilor coardelor vocale şi laringelui include 
un corp cilindric ermetic (1) executat din inox, 
care este termoizolat din interior, iar pe par-
tea exterioară este acoperit cu un material 
plastic gofrat (2), pe una din părţile laterale 
ale corpului cilindric (1) este executat coaxial 
un orificiu străpuns (3) pentru alimentarea cu 
agent frigorific, iar mai lateral de orificiu 
străpuns (3), corpul (1) este dotat cu un tub 
încovoiat (5) cu diametrul de 12 mm, 
pentru reglarea presiunii agentului frigorific, 
totodată pe partea laterală opusă este exe-
cutat un orificiu străpuns (6) pentru eva-
cuarea agentului frigorific, care este unit cu 
un tub (7), dotat la capătul liber cu un racord 
(8) cu filet extern pentru înşurubarea unui tub 
(10), executat din inox cu filet intern la un 
capăt, iar capătul liber este îndoit sub un 
unghi de 45°, totodată în corpul cilindric (1) 
este amplasat coaxial un container cilindric 
pentru agentul frigorific, care comunică cu  
orificiile (3, 6) părţilor laterale şi cu tubul (5), 
totodată dispozitivul este dotat cu un mâner 
(4) în formă de „Г” fixat de partea laterală cu 
orificiul (3) de alimentare cu agent frigorific 
prin intermediul unei balamale (9), iar pe 
braţul scurt al mânerului este fixat un capac 
cu posibilitatea închiderii ermetice a orificiului 
de alimentare (3). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Device for cryodestruction of neoplasms 

of the vocal cords and larynx  
(57) The invention relates to medical engineering, 

in particular to a device for cryotherapy, 
which can be used for cryodestruction of be-
nign and malignant grade I and II neoplasms 
of the vocal cords and larynx. 
The device for cryodestruction of neoplasms 
of the vocal cords and larynx comprises a 
sealed cylindrical body (1), made of stainless 
steel, which is insulated from the inside, and 
the outer side is covered with plastic corru-
gated material (2), on one of the side faces 
of the cylindrical body (1) is coaxially made a 
through coolant supply hole (3), and more 
lateral from the through hole (3), the body (1) 
is provided with a curved tube (5) of a diame-
ter of 12 mm, for regulating the coolant 
pressure, while on the opposite side is made 
a through coolant drainage hole (6), which is 
connected to a tube (7), equipped at the free 
end with a pipe branch with an external 
thread (8) for screwing the tube (10), made 
of stainless steel with an internal thread at 
one end, and the free end is bent at an angle 
of 45°, at the same time in the cylindrical 
body (1) is coaxially placed a container for 
the coolant, which communicates with the 
holes (3, 6) of the side faces and with the 
tube (5), at the same time the device is 
equipped with an „Г”-shaped handle (4), at-
tached to the side face with the coolant sup-
ply hole (3) with the help of a hinge (9), and 
on the short handle arm with the possibility of 
tightly closing the supply hole (3) is fixed a 
cover. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для криодеструкции 

новообразований голосовых связок и 

гортани 
(57) Изобретение относится к медицинской 

технике, в частности к устройству для 
криотерапии, который может быть 
использован для криодеструкции добро-
качественных и злокачественных ново-
образований I и II степени голосовых 
связок и гортани. Устройство для крио-
деструкции новообразований голосовых 
связок и гортани включает герметичный 
цилиндрический корпус (1), выполненный  
 

 

из нержавеющей стали, который термо-
изолирован изнутри, а внешняя сторона 
покрыта пластиковым гофрированным 
материалом (2), на одной из боковых 
сторон цилиндрического корпуса (1) 
соосно выполнено сквозное отверстие (3), 
для подачи хладагента, а латеральнее 
сквозного отверстия (3), корпус (1) 
снабжен изогнутой трубкой (5) диаметром 
1...2 мм, для регулирования давления 
хладагента, при этом на противоположной 
стороне выполнено сквозное отверстие 
(6) для отвода хладагента, которое 
соединено с трубкой (7), снабженной на 
свободном конце патрубком с внешней 
резьбой (8) для завинчивания трубки (10), 
выполненной из нержавеющей стали с 
внутренней резьбой на одном конце, а 
свободный конец согнут под углом 45°, 
при этом в цилиндрическом корпусе (1), 
коаксиально расположен цилиндрический 
контейнер для хладагента, который 
сообщается с отверстиями (3, 6) боковых 
частей и трубкой (5), при этом устройство 
снабжено рукояткой (4) „Г” образной 
формы, прикрепленной к боковой стороне 
с отверстием (3) для подачи хладагента с 
помощью шарнира (9), а на коротком 
плече рукоятки с возможностью 
герметичного закрытия отверстия подачи 
(3) закреплена крышка. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 1315 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B65G 65/40 (2006.01) 
B65D 90/54 (2006.01) 

(21) s 2018 0091 
(22) 2018.09.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  MUNTEANU Ion, MD; STROIESCU Elena, 

MD; MOLOTCOV Iurii, MD 
(54) Obturator cu clapetă 
(57) Invenţia se referă la păstrarea, descărcarea 

şi dozarea discretă a materialelor friabile şi 
poate fi utilizată în zootehnie la prepararea 
nutreţurilor, în construcţii la prepararea 
amestecurilor de lucru şi în alte domenii un-
de este necesară descărcarea produselor 
friabile din buncărul de acumulare. 
Obturatorul cu clapetă conţine clapeta (1), 
legată mecanic cu un mecanism de acţionare 
cu posibilitatea deplasării ei în interiorul unei 
carcase (3), care este dotată cu o flanşă (7). 
O parte a carcasei reprezintă o gură de 
descărcare a produsului, iar cea de-a doua 
parte  o zonă pentru montarea clapetei (1) 
şi a mecanismului de acţionare. Pe părţile 
laterale ale carcasei (3) sunt montate arcuri 
de rapel (8), unite cu clapeta (1). Mecanismul 
de acţionare este format dintr-o rotilă (2), 
montată pe carcasă (3), şi un cablu metalic 
(4), un capăt al căruia este fixat pe clapetă 
(1), iar cel de-al doilea capăt este unit cu un 
mecanism de comandă. În clapetă (1), din 
partea mecanismului de acţionare, este exe-
cutată o canelură profilată (5), iar din ambele 
părţi ale ei, pe clapetă (1), sunt fixate nervuri 
de rigidizare (6). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Slide gate  
(57) The invention relates to the storage, unload-

ing and discrete dosing of bulk materials and 
can be used in zootechny for the production 
of fodder, in construction for the production 
of building mixes and in other branches 
where the unloading of bulk products from 
the collecting bin is required. 
The slide gate comprises a gate valve (1), 
mechanically connected to a drive with the 
possibility of its movement inside the body  
 
 
 
 

(3), which is equipped with a flange (7). One 
part of the body (3) is a product discharge 
opening, and the second part – a zone for 
the mounting of the gate valve (1) and the 
drive. On the side faces of the body (3) are 
mounted return springs (8), connected to the 
gate valve (1). The drive consists of a roller 
(2), mounted on the body (3), and a metal 
cable (4), one end of which is fixed on the 
gate valve (1), and the other end is connect-
ed to a control mechanism. In the gate valve 
(1), from the drive side, is made a shaped 
groove (5), and from both sides thereof, on 
the gate valve (1), are fixed stiffening bars 
(6). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Шиберный затвор 
(57) Изобретение относится к хранению, 

отпуску и дискретному дозированию 
сыпучих материалов и может быть 
использовано в зоотехнии при 
производстве кормов, в строительстве 
при производстве строительных смесей и 
в других отраслях, где требуется выдача 
сыпучих продуктов из накопительного 
бункера. 
Шиберный затвор содержит шибер (1), 
механически связанный с приводом с 
возможностью его перемещения внутри 
корпуса (3), который снабжен фланцем 
(7). Одна часть корпуса (3) представляет 
собой выгрузочное отверстие продукта, а 
вторая часть  зона для монтирования 
шибера (1) и привода. На боковых 
сторонах корпуса (3) смонтированы 
возвратные пружины (8), соединенные с 
шибером (1). Привод состоит из ролика 
(2), смонтированного на корпусе (3), и 
металлического троса (4), один конец 
которого закреплен на шибере (1), а 
второй конец соединен с механизмом 
управления. В шибере (1), со стороны 
привода, выполнен фигурный паз (5), а с 
обеих его сторон, на шибере (1), 
закреплены ребра жесткости (6). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 1316 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C01G 9/02 (2006.01) 
(21) s 2018 0063 
(22) 2018.06.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  LEPORDA Nicolae, MD; BURLACU Alexandru, 

MD 
(54) Metodă sol-gel de obţinere a filmelor con-

tinue microcilindrice de oxid de zinc în 

înveliş de sticlă 
(57) Invenţia se referă la tehnologia micro- şi 

nanoelectronicii semiconductoare, în parti-
cular la tehnologia sol-gel de obţinere a 
filmelor continue de oxid de zinc şi poate fi 
utilizată la producerea dispozitivelor opto-
electronice. 
Metoda sol-gel de obţinere a filmelor 
continue microcilindrice de oxid de zinc în 
înveliş de sticlă include prepararea soluţiei 
de formare a filmelor de oxid de zinc - sol, 
depunerea unui strat subţire de sol pe 
suprafaţa interioară a unuia sau a mai multor 
microcapilare de sticlă prin centrifugare, 
uscarea filmelor microcilindrice în vid la 
300350°C, repetarea procedurilor de 
depunere şi uscare de câteva ori, tratamentul 
termic în aer la 450550°C timp de 1 oră 
urmat de tratamentul termic la 500550°C 
în vid la presiunea de 110-3 mm Hg timp de 
14 ore, după care microcapilarele vidate 
cu filmele microcilindrice obţinute sunt răcite, 
iar capetele lor sunt etanşate in situ la 
temperatura de întărire şi uscare a mate-
rialului de etanşare. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Sol-gel method for producing continuous 

microcylindrical zinc oxide films in glass 

shell  
(57) The invention relates to the technology of 

semiconductor micro- and nanoelectronics, 
in particular to the sol-gel technology for pro-
ducing continuous zinc oxide films and can 
be used in the production of optoelectronic 
devices. 
The sol-gel method for producing continuous 
microcylindrical zinc oxide films in glass shell 
comprises the preparation of the zinc oxide 
film forming solution - sol, deposition of a thin 
sol layer on the inner surface of one or sev-
eral glass microcapillaries by centrifugation, 
drying of microcylindrical films in vacuum at 
300…350C, iteration of the deposition and 
drying procedures several times, heat treat-
ment in air at 450…550C for 1 hour, fol-
lowed by heat treatment at 500…550C un-
der vacuum at a pressure of 110-3 mm Hg 
within 1…4 hours, after which the vacuum-
processed microcapillaries with the obtained 
microcylindrical films are cooled, and their 
ends are sealed in situ at the temperature of 
curing and drying of the sealing material. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Золь-гель метод получения непре-

рывных микроцилиндрических пленок 

оксида цинка в стеклянной оболочке  
(57) Изобретение относится к технологии 

полупроводниковой микро- и наноэлектро-
ники, в частности к золь-гель технологии 
получения непрерывных пленок оксида 
цинка и может быть использовано в 
производстве оптоэлектронных устройств. 
Золь-гель метод получения непрерывных 
микроцилиндрических пленок оксида 
цинка в стеклянной оболочке включает 
изготовление раствора для образования 
пленок оксида цинка - золь, осаждение 
тонкого слоя золя на внутренней поверх-
ности одного или нескольких стеклянных 
микрокапилляров путем центрифугирова-
ния, сушку микроцилиндрических пленок в 
вакууме при 300350°С, повторение 
процедуры осаждения и сушки несколько 
раз, термообработку на воздухе при 
450…550°C в течение 1 часа с последую-
щей термообработкой при 500550°C под 
вакуумом при давлении 110-3 мм рт. ст. в 
течении 14 часов, после чего ваку-
умированные микрокапилляры с получен-
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ными микроцилиндрическими пленками 
охлаждают, а их концы герметизируют in 

situ при температуре отверждения и сушки 
уплотнительного материала. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 1317 (13) Y 

(51) Int. Cl.: E04B 1/62 (2006.01) 
E04G 23/02 (2006.01) 
C04B 14/06 (2006.01) 

(21) s 2018 0029 
(22) 2018.03.29 
(71)(72)(73) KOTLEAROV Alexandr, MD 
(54) Procedeu de finisare protectoare a 

structurilor de construcţie 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

un procedeu de finisare protectoare a 
structurilor de construcţie, şi poate fi utilizată 
pentru finisajul protector atât al clădirilor noi, 
cât şi celor vechi, protejându-le de factorii 
atmosferici şi împiedicând deteriorarea 
acestora în procesul de exploatare. 
Procedeul de finisare protectoare a struc-
turilor de construcţie include formarea unor 
fâşii cu o grosime de până la 7 mm dintr-un 
material de construcţie elastic de finisare, în 
componenţa căruia intră nisip cuarţos, un 
liant anorganic şi un material intermediar de 
armare; aplicarea pe suprafaţa structurii de 
construcţie a unui strat de adeziv cu o 
grosime de cel puţin 3 mm; amplasarea pe 
stratul de adeziv a fâşiilor din materialul de 
finisare în rânduri, cu deplasare una faţă de 
alta, cu apăsarea concomitentă pe 
suprafeţele acestora până la ieşirea 
adezivului pe verticală şi orizontală între 
fâşiile materialului de finisare, totodată 
materialul de construcţie de finisare se 
polimerizează la interacţiunea componen-
telor acestuia cu componentele adezivului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Process for protective finishing of buil-

ding structures 
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to a process for protective finishing 
of building structures, and can be used for 
protective finishing of both new and old buil-
dings, protecting them from weathering and 
preventing their destruction in the exploita-
tion process. 
The process for protective finishing of buil-
ding structures comprises the formation of 
strips with a thickness of not more than 7 mm 
from a flexible building finishing material, 
which includes quartz sand, inorganic binder 
and intermediate reinforcing material; appli-
cation on the surface of the building con-
struction of an adhesive layer with a thick-
ness of at least 3 mm; placement on the ad-
hesive layer of the finishing material strips in 
rows with displacement relative to each other 
with simultaneous pressing on their surface 
until the adhesive exits vertically and hori-
zontally between the strips of the finishing 
material, at the same time the building fini-
shing material polymerizes at the interaction 
of its components with the adhesive compo-
nents. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ защитной отделки строительных 

конструкций 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к способу защитной отделки 
строительных конструкций, и может быть 
использовано для защитной отделки как 
новых, так и старых зданий, предохраняя 
их от атмосферных воздействий и 
препятствуя их разрушению в процессе 
эксплуатации. 
Способ защитной отделки строительных 
конструкций включает формирование 
полос толщиной не более 7 мм из гибкого 
строительного отделочного материала, в 
состав которого входит кварцевый песок, 
неорганическое связующее и армирую-
щий прокладочный материал; нанесение 
на поверхность строительной конструкции  
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слоя клея толщиной не менее 3 мм; 
укладку на слой клея полос отделочного 
материала рядами со смещением отно-
сительно друг друга с одновременным 
нажатием на их поверхность до выхода 
клея по вертикали и по горизонтали 
между полосами отделочного материала, 
при этом строительный отделочный 
материал полимеризуется при взаимо-
действии его компонентов с компонентами 
клея. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 1318 (13) Y 

(51) Int. Cl.: E04B 1/62 (2006.01) 
E04G 23/00 (2006.01) 
E04G 23/02 (2006.01) 

(21) s 2018 0012 
(22) 2018.03.02 
(71)(72)(73) KOTLEAROV Alexandr, MD 
(54) Procedeu de protecţie a structurilor de 

construcţie de distrugere 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

procedee de protecţie a structurilor de 
construcţie de distrugere, şi poate fi utilizată 
pentru protecţia atât a clădirilor noi, cât şi 
celor vechi de factorii atmosferici împie-
dicând deteriorarea acestora în procesul de 
exploatare. 
Procedeul de protecţie a structurilor de 
construcţie de distrugere constă în aceea că 
suprafaţa exterioară a structurii de con-
strucţie se acoperă cu un material protector 
elastic în formă de fâşii, care se întăreşte 
după lipire pe structura de construcţie, cu 
amplasarea fâşiilor transversal faţă de 
direcţiile posibile de formare a fisurilor, 
preferenţial orizontal, totodată pe porţiunile 
neîntrerupte ale suprafeţei structurii de 
construcţie fâşiile se amplasează cu o 
deplasare uniformă, iar pe porţiunile cu goluri 
în peretele exterior fâşiile se amplasează pe 
perimetrul golurilor sau preventiv, în funcţie 
de desfăşurarea suprafeţei structurii de 
construcţie, se determină numărul necesar 
de fâşii şi sortimentul acestora după forme şi 
mărimi, în baza datelor obţinute se fabrică 
fâşiile de o lăţime egală cu înălţimea golului 
într-o pereche de forme dreptunghiulare, 
apoi fâşiile fabricate în forme, în care sunt 
executate decupări în locurile amplasării 
fiecărui gol, de o adâncime egală cu  
 

jumătate din înălţimea golului, se ampla-
sează pe porţiunile cu goluri în peretele 
exterior. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Process for protecting building structures 

from destruction  
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to processes for protecting building 
structures from destruction, and can be used 
for protecting both new and old buildings 
from weathering, preventing their destruction 
in the exploitation process. 
The process for protecting building structures 
from destruction consists in that the outer 
surface of the building structure is covered 
with a flexible protective material in the form 
of strips, hardening after gluing to the buil-
ding structure, with the placement of the 
strips across the possible directions of frac-
turing, mostly horizontally, at the same time 
on the solid sections of the building structure 
surface the strips are placed with a uniform 
displacement, and on the sections with ope-
nings in the outer wall the strips are placed 
along the perimeter of the openings or pre-
liminarily, depending on the development of 
the surface of the building structure, the re-
quired number of strips and their assortment 
is determined by the shapes and sizes, ac-
cording to the obtained data are fabricated 
strips of a width equal to the opening height 
in a pair of rectangular shapes, then the 
strips fabricated in shapes, in which cutouts 
are made in the locations of each opening, of 
a depth equal to half the height of the ope-
ning, are placed on the sections with ope-
nings in the outer wall. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ защиты строительных 

конструкций от разрушения 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к способам защиты 
строительных конструкций от разрушения, 
и может быть использовано для защиты 
как новых, так и старых зданий от 
атмосферных воздействий, препятствуя 
их разрушению в процессе эксплуатации. 
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Способ защиты строительных конструкций 
от разрушения заключается в том, что 
наружную поверхность строительной 
конструкции покрывают гибким защитным 
материалом в форме полос, твердеющим 
после приклеивания к строительной 
конструкции, с укладкой полос поперек 
возможных направлений образования 
трещин, преимущественно горизонтально, 
причем на сплошных участках поверх-
ности строительной конструкции полосы 
укладывают с равномерным смещением, 
а на участках с проемами в наружной 
стене полосы укладывают по периметру 
проемов или предварительно, по раз-
вертке поверхности строительной кон-
струкции определяют требуемое количес-
тво полос и их ассортимент по форме и 
размерам, по полученным данным изго-
тавливают полосы шириной равной вы-
соте проема в паре форм прямоугольной 
формы, затем изготовленные в формах 
полосы, в которых выполнены вырезы в 
местах расположения каждого проема, 
глубиной равной половине высоты прое-
ма, укладывают на участках с проемами в 
наружной стене. 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 1319 (13) Y 

(51) Int. Cl.: F24F 7/00 (2006.01) 
F24F 7/08 (2006.01) 
F24F 12/00 (2006.01) 
F24F 13/00 (2006.01) 
F24F 13/08 (2006.01) 
F24F 13/10 (2006.01) 
F24F 13/12 (2006.01) 

(21) s 2018 0064 
(22) 2018.06.26 
(71)(72)(73) PUŞCA Alexandr, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Instalaţie de ventilare 
(57) Invenţia se referă la instalaţii de ventilare şi 

poate fi utilizată în clădirile/construcţiile cu 
destinaţie diferită. 
Instalaţia de ventilare conţine o carcasă 
longitudinală (1), în interiorul căreia sunt 
instalaţi doi pereţi verticali transversali 
despărţitori (2), (3) cu patru găuri străpunse 
suprapuse în fiecare, cu formarea unei 
camere (4), în care este instalat un şir de 
module schimbătoare de căldură de curent 
încrucişat/transversal unite în serie. În insta-
laţie de asemenea sunt amplasate camere 

(5), (6), (8), (9) de admisie-emisie a aerului 
împrospătat şi viciat, unite cu camera (4) cu 
modulele schimbătoare de căldură. Prin 
suprapunerea uneia sau altei perechi de 
găuri în pereţii transversali despărţitori (2), 
(3) se modifică canalele în modulul schim-
bător de căldură, pe care se deplasează 
aerul împrospătat şi viciat, fără schimbarea 
direcţiei fluxurilor. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Ventilation device  
(57) The invention relates to ventilation equip-

ment and can be used in buildings/structures 
for various purposes. 
The ventilation device comprises a longitudi-
nal body (1), inside which are installed two 
vertical transverse partitions (2), (3) with four 
through overlapping holes in each, with the 
formation of a chamber (4), in which is in-
stalled a row of series connected heat ex-
change cross/transverse current modules. In 
the device are also placed incoming and ex-
haust air inlet-outlet chambers (5), (6), (8), 
(9), connected to the chamber (4) with heat 
exchange modules. By overlapping one or 
another pair of holes in the transverse parti-
tions (2), (3) are changed the channels in the 
heat exchange module, through which the 
incoming and exhaust air moves, without 
changing the direction of flows. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Вентиляционное устройство 
(57) Изобретение относится к вентиляцион-

ному оборудованию и может быть 
использовано в зданиях/сооружениях 
различного назначения. 
Вентиляционное устройство содержит 
продольный корпус (1), внутри которого 
установлены две вертикальные попереч-
ные перегородки (2), (3) с четырьмя 
сквозными перекрываемыми отверстиями 
в каждой, с образованием камеры (4), в 
которой установлен ряд последовательно 
соединенных теплообменных модулей 
перекрестного/поперечного тока. В 
устройстве также расположены камеры 
(5), (6), (8), (9) ввода-вывода приточного и 
вытяжного воздуха, соединяемые с 
камерой (4) с теплообменными модулями.  
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Перекрытием той или иной пары отверс-
тий в поперечных перегородках (2), (3) 
изменяют каналы в теплообменном мо-
дуле, по которым движутся приточный и 
вытяжной воздух, без изменения напра-
вления потоков. 

 
 П. формулы: 5 
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(11) 1320 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G01L 3/10 (2006.01) 
(21) s 2018 0092 
(22) 2018.09.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  PASAT Igor, MD; MUNTEANU Ion, MD; 

MOLOTCOV Iurii, MD 
(54) Dispozitiv pentru măsurarea momentului 

de rotaţie şi a frecvenţei de rotaţie ale ar-

borelui 
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare, în 

particular la dispozitive pentru măsurarea 
fără contact a momentelor dinamice de 
rotaţie şi a frecvenţei de rotaţie ale unui ar-
bore, şi poate fi utilizată la efectuarea cer-
cetărilor ştiinţifice, de asemenea în acele 
ramuri, unde este necesar controlul perma-
nent al condiţiilor de funcţionare a meca-
nismelor şi agregatelor.  
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un ar-
bore asamblat, care constă din două părţi (1, 
2) coaxiale, între ele fiind montat un suport 
elastic. Pe capetele arborelui sunt fixate rigid 
două discuri de măsurat (3), dotate cu sec-
toare cu fantă (6), care interacţionează cu 
senzori cu impulsuri (7, 8), instalaţi pe o linie 
paralelă cu axa arborelui. Dispozitivul mai 
conţine o schemă electronică (10), care 
transformă semnalele de la senzorii cu im-
pulsuri (7, 8) în valori curente ale momentului 
şi frecvenţei de rotaţie ale arborelui. Suportul 
elastic este executat în formă de „colivie de 
veveriţă”, care constă din două discuri de 
măsurat (3), legate între ele cu ştifturi 
cilindrice (4), amplasate simetric în raport cu 

axa arborelui, şi confecţionate din oţel pentru 
arcuri. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Shaft torque and speed measuring device  
(57) The invention relates to measuring equip-

ment, in particular to devices for contactless 
measurement of shaft dynamic torques and 
speed, and can be used in scientific re-
search, as well as in those industries where 
constant control over the mechanism and 
aggregate operating conditions is necessary. 
The device, according to the invention, com-
prises an assembly shaft, consisting of two 
coaxial parts (1, 2), between which is mount-
ed an elastic insert. On the ends of the shaft 
are rigidly fixed two measuring disks (3), 
equipped with sector slits (6), interacting with 
pulse sensors (7, 8), installed on a line paral-
lel to the axis of the shaft. The device also 
comprises an electronic circuit (10), trans-
forming the signals from the pulse sensors 
(7, 8) into current values of the shaft torque 
and speed. The elastic insert is made in the 
form of a “squirrel cage”, consisting of two 
measuring disks (3), interconnected by cylin-
drical pins (4), placed symmetrically relative 
to the axis of the shaft and made of spring 
steel. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для измерения крутящего 

момента и частоты вращения вала 
(57) Изобретение относится к измерительной 

технике, в частности к устройствам 
бесконтактного измерения динамических 
крутящих моментов и частоты вращения 
вала, и может быть использовано при 
проведении научных исследований, а 
также в тех отраслях, где необходим 
постоянный контроль над условиями 
работы механизмов и агрегатов.  
Устройство, согласно изобретению, со-
держит составной вал, состоящий из двух 
соосных частей (1, 2), между которыми 
смонтирована упругая вставка. На концах 
вала жестко закреплены два измеритель-
ных диска (3), снабженных секторными 
прорезями (6), взаимодействующими с 
импульсными датчиками (7, 8), устано-
вленными на одной линии, параллельной 
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оси вала. Устройство еще содержит 
электронную схему (10), преобразующую 
сигналы от импульсных датчиков (7, 8) в 
текущие значения крутящего момента и 
частоты вращения вала. Упругая вставка 
выполнена в виде «беличьего колеса», 
состоящего из двух измерительных 
дисков (3), связанных между собой 
цилиндрическими штифтами (4), располо-
женными симметрично относительно оси 
вала и изготовленными из пружинной 
стали. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 1321 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G01L 21/14 (2006.01) 
(21) s 2018 0070 
(22) 2018.07.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  BELOŢERCOVSCHII Igori, MD; SIDORENKO 

Anatolie, MD; CONDREA Elena, MD; 
MORARI Roman, MD 

(54) Vacuummetru termoelectric 
(57) Invenţia se referă la domeniul de măsurare a 

presiunii şi poate fi utilizată pentru măsu-
rarea presiunii gazelor rarefiate. 
Vacuummetrul termoelectric conţine un corp 
cilindric din material termoconductor, exe-
cutat cu un orificiu străpuns, în interiorul 
căruia este fixat un element sensibil, exe-
cutat dintr-o peliculă subţire electroizolatoare 
şi termoconductoare, pe suprafaţa căreia 
sunt depuse în vid un circuit de încălzire şi 
un circuit de măsurare, ultimul fiind executat 
de forma unei baterii de termo-cupluri. De 

ambele părţi ale elementului sensibil este 
amplasat câte un ecran termoconductor plat, 
executat cu câteva orificii stră-punse şi cu o 
suprafaţă de oglindă, îndreptată spre ele-
mentul sensibil. Pe suprafaţa exterioară a 
corpului, la nivelul bateriei de termocupluri 
este bobinată o termorezistenţă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Thermoelectric vacuum gauge  
(57) The invention relates to the field of pressure 

measurement, and can be used for measu-
ring low gas pressures. 
The thermoelectric vacuum gauge comprises 
a cylindrical body of heat-conducting materi-
al, made with a through hole, inside which is 
installed a sensitive element of a thin electri-
cal insulating and heat-conductive film, on 
the surface of which are applied in vacuum a 
heating circuit and a measuring circuit, the 
latter is made in the form of a thermocouple 
battery. On both sides of the sensitive ele-
ment is placed a flat heat-conductive screen, 
made with several through holes and with a 
mirror surface, turned towards the sensitive 
element. On the outer surface of the body, at 
the level of the thermocouple battery is 
wound a thermistor. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Термоэлектрический вакуумметр 
(57) Изобретение относится к области изме-

рения давления, и может быть исполь-
зовано для измерения низких давлений 
газов. 
Термоэлектрический вакуумметр содер-
жит цилиндрический корпус из тепло-
проводного материала, выполненный со 
сквозным отверстием, внутри которого 
установлен чувствительный элемент из 
тонкой электроизоляционной и термо-
проводной пленки, на поверхности кото-
рой нанесены в вакууме нагревательная 
цепь и измерительная цепь, последняя 
выполнена в виде батареи термопар. С 
обеих сторон чувствительного элемента 
размещено по одному плоскому тепло-
проводному экрану, выполненного с 
несколькими сквозными отверстиями и с 
зеркальной поверхностью, обращенной к 
чувствительному элементу. На наружной 
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поверхности корпуса, на уровне батареи 
термопар намотан терморезистор. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 1322 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G05D 23/00 (2006.01) 
G05D 23/19 (2006.01) 
F24D 10/00 (2006.01) 
F28D 11/02 (2006.01) 

(21) s 2018 0059 
(22) 2018.06.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; 

RUSSEV Iurii, MD; SIDORENKO Anatolie, 
MD 

(54) Sistem de reglare automată a încălzirii 

clădirii 
(57) Invenţia se referă la energetică, în special la 

sistemele de dirijare şi reglare a temperaturii 
prin intermediul unor mijloace electrice. 
Sistemul de reglare automată a încălzirii 
clădirii include un motor-generator trifazat 
(3), unit prin intermediul unei curele (4) cu 
arborele unui motor Stirling (5) cu un cilindru 
fierbinte (10), care comunică cu un 
schimbător de căldură al cilindrului fierbinte 
(12), amplasaţi într-un cuptor (9), şi un 
cilindru rece (8), care comunică cu un 
schimbător de căldură al cilindrului rece (6), 
amplasaţi într-un radiator de răcire (7), tot-
odată schimbătorul de căldură al cilindrului 
fierbinte (12) comunică cu un schimbător de 
căldură (11), un capăt al căruia comunică cu 
un sistem de încălzire (13), executat din cel 
puţin şase radiatoare, iar celălalt capăt co-
munică cu radiatorul de răcire (7), totodată 
celălalt capăt al sistemului de încălzire (13) 
comunică cu radiatorul de răcire (7). Sis-
temul mai include un bloc, care conţine un 
invertor cu tranzistori de putere V1V6, un 
invertor cu tranzistori de putere V7V10, un 
modul de dirijare (1), ieşirile căruia sunt 
conectate pe de o parte cu bazele tranzis-
torilor V1V6, iar de cealaltă parte cu ba-
zele tranzistorilor  V7V10, şi un condensa-
tor C1, borna pozitivă a căruia este conec-
tată cu colectorii tranzistorilor V1, V2, V3, V7, 
V10 şi la capătul de sus al modulului de diri-
jare (1), iar borna negativă a condensatorului 
C1 este conectată cu emitoarele tranzistorilor 
V4, V5, V6, V8, V9 şi cu capătul de jos al 
modulului de dirijare (1), totodată emitorul 
tranzistorului V7 este conectat cu colectorul 

tranzistorului V8 şi una din bornele unei prize 
de ieşire, emitorul tranzistorului V10 este 
conectat cu colectorul tranzistorului V9 şi 
cealaltă bornă a prizei de ieşire, iar emitorul 
tranzistorului V1 este conectat cu colectorul 
tranzistorului V4 şi una din bornele motor-
generatorului (3), emitorul tranzistorului V2 
este conectat cu colectorul tranzistorului V5 
şi cea de-a doua bornă a motor-generatorului 
(3), emitorul tranzistorului V3 este conectat 
cu colectorul tranzistorului V6 şi cea de-a 
treia bornă a motor-generatorului (3), un 
senzor de temperatură (2), instalat pe ultimul 
radiator al sistemul de încălzire (13) şi 
conectat cu modulul de dirijare (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Automatic building heating control system  
(57) The invention relates to power engineering, 

in particular to systems for temperature con-
trol and regulation by means of electric 
means. 
The automatic building heating control sys-
tem comprises a three-phase motor-
generator (3), connected by means of a belt 
(4) to the shaft of a Stirling engine (5) with a 
hot cylinder (10), which communicates with a 
heat exchanger of the hot cylinder (12), 
placed in a furnace (9), and a cold cylinder 
(8), which communicates with a heat ex-
changer of the cold cylinder (6), placed in a 
cooling radiator (7), while the heat exchanger 
of the hot cylinder (12) communicates with a 
heat exchanger (11), one end of which com-
municates with a heating system (13 ), made 
of at least six radiators, and the other end 
communicates with the cooling radiator (7), 
while the other end of the heating system 
(13) communicates with the cooling radiator 
(7). The system also comprises a unit that 
contains an inverter with power transistors 
V1…V6, an inverter with power transistors 
V7…V10, a control module (1), the outputs of 
which are connected from one side to the 
bases of the transistors V1..V6, and from the 
other side to the bases of the transistors 
V7…V10, and a capacitor C1, the positive 
terminal of which is connected to the collec-
tors of the transistors V1, V2, V3, V7, V10 
and to the upper end of the control module 
(1), and the negative terminal of the capaci-
tor C1 is connected to the emitters of the 
transistors V4, V5, V6, V8, V9 and to the 
lower end of the control module (1), while the 
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emitter of the transistor V7 is connected to 
the collector of the transistor V8 and one of 
the terminals of an output socket, the emitter 
of the transistor V10 is connected to the col-
lector of the transistor V9 and the other ter-
minal of the output socket, and the emitter of 
the transistor V1 is connected to the collector 
of the transistor V4 and one of the terminals 
of the motor-generator (3), the emitter of the 
transistor V2 is connected to the collector of 
the transistor V5 and the second terminal of 
the motor-generator (3), the emitter of the 
transistor V3 is connected to the collector of 
the transistor V6 and the third terminal of the 
motor-generator (3), a temperature sensor 
(2), installed on the last radiator of the heat-
ing system (13) and connected to the control 
module (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Система автоматического регулирова-

ния отопления здания 
(57) Изобретение относится к энергетике, в 

частности к системам управления и 
регулирования температуры посредством 
электрических средств. 
Система автоматического регулирования 
отопления здания включает трехфазный 
мотор-генератор (3), соединенный посред-
ством ремня (4) с валом двигателя Stirling 
(5) с горячим цилиндром (10), который 
сообщается с теплообменником горячего 
цилиндра (12), расположенными в печи 
(9), и холодным цилиндром (8), который 
сообщается с теплообменником холодно-
го цилиндра (6), расположенными в 
радиаторе охлаждения (7), при этом 
теплообменник горячего цилиндра (12) 
сообщается с теплообменником (11), один 
конец которого сообщается с системой 
отопления (13), выполненной по меньшей 
мере из шести радиаторов, а другой конец 
сообщается с радиатором охлаждения (7), 
при этом другой конец системы отопления 
(13) сообщается с радиатором охлажде-
ния (7). Система также включает блок, 
который содержит инвертор с силовыми 
транзисторами V1V6, инвертор с сило-
выми транзисторами V7V10, модуль 
управления (1), выходы которого подклю-
чены с одной стороны на базы транзис-
торов V1V6, а с другой стороны на базы 
транзисторов V7V10, и конденсатор C1, 
положительная клемма которого подклю-

чена к коллекторам  транзисторов V1, V2, 
V3, V7, V10 и к верхнему концу модуля 
управления (1), а отрицательная клемма 
конденсатора C1 подключена к эмиттерам 
транзисторов V4, V5, V6, V8, V9 и к 
нижнему концу модуля управления (1), 
при этом эмиттер транзистора V7 подклю-
чен к коллектору транзистора V8 и одной 
из клемм выходной розетки, эмиттер 
транзистора V10 подключен к коллектору 
транзистора V9 и другой клемме выхо-
дной розетки, а эмиттер транзистора V1 
подключен к коллектору транзистора V4 и 
одной из клемм трехфазного мотор-
генератора (3), эмиттер транзистора V2 
подключен к коллектору транзистора V5 и 
второй клемме мотор-генератора (3), 
эмиттер транзистора V3 подключен к 
коллектору транзистора V6 и третьей 
клемме мотор-генератора (3), датчик 
температуры (2) установленный на после-
днем радиаторе системы отопления (13) и 
подключенный к модулю управления (1). 

 
 П. формулы: 1 
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MD 

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

(54) Invertor în punte 
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii, 

în special la invertoare executate pe bază de 
tranzistori. 
Invertorul în punte include o bornă de tensi-
une de intrare (U), conectată la polul pozitiv 
al unui condensator (C1), drenele unor tran-
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zistori cu efect de câmp (Q1, Q2) şi la in-
trarea unei surse de alimentare (1), ieșirea 
căreia este conectată la intrările unui genera-
tor de impulsuri (2) şi ale unor drivere (3, 4), 
totodată ieșirile generatorului de impulsuri (2) 
sunt conectate, respectiv, la intrările driverilor 
(3, 4), o bornă de tensiune de ieșire (U/2), 
conectată la polul pozitiv al unui condensator 
(C2), şi la capătul de mijloc al unui trans-
formator de putere (Tr), compus din două 
înfăşurări identice (W1, W2), totodată capătul 
de jos al sursei de alimentare (1) este conec-
tat la capătul de jos al generatorului de im-
pulsuri (2), capetele de jos ale driverelor (3, 
4), câte o ieşire a driverelor (3, 4), sursele 
unor tranzistori cu efect de câmp (Q3, Q4), 
polii negativi ai condensatoarelor (C1, C2) şi 
la o bornă comună (COM). Drena tran-
zistorului cu efect de câmp (Q3) este conec-
tată la capătul înfăşurării (W2), o ieşire a 
driverului (4) şi la sursa tranzistorului cu efect 
de câmp (Q2) drena tranzistorului cu efect de 
câmp (Q4) este conectată la capătul 
înfăşurării (W1), o ieşire a driverului (3) şi la 
sursa tranzistorului cu efect de câmp (Q1). 
Totodată celelalte două ieşiri ale driverului 
(3) sunt conectate la poarta tranzistorului cu 
efect de câmp (Q1) şi, respectiv, la poarta 
tranzistorului cu efect de câmp (Q3), iar cele-
lalte două ieşiri ale driverului (4) sunt conec-
tate la poarta tranzistorului cu efect de câmp 
(Q2) şi, respectiv, la poarta tranzistorului cu 
efect de câmp (Q4). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Bridge inverter  
(57) The invention relates to the field of electrical 

engineering, in particular to inverters made 
on the basis of transistors. 
The bridge inverter comprises a voltage input 
terminal (U), connected to the positive pole 
of a capacitor (C1), the drains of field-effect 
transistors (Q1, Q2) and to the input of a 
power supply (1), the output of which is con-
nected to the inputs of a pulse generator (2) 
and of drivers (3, 4), while the outputs of the 
pulse generator (2) are connected, respec-
tively, to the inputs of the drivers (3, 4), a 
voltage output terminal (U/2), connected to 
the positive pole of a capacitor (C2), and to 
the middle lead of a power transformer (Tr), 
consisting of two identical windings (W1, 
W2), while the lower lead of the power sup-
ply (1) is connected to the lower lead of the 

pulse generator (2), the lower leads of the 
drivers (3, 4), one of the outputs of the dri-
vers (3, 4), sources of field-effect transistors 
(Q3, Q4), negative poles of the capacitors 
(C1, C2) and to a common terminal (COM). 
The drain of the field-effect transistor (Q3) is 
connected to the lead of the winding (W2), 
one output of the driver (4) and to the source 
of the field-effect transistor (Q2), the drain of 
the field-effect transistor (Q4) is connected to 
the lead of the winding (W1), one output of 
the driver (3) and to the source of the field-
effect transistor (Q1). At the same time, the 
other two outputs of the driver (3) are con-
nected to the gate of the field-effect transistor 
(Q1) and the gate of the field-effect transistor 
(Q3), respectively, and the other two outputs 
of the driver (4) are connected to the gate of 
the field-effect transistor (Q2) and the gate of 
the field-effect transistor (Q4), respectively. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Мостовой инвертор 
(57) Изобретение относится к области 

электротехники, в частности к инверторам 
выполненных на основе транзисторов. 
Мостовой инвертор включает входную 
клемму напряжения (U), подключенную к 
положительному полюсу конденсатора 
(C1), стокам полевых транзисторов (Q1, 
Q2) и к входу источника питания (1), 
выход которого подключен к входу гене-
ратора импульсов (2) и к входам драй-
веров (3, 4), при этом выходы генератора 
импульсов (2) подключены, соответствен-
но, к входам драйверов (3, 4), выходную 
клемму напряжения (U/2), подключенную к 
положительному полюсу конденсатора 
(C2), и к среднему выводу силового 
трансформатора (Tr), состоящего из двух 
одинаковых обмоток (W1, W2), при этом 
нижний вывод источника питания (1) 
подключен к нижнему выводу генератора 
импульсов (2), нижним выводам драйве-
ров (3, 4), одним из выходов драйверов (3, 
4), истокам полевых транзисторов (Q3, 
Q4), отрицательным полюсам конденса-
торов (C1, С2) и к общей клемме (COM). 
Сток полевого транзистора (Q3) подклю-
чен к выводу обмотки (W2), одному 
выходу драйвера (4) и к истоку полевого 
транзистора (Q2), сток полевого транзи-
стора (Q4) подключен к выводу обмотки 
(W1), одному выходу драйвера (3) и 
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истоку полевого транзистора (Q1). При 
этом остальные два выхода драйвера (3) 
подключены к затвору полевого транзис-
тора (Q1) и затвору полевого транзистора 
(Q3) соответственно, а остальные два 
выхода драйвера (4) подключены к зат-
вору полевого транзистора (Q2) и затвору 
полевого транзистора (Q4) соответственно. 

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

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 

 
       revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în conformitate  

          cu Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB  
 a menţiunii privind eliberarea brevetului. 

 

 
      

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

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

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с 
Законом № 50 от 07.03.2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о 
выдаче патента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

A 

B 
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(11) MD/EP 3215187 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 39/12 (2006.01.01) 

           C07K 14/005 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 
           C07K 14/025 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0071 

(96) 15791556.2, 2015.11.03 

(87) WO 2016/071306, 2016.05.12 
(31) 14191660 

(32) 2014.11.04 

(33) EP 
(71)(73) JANSSEN VACCINES & PREVENTION 

B.V., NL 

(72) BUNNIK Evelien M, NL; CUSTERS Jerôme 
HHV, NL; SCHEPER Gerrit Ch, NL; 
OOSTERHUIS Koen, NL; UIL Taco Gilles, 
NL; KHAN Selina, NL 

(74) MARGINE Ion 

(54) Vaccinuri HPV16 terapeutice 

Therapeutic hpv16 vaccines 

Терапевтические вакцины против 
ВПЧ16 

(57)  Sunt prezentate configurații de construcţii 
de acid nucleic și polipeptide care pot fi 
utilizate ca vaccinuri terapeutice împotriva 
HPV16. 
 
Revendicări: 20 
Figuri: 14 
Secvenţe: 19 
 

***  

(57)  The invention provides designer nucleic 
acid constructs and polypeptides that can 
be used as therapeutic vaccines against 
HPV 16.  
 
Claims: 20 
Fig.: 14 
Sequences: 19 

 

 
(11) MD/EP 3277092 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A23L 3/349 (2006.01.01) 

           A23G 3/54 (2006.01.01) 
           A21D 13/32 (2017.01.01) 

(21) e 2018 0132 

(96) 16718208.8, 2016.03.30 
(87) WO 2016/156420, 2016.10.06 

(31) MI20150478 

(32) 2015.04.02 
(33) IT 

(71)(73) BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A., IT 

(72) BUTTINI Roberto, IT; FERRARI Corrado, 
IT; D'URSO Alessio, IT; RIBOLDI  
Giancarlo, IT 

(74) GLAZUNOV Nicolae 

(54) Procedeu pentru obținerea unei gustări 

cu ciocolată și gustare care poate fi 
obținută prin acest procedeu 

Process for the production of a choco-
late snack and snack which can be ob-
tained using this process 

Способ производства шоколадной 
закуски и закуска, которую можно 
получить с помощью этого способа 

 
 

Procedeu de producere a unei gustări care 
cuprinde un produs de patiserie moale, sub 
forma unui rulou de pâine alungit, umplut 
cu un strat de ciocolată (5) de forma unei 
plăci, care cuprinde etapa de realizare a 
unui produs semifabricat sub forma unui 
rulou de pâine alungit, obţinută dintr-un 
aluat pe bază de făină, dospit cu drojdie 
naturală, urmată de o etapă de coacere şi 
apoi printr-o etapă de injectare a unei 
soluţii hidroalcoolice pentru obţinerea unui 
produs de panificaţie cu un conţinut de 
umiditate controlat; ulterior, este prevăzută 
realizarea unei tăieturi longitudinale pe 
produsul de panificaţie, astfel încât să se 
obţină o porţiune inferioară (1) şi o porţiune 
superioară (2) şi, în final, un strat de 
ciocolată topită este depus pe suprafaţa 
superioară a porţiunii inferioare 
menţionate; de asemenea, o gustare care 
cuprinde un produs de patiserie moale, sub 
forma unui rulou de pâine alungit, umplut 
cu un strat de ciocolată (5) de forma unei 
plăci, obţinut prin procedeul descris până 
acum. 
 
Revendicări: 23 
Figuri: 2 
  

*** 
 

(57)  Process for the production of a snack 
comprising a soft pastry bakery product in 
the form of an oblong bread roll, filled with 
a chocolate layer (5) in the form of slab, 
which comprises the step of making avail-
able a semifinished product in the form of 
an oblong bread roll, obtained from a flour-
based dough, leavened with natural yeast, 
followed by a baking step and then by a 
step of injecting a hydro-alcoholic solution 
so as to obtain a bakery product with a 
controlled moisture content; subsequently, 
it is envisaged carrying out a longitudinal 
cut on the bakery product so as to obtain a 
lower portion (1) and an upper portion (2) 
and, finally, a layer of melted chocolate is 
deposited on the upper surface of said 
lower portion; also described is a snack 
comprising a soft pastry bakery product in 
the form of an oblong bread roll, filled with 
a chocolate layer (5) in the form of a slab, 
obtained by means of the process de-
scribed hitherto. 
 
Claims: 23 
Fig.: 2 
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(11) MD/EP 3313850 (13) T2 

(51) Int.Cl.: C07D 495/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 37/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0440 
(96) 16731158.8, 2016.06.22 

(87) WO 2016/207226, 2016.12.29 

(31) 1555747 
(32) 2015.06.23 

(33) FR 

(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 
VERNALIS (R&D) LIMITED, GB 

(72) SZLÁVIK Zoltán, HU; SZABÓ Zoltán, 
HU; CSÉKEI Márton, HU; PACZAL Attila, 
HU; KOTSCHY András, HU; BRUNO 
Alain, FR; GENESTE Olivier, FR; CHEN 
I-Jen, GB;  
DAVIDSON James Edward Paul, GB; 
MURRAY James Brooke, GB; ONDI  
Levente, HU; RADICS Gábor, HU; 
SIPOS Szabolcs, HU; PROSZENYÁK 
Ágnes, HU; PERRON-SIERRA 
Françoise, HU; BÁLINT Balázs, HU 

(74) MARGINE Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Noi derivaţi de aminoacizi, procedeu 
pentru prepararea acestora şi com-
poziţii farmaceutice care îi conţin 

New aminoacid derivatives, a process 
for their preparation and pharmaceuti-
cal compositions containing them 

Новые производные аминокислот, 
способ их получения и содержащие 
их фармацевтические композиции 

(57)  Compușii cu formula (I): în care R1, R2, 
R5, R6, R7, R12, X, Y, A, E și n sunt 
definiți în descriere. Medicamente. 
 

 
Revendicări: 41 
  

*** 
 

(57)  Compounds of formula (I): wherein R1, 
R2, R5, R6, R7, R12, X, Y, A, E and n 
are as defined in the description. 
Medicaments. 
 
Claims: 41 
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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 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 4576 C1 A23L 2/02 (2016.01) 

A23L 19/00 (2016.01) 

A23L 33/105 (2016.01) 

A23L 2/10 (2016.01) 

C09B 61/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 

a 2016 0065 2016.06.13 7/2018 

2 US 4577 C1 A61K 31/422 (2006.01) 

A61P 33/00 (2006.01) 

a 2014 0093 2013.01.31 7/2018 

3 NL 4578 C1 A61K 38/00 (2006.01) 

A61K 39/395 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

A61P 35/04 (2006.01) 

C07K 16/28 (2006.01) 

C12N 15/09 (2006.01) 

C12P 21/08 (2006.01) 

a 2014 0039 2012.09.13 7/2018 

4 MD 4579 C1 B01D 21/02 (2007.01) 

B01D 27/08 (2007.01) 

B01D 35/16 (2007.01) 

B01D 36/04 (2007.01) 

B01D 37/02 (2007.01) 

a 2017 0026 2017.03.10 7/2018 

5 MD 4580 C1 C07C 13/50 (2006.01) 

C07C 39/14 (2006.01) 

C07D 285/125 (2006.01) 

A61K 31/095 (2006.01) 

A61K 31/433 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

A61P 31/10 (2006.01) 

a 2017 0101 2017.11.28 7/2018 

5 MD 4580 C1 C07C 13/50 (2006.01) 

C07C 39/14 (2006.01) 

C07D 285/125 (2006.01) 

A61K 31/095 (2006.01) 

A61K 31/433 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

A61P 31/10 (2006.01) 

a 2017 0101 2017.11.28 7/2018 

6 MD 4581 C1 C07C 337/08 (2006.01) 

C07D 213/48 (2006.01) 

A61K 31/175 (2006.01) 

A61P 35/02 (2006.01) 

a 2017 0084 2017.10.06 7/2018 

7 FI 4582 C1 C07D 401/14 (2006.01) 

C07D 403/04 (2006.01) 

C07D 413/04 (2006.01) 

C07D 471/04 (2006.01) 

A61K 31/4184 (2006.01) 

A61K 31/4188 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

a 2014 0047 2012.10.09 7/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 US 4584 C1 C07D 498/14 (2006.01) 

A61K 31/535 (2006.01) 

A61P 31/18 (2006.01) 

a 2017 0006 2015.06.19 7/2018 

9 MD 4585 C1 F16H 1/28 (2006.01) 

F16H 21/12 (2006.01) 

a 2017 0074 2017.08.07 7/2018 

10 MD 4586 C1 G01N 21/25 (2006.01) 

G01N 21/78 (2006.01) 

a 2016 0088 2016.07.21 7/2018 

 

 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 

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

conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 

OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 1258 Z A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/50 (2006.01) 

G01N 33/576 (2006.01) 

G01N 33/577 (2006.01) 

s 2017 0125 2017.12.05 6/2018 

2 MD 1259 Z A61D 19/02 (2006.01) s 2018 0002 2018.01.10 6/2018 

3 MD 1263 Z A01C 7/04 (2006.01) s 2017 0111 2017.11.02 7/2018 

4 MD 1264 Z A01M 7/00 (2006.01) s 2017 0112 2017.11.02 7/2018 

5 MD 1265 Z A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/50 (2006.01) 

C12Q 1/68 (2018.01) 

C12Q 1/6827 (2018.01) 

C12Q 1/686 (2018.01) 

C12Q 1/6844 (2018.01) 

C12Q 1/6883 (2018.01) 

s 2017 0137 2017.12.27 7/2018 

6 MD 1266 Z B24B 33/02 (2006.01) 

B23Q 3/06 (2006.01) 

B06B 1/02 (2006.01) 

B06B 1/06 (2006.01) 

s 2018 0007 2018.02.02 7/2018 

7 MD 1267 Z C12G 1/06 (2006.01) s 2017 0108 2017.10.31 7/2018 

8 MD 1268 Z C12G 1/06 (2006.01) s 2017 0109 2017.10.31 7/2018 

9 MD 1269 Z G01R 31/26 (2006.01) 

G01R 31/27 (2006.01) 

B82Y 35/00 (2011.01) 

s 2017 0139 2017.12.27 7/2018 

10 MD 1270 Z G01R 31/26 (2006.01) 

G01R 31/27 (2006.01) 

B82Y 35/00 (2011.01) 

s 2017 0138 2017.12.27 7/2018 
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 
Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat 

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

soiurilor de plante.  
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, 

se află în 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 protec-
tion under the terms of Article 26 of Law No. 39-XVI of 29.02.2008 on the Protection of Plant Varie-

ties. 
Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the 

AGEPI library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee. 
According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with 

the AGEPI objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of 
patentability, under the terms established in the Law. 
 
 

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

сортов растений.  
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, 

находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут 
быть заказаны их копии. 

Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI 
возражения в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия 
условиям патентоспособности, предусмотренным Законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 

П 
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul  
și codul țării conform normei ST.3 OMPI, amelioratorul și codul țării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2018 0028 / 
   2018.11.29 

a. I.P. INSTITUTUL DE 
FITOTEHNIE "PORUMBENI", 
MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD;  
BOROZAN Pantelimon, MD; 
RUSU Ghenadie, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD;  
ROTARI Eugen, MD;  
LEBEDIUC Gheorghe, MD; 
SPÎNU Valentina, MD 

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

PORUMBENI 
230 

2019.02.28 

 
 



   SOIURI DE PLANTE                                                                                    MD - BOPI 2/2019 

 
75 

 
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 



MD - BOPI 2/2019                       PLANT VARIETIES 

 76

 

FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

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

numărul brevetului, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  

Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2015 0008 / 

   2015.02.05 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÎMP "SELECŢIA", MD 

 

b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
TARAN Mihail, MD; 
VRONSCHIH Mihail, MD 

GRÂU  
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat  
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница  
(Triticum aestivum L.) 

 

 

CĂPRIANA 
PLUS 

283 / 2019.02.28 

2 v 2017 0021 / 

   2017.10.31 

a. STICHTING 
WAGENINGEN RESEARCH - 
WAGENINGEN PLANT 
RESEARCH, NL 

 

b. SMULDERS Marinus 
Johannes Maria, NL 

MĂR  
(Malus domestica L.) 

 

Apple  
(Malus domestica L.) 

 

Яблоня  
(Malus domestica L.) 

 

SQ 159 284 / 2019.02.28 

3 v 2016 0001 / 

   2016.02.04 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÎMP "SELECŢIA", MD 

 

b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
STAVĂR Lidia, MD 

GRÂU  
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat  
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница  
(Triticum aestivum L.) 

 

 

AMOR 285 / 2019.02.28 
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

 

 

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

through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the 
documents provided for in Art. 30 of the Law. 
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person 
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need 
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against 
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of 
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 042765 
(220) 2018.07.12 
(730) INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD, 

GB 
Devonshire House, 60 Goswell Road,  
London ECIM 7AD, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 043029 
(220) 2018.09.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043030 
(220) 2018.09.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043080 
(220) 2018.09.17 
(310) 33194 
(320) 2018.08.17 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.08.17 
 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; brichete pentru fumători; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun; 
produse din tutun; produse din tutun pentru a 
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun; 
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă 
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pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori 
de tutun, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut 
sau prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vapori-
zatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dis-
pozitive electronice de fumat.  

 

 

 
 
(210) 043081 
(220) 2018.09.17 
(310) 33180 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.08.10 
 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; brichete pentru fumători; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun; 
produse din tutun; produse din tutun pentru a 
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun; 
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă 
pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori 
de tutun, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut  
 
 

sau prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vapori-
zatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dis-
pozitive electronice de fumat. 

 

 

 
 
(210) 043084 
(220) 2018.09.18 
(310) 38490 
(320) 2018.04.20 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.04.20 
 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; 
tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse 
pentru ţigări electronice reîncărcabile; cigaril-
los; ţigări electronice; ţigări electronice 
folosite ca alternativă a ţigărilor tradiţionale; 
ţigarete; ţigări de foi; dispozitive de vapo-
rizare orale pentru fumători; dispozitive elec-
tronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului pentru eliberarea de aerosoli care 
conţin nicotină pentru inhalare; dispozitive 
electronice de fumat; stingătoare pentru ţiga-
rete şi ţigări de foi încălzite, precum şi pentru 
beţe de tutun încălzite; brichete pentru 
fumători; filtre pentru ţigarete; foiţe pentru 
ţigarete; piese şi accesorii pentru toate pro-
dusele indicate în clasa 34; pipe; recipiente 
de tutun; produse din tutun; produse din tu-
tun pentru a fi încălzite; produse şi înlocuitori 
de tutun; tutun de prizat; soluţii de nicotină 
lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; 
înlocuitori de tutun, cu excepţia celor pentru 
uz medical; tutun de mestecat; tutun de pipă; 
tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun 
brut sau prelucrat; tuburi pentru ţigarete; 
vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 
şi dispozitive electronice de fumat.     
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(210) 043085 
(220) 2018.09.18 
(310) 33182 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.08.10 
 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; brichete pentru fumători; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun; 
produse din tutun; produse din tutun pentru a 
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun; 
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă 
pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori 
de tutun, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut 
sau prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vapori-
zatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dis-
pozitive electronice de fumat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043091 
(220) 2018.09.07 
(310) 30 2018 102 651.6 
(320) 2018.03.08 
(330) DE 
(730) LSG Lufthansa Service Holding AG, DE 

Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.03.08 
 

29   - salate de fructe; supe; salate de legume; 
 

30   - făină; făină de orz; făină de fasole; biscuiţi; 
fursecuri; pâine; chifle; burritos (mâncare 
mexicană); torturi; hamburgeri cu brânză; 
spume de ciocolată; plăcintă cu carne; ali-
mente preparate pe bază de tăiţei; produse 
de patiserie; plăcinte; pizza, tarte sărate; 
sandvişuri; tarte; 

 

35   - organizarea distribuţiei de mostre publice; 
medierea şi închirierea tranzacţiilor comer-
ciale pentru terţi, negocierea contractelor 
comerciale pentru terţi; promovarea vânzări-
lor pentru terţi; distribuţia produselor alimen-
tare, alimentelor de lux şi a meselor prepara-
te calde, refrigerate sau congelate;  

 

39   - livrarea mărfurilor; servicii de transport şi 
expediţie de mărfuri; depozitarea mărfurilor; 
ambalarea produselor; dezvoltarea şi îmbu-
nătăţirea produselor alimentare şi a băuturi-
lor; dezvoltarea şi distribuirea conceptelor 
pentru producerea şi distribuţia alimentelor şi 
înlocuitorilor de băuturi; 

 

40   - congelarea alimentelor; fabricarea alimente-
lor, alimentelor de lux şi mâncărurilor prepa-
rate calde, refrigerate şi congelate; dezvolta-
rea şi distribuirea conceptelor pentru fabrica-
rea şi distribuirea alimentelor şi băuturilor; 

 

43   - servicii de catering, în special în avioane, 
trenuri, hoteluri, puncte de vânzare cu amă-
nuntul şi restaurante. 

 

(220) 2018-09-07 
 

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; cu excepţia produ-
selor cu prioritate din 2018.03.08; 
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30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapioca şi sago; preparate din cereale; 
produse cofetărie; îngheţată comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condi-
mente); mirodenii; gheaţă (apă îngheţată); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia serviciilor cu prioritate din 
2018.03.08; 

 

39   - organizarea de călătorii; 
 

40   - prelucrarea materialelor; cu excepţia servicii-
lor cu prioritate din 2018.03.08; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; cu excepţia serviciilor cu 
prioritate din 2018.03.08. 

 

 

 
 
(210) 043116 
(220) 2018.09.24 
(310) 38802 
(320) 2018.06.20 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 

snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; brichete pentru fumători; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun; 

produse din tutun; produse din tutun pentru a 
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun; 
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă 
pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori 
de tutun, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut 
sau prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vapori-
zatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dis-
pozitive electronice de fumat.  

 

 

 
 
(210) 043135 
(220) 2018.09.26 
(310) 38712 
(320) 2018.06.04 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - baterii pentru ţigări electronice; baterii pentru 

dispozitive electronice care sunt folosite pen-
tru încălzirea tutunului, încărcătoare de bate-
rii pentru dispozitive electronice care sunt 
folosite pentru încălzirea tutunului; încărcă-
toare de baterii pentru ţigări electronice; în-
cărcătoare de maşină pentru dispozitive care 
sunt folosite pentru încălzirea tutunului; în-
cărcătoare de maşină pentru ţigări electroni-
ce; încărcătoare USB pentru dispozitive elec-
tronice care sunt folosite pentru încălzirea 
tutunului; publicaţii electronice; 

 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; kretek; 
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice 
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru 



 

MĂRCI  MD - BOPI 2/2019 

 85

ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete; 
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale 
pentru fumători; dispozitive electronice pen-
tru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină; 
dispozitive electronice şi părţi ale acestora 
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului 
pentru eliberarea de aerosoli care conţin 
nicotină pentru inhalare; dispozitive electro-
nice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; brichete pentru fumători; 
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete; 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun; 
produse din tutun; produse din tutun pentru a 
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun; 
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pen-
tru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de 
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical; 
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pen-
tru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau 
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoa-
re cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive 
electronice de fumat; 

 

35   - studii de piaţă; cercetări pentru afaceri; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi servicii de 
vânzare cu amănuntul on-line referitoare la 
produsele de tutun încălzite, ţigările electro-
nice, dispozitive electronice de fumat; 

 

41   - educaţie; instruire; antrenament (instruire); 
publicarea textelor, altele decât textele pub-
licitare; furnizarea publicaţiilor electronice on-
line, nedescărcate; formare practică (demon-
straţie); informaţii în materie de educaţie; 
organizarea şi coordonarea evenimentelor; 
organizarea şi coordonarea conferinţelor; 
organizarea şi coordonarea seminarelor; 
organizarea şi coordonarea simpozioanelor; 
publicarea cărţilor; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de proiectare referi-
toare la acestea; proiectarea şi dezvoltarea 
de hardware şi software pentru calculatoare; 
cercetare ştiinţifică; servicii de laboratoare 
ştiinţifice; cercetare biologică; analize chimi-
ce; cercetări chimice; teste clinice; proiectare 
de software; analiza sistemelor informatice; 
proiectarea sistemelor informatice; inginerie; 
design grafic; găzduirea site-urilor de internet 
(site-uri web); design industrial; design de 
ambalaje; cercetări în domeniul fizicii; cer-
cetare şi dezvoltare de produse noi pentru  
 
 

terţi; cercetare tehnică; efectuare de studii de 
proiecte tehnice; redactare tehnică; testarea 
materialelor textile. 

 

(531) CFE(8) 24.15.07; 24.15.21; 26.03.23; 26.07.18; 
26.13.25; 27.03.15; 27.05.14; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043186 
(220) 2018.10.08 
(310) 017886548 
(320) 2018.04.11 
(330) EM 
(730) Delphi Technologies IP Limited, BB 

Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, 
Barbados 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.04.11 
 

01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; preparate chi-
mice folosite la vehicule cu motor şi motoare 
de vehicule; produse frigorifice; agenţi de 
răcire pentru motoare de vehicule; lichide 
pentru etalonare; lichide de frână; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; carburanţi combustibili; uleiuri de 
maşină; uleiuri de lubrifiere pentru motoare 
de vehicule cu motor; uleiuri pentru motoare; 
uleiuri pentru angrenaje; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehi-
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culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 
motoare pentru motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); turbine; rulmenţi 
cu ace; atomizatoare; curele de transmisie 
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); 
carburatoare; radiatoare de răcire pentru 
motoare cu combustie internă; ventilatoare 
de răcire; generatoare electrice; chiulase; roţi 
de acţionare; lanţuri de acţionare (cu ex-
cepţia celor pentru vehicule terestre); injec-
toare pentru motoare; curele de ventilator; 
pistoane de motoare; regulatoare de viteză 
pentru maşini şi motoare; robineţi ca piese 
de maşini; bujii; filtre pentru motoare pentru 
curăţarea şi răcirea aerului; volanţi pentru 
motoare; injectoare pentru combustibil; pom-
pe de combustibil; generatoare de curent; 
segmenţi de pistoane; transmisii, cutii de 
viteze, cuplaje, ambreiaje, supape hidraulice; 
componente, accesorii pentru motoare şi 
maşini; alternatoare, dinamuri, magnetouri, 
distribuitoare; aparate de aprindere electrice; 
dispozitive de aprindere; aprinzătoare; bujii şi 
bujii de încălzire; demaroare electrice; epu-
ratoare de aer, filtre de aer, filtre de ulei şi 
filtre de combustibil; sedimentatoare de 
combustibil; regulatoare de presiune, duze 
de injecţie; piese pentru supapa de reglare a 
debitului; supape (componente ale pom-
pelor); filtre pentru aerul de admisie; genera-
toare; generatoare de curent alternativ; an-
samblu de aprindere integrat; mecanisme de 
aprindere cu descărcare capacitivă; bobine 
de aprindere; pompe (maşini); pompe de 
combustibil, pompe de injecţie a combus-
tibilului şi pompe de aer; aparate de recircu-
lare a gazelor de eşapament şi piese pentru 
acestea; modulatoare cu vid; dispozitive de 
separare pe bază de cărbune şi canistre de 
cărbune fiind dispozitive antipoluare pentru 
motoare şi maşini; compresoare pentru apa-
ratele de aer condiţionat; condensatoare; 
dispozitive de comandă pentru maşini şi mo-
toare; aparate de control al bătăii; roboţi 
(maşini); maşini-unelte; maşini, ştanţe şi 
unelte, toate pentru fabricarea pieselor de 
vehicule; radiatoare; convertizoare catalitice; 
transportoare monolitice, toate destinate 
utilizării în convertizoare catalitice; supape 
de apă; pompe de aer comprimat; pompe de 
vid (maşini); compresor de supraalimentare; 
turbocompresoare; dispozitive de încălzire 
pentru amestecuri reci; ţevi de eşapament; 
economizoare de carburant; dispozitive de 
comandă hidraulice şi pneumatice pentru 

maşini şi motoare; aparate de conversie 
pentru combustibil; silenţiatoare pentru ţeavă 
de eşapament; tobe de eşapament pentru 
motoare; răcitoare de ulei; ventilatoare; com-
presoare; separatoare; schimbătoare de 
căldură; strunguri (maşini-unelte); maşini de 
manipulare automate (manipulatoare pentru 
roboţi); scule manuale acţionate în alt mod 
decât manual; maşini de rectificat; maşini de 
frezat; maşini pentru ascuţire şi realizat 
matriţe; matriţe şi scule (piese de maşini); 
portscule pentru maşini-unelte; dispozitive 
electrice de manevrat perdele; motoare elec-
trice, altele decât cele pentru vehicule 
terestre; garnituri de frână; unelte agricole; 
utilaje agricole; dispozitive antipoluare pentru 
motoare; curele de dinam, perii de dinam; 
curele pentru maşini şi motoare; perii 
acţionate electric (piese de maşini); cartuşe 
pentru maşini de filtrat; supape cu clapete; 
maşini de filtrat; maşini electrice de bucătă-
rie; palane; reductoare de presiune; conver-
tizoare de cuplu; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; piese şi 
accesorii, toate pentru maşini de construcţie 
şi utilaje agricole; cuplaje şi organe de tran-
smisie pentru maşini; instrumente agricole 
(cu excepţia celor acţionate manual); 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; echipament de prelucrare a datelor 
şi calculatoare, software de calculatoare şi 
hardware de calculatoare, toate cele sus-
menţionate fiind proiectate, adaptate şi 
vândute în mod specific şi unic pentru a fi 
utilizate în domeniul vehiculelor cu motor şi 
pieselor pentru acestea; radiouri; aparate de 
sistem de poziţionare globală (GPS); tele-
vizoare; baterii, conectoare electrice, şi în 
mod specific excluzând software pentru dez-
voltarea aplicaţiilor de uz general; software 
pentru administrarea bazelor de date de uz 
general; dispozitive electronice pentru con-
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trolul vitezei şi direcţiei destinate vehiculelor; 
cronometre de aprindere; aparate de diag-
nosticare; invertoare de înaltă tensiune, con-
vertoare de CC în CC, încărcătoare de bord, 
sisteme de gestionare a bateriilor, invertoare 
de 48V, convertoare CC în CC de 48V, mo-
dule de control pentru motoarele pe benzină, 
module de control pentru motoarele pe mo-
torină, module de control post-tratare, mo-
dule de control local pentru accesorii elec-
trificate, senzori de presiune, senzori sau 
dispozitive de acţionare care susţin electro-
nicele inteligente; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; piese şi accesorii pentru 
vehicule cu motor; ştergătoare de parbrize, 
braţe şi lame pentru ştergătoare; unităţi 
pentru spălarea parbrizelor; aparate pentru 
spălarea parbrizului pentru autovehicule; 
demaroare electrice; claxoane; indicatoare 
de direcţie pentru vehicule; motoare elec-
trice; motoare pentru ştergătoare de parbriz, 
motoare pentru dispozitivele de curăţare, 
motoare pentru reglarea geamurilor şi mo-
toare pentru ventilatoare; dispozitive pentru 
controlul emisiilor; răcitoare de ulei; răcitoare 
pentru încărcătoare turbo; dispozitive pentru 
curăţat farurile; dispozitive air-bag; alarme şi 
aparate antifurt; avertizoare acustice de 
marşarier pentru vehicule; scaune electrice 
pentru vehicule; frâne; aparate de control al 
frânării; sisteme de frânare antiblocare; apa-
rate de control al tracţiunii; transmisii contro-
late electronic; suspensii controlate electro-
nic; toate fiind adaptate pentru utilizare pe 
vehicule; aparate de securitate cu comandă 
de la distanţă pentru vehicule; dispozitive 
antiorbire pentru vehicule; retrovizoare; cen-
turi de siguranţă pentru scaune de vehicule; 
aparate de control pentru centurile de sigu-
ranţă ale scaunelor de vehicule; dispozitive 
de tensionare pentru centuri de siguranţă; 
amortizoare de suspensie pentru vehicule; 
garnituri de frână; convertizoare catalitice; 
motoare de acţionare; motoare; şasiuri de 
motor; antiderapante pentru roţi de vehicule; 
turbine pentru vehicule terestre; piese şi ac-
cesorii pentru toate produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(8) 27.05.10. 
 

 
 
 
 
 

(210) 043187 
(220) 2018.10.08 
(310) 017894438 
(320) 2018.05.02 
(330) EM 
(730) Delphi Technologies IP Limited, BB 

Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, 
Barbados 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
(320) 2018.05.02 
 

01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; preparate chi-
mice folosite la vehicule cu motor şi motoare 
de vehicule; produse frigorifice; agenţi de 
răcire pentru motoare de vehicule; lichide 
pentru etalonare; lichide de frână; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; carburanţi combustibili; uleiuri de 
maşină; uleiuri de lubrifiere pentru motoare 
de vehicule cu motor; uleiuri pentru motoare; 
uleiuri pentru angrenaje; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 
motoare pentru motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); turbine; rulmenţi 
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cu ace; atomizatoare; curele de transmisie 
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); 
carburatoare; radiatoare de răcire pentru 
motoare cu combustie internă; ventilatoare 
de răcire; generatoare electrice; chiulase; roţi 
de acţionare; lanţuri de acţionare (cu ex-
cepţia celor pentru vehicule terestre); injec-
toare pentru motoare; curele de ventilator; 
pistoane de motoare; regulatoare de viteză 
pentru maşini şi motoare; robineţi ca piese 
de maşini; bujii; filtre pentru motoare pentru 
curăţarea şi răcirea aerului; volanţi pentru 
motoare; injectoare pentru combustibil; pom-
pe de combustibil; generatoare de curent; 
segmenţi de pistoane; transmisii, cutii de 
viteze, cuplaje, ambreiaje, supape hidraulice; 
componente, accesorii pentru motoare şi 
maşini; alternatoare, dinamuri, magnetouri, 
distribuitoare; aparate de aprindere electrice; 
dispozitive de aprindere; aprinzătoare; bujii şi 
bujii de încălzire; demaroare electrice; epu-
ratoare de aer, filtre de aer, filtre de ulei şi 
filtre de combustibil; sedimentatoare de 
combustibil; regulatoare de presiune, duze 
de injecţie; piese pentru supapa de reglare a 
debitului; supape (componente ale pom-
pelor); filtre pentru aerul de admisie; genera-
toare; generatoare de curent alternativ; an-
samblu de aprindere integrat; mecanisme de 
aprindere cu descărcare capacitivă; bobine 
de aprindere; pompe (maşini); pompe de 
combustibil, pompe de injecţie a combus-
tibilului şi pompe de aer; aparate de recircu-
lare a gazelor de eşapament şi piese pentru 
acestea; modulatoare cu vid; dispozitive de 
separare pe bază de cărbune şi canistre de 
cărbune fiind dispozitive antipoluare pentru 
motoare şi maşini; compresoare pentru apa-
ratele de aer condiţionat; condensatoare; 
dispozitive de comandă pentru maşini şi mo-
toare; aparate de control al bătăii; roboţi 
(maşini); maşini-unelte; maşini, ştanţe şi 
unelte, toate pentru fabricarea pieselor de 
vehicule; radiatoare; convertizoare catalitice; 
transportoare monolitice, toate destinate 
utilizării în convertizoare catalitice; supape 
de apă; pompe de aer comprimat; pompe de 
vid (maşini); compresor de supraalimentare; 
turbocompresoare; dispozitive de încălzire 
pentru amestecuri reci; ţevi de eşapament; 
economizoare de carburant; dispozitive de 
comandă hidraulice şi pneumatice pentru 
maşini şi motoare; aparate de conversie 
pentru combustibil; silenţiatoare pentru ţeavă 
de eşapament; tobe de eşapament pentru 
motoare; răcitoare de ulei; ventilatoare; com-
presoare; separatoare; schimbătoare de 

căldură; strunguri (maşini-unelte); maşini de 
manipulare automate (manipulatoare pentru 
roboţi); scule manuale acţionate în alt mod 
decât manual; maşini de rectificat; maşini de 
frezat; maşini pentru ascuţire şi realizat 
matriţe; matriţe şi scule (piese de maşini); 
portscule pentru maşini-unelte; dispozitive 
electrice de manevrat perdele; motoare elec-
trice, altele decât cele pentru vehicule 
terestre; garnituri de frână; unelte agricole; 
utilaje agricole; dispozitive antipoluare pentru 
motoare; curele de dinam, perii de dinam; 
curele pentru maşini şi motoare; perii 
acţionate electric (piese de maşini); cartuşe 
pentru maşini de filtrat; supape cu clapete; 
maşini de filtrat; maşini electrice de bucătă-
rie; palane; reductoare de presiune; conver-
tizoare de cuplu; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; piese şi 
accesorii, toate pentru maşini de construcţie 
şi utilaje agricole; cuplaje şi organe de tran-
smisie pentru maşini; instrumente agricole 
(cu excepţia celor acţionate manual); 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; echipament de prelucrare a datelor 
şi calculatoare, software de calculatoare şi 
hardware de calculatoare, toate cele sus-
menţionate fiind proiectate, adaptate şi 
vândute în mod specific şi unic pentru a fi 
utilizate în domeniul vehiculelor cu motor şi 
pieselor pentru acestea; radiouri; aparate de 
sistem de poziţionare globală (GPS); tele-
vizoare; baterii, conectoare electrice, şi în 
mod specific excluzând software pentru dez-
voltarea aplicaţiilor de uz general; software 
pentru administrarea bazelor de date de uz 
general; dispozitive electronice pentru con-
trolul vitezei şi direcţiei destinate vehiculelor; 
cronometre de aprindere; aparate de diag-
nosticare; invertoare de înaltă tensiune, con-
vertoare de CC în CC, încărcătoare de bord, 
sisteme de gestionare a bateriilor, invertoare 
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de 48V, convertoare CC în CC de 48V, mo-
dule de control pentru motoarele pe benzină, 
module de control pentru motoarele pe mo-
torină, module de control post-tratare, mo-
dule de control local pentru accesorii elec-
trificate, senzori de presiune, senzori sau 
dispozitive de acţionare care susţin electro-
nicele inteligente; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; piese şi accesorii pentru 
vehicule cu motor; ştergătoare de parbrize, 
braţe şi lame pentru ştergătoare; unităţi 
pentru spălarea parbrizelor; aparate pentru 
spălarea parbrizului pentru autovehicule; 
demaroare electrice; claxoane; indicatoare 
de direcţie pentru vehicule; motoare elec-
trice; motoare pentru ştergătoare de parbriz, 
motoare pentru dispozitivele de curăţare, 
motoare pentru reglarea geamurilor şi mo-
toare pentru ventilatoare; dispozitive pentru 
controlul emisiilor; răcitoare de ulei; răcitoare 
pentru încărcătoare turbo; dispozitive pentru 
curăţat farurile; dispozitive air-bag; alarme şi 
aparate antifurt; avertizoare acustice de 
marşarier pentru vehicule; scaune electrice 
pentru vehicule; frâne; aparate de control al 
frânării; sisteme de frânare antiblocare; apa-
rate de control al tracţiunii; transmisii contro-
late electronic; suspensii controlate electro-
nic; toate fiind adaptate pentru utilizare pe 
vehicule; aparate de securitate cu comandă 
de la distanţă pentru vehicule; dispozitive 
antiorbire pentru vehicule; retrovizoare; cen-
turi de siguranţă pentru scaune de vehicule; 
aparate de control pentru centurile de sigu-
ranţă ale scaunelor de vehicule; dispozitive 
de tensionare pentru centuri de siguranţă; 
amortizoare de suspensie pentru vehicule; 
garnituri de frână; convertizoare catalitice; 
motoare de acţionare; motoare; şasiuri de 
motor; antiderapante pentru roţi de vehicule; 
turbine pentru vehicule terestre; piese şi ac-
cesorii pentru toate produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(8) 27.05.21. 
 

 
 
(210) 043193 
(220) 2018.10.11 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 043237 
(220) 2018.10.18 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou; servicii 
operaţionale on-line de negociere, inclusiv de 
operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii de 
produse şi/sau servicii; servicii de negociere 
on-line în care vânzătorul afişează produsele 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
pentru care cererea de ofertă se face prin 
intermediul Internetului, pentru a facilita 
vânzarea produselor şi serviciilor printr-o 
reţea de calculatoare şi furnizare de feed-
back evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii, 
preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.04.18; 26.11.07; 27.05.15. 
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(210) 043255 
(220) 2018.10.16 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Andrei, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Nicolai, MD 
Str. Andrei Doga nr. 45/2, ap. 50, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
ZINCENCO Ludmila, MD 
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

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

 

 

 
 
(210) 043272 
(220) 2018.10.27 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 07.01.24; 19.07.01; 19.08.01; 19.08.02; 
27.05.15. 

 

 
 
 

(210) 043298 
(220) 2018.10.31 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - legume uscate; legume gătite; felii prăjite de 

cartofi; fulgi de cartofi; chipsuri; chipsuri din 
cartofi cu conţinut redus de grăsime. 

 

 

 
 
(210) 043299 
(220) 2018.10.31 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - legume uscate; legume gătite; felii prăjite de 

cartofi; fulgi de cartofi; chipsuri; chipsuri din 
cartofi cu conţinut redus de grăsime. 

 

 

 
 
(210) 043301 
(220) 2018.10.31 
(730) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., US 

3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 
44111, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
02   - compoziţii de acoperire sub formă de vopsea 

pentru aplicarea pe vehicule. 
 

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.05.01; 26.05.10; 26.11.03; 
26.11.25; 26.13.25; 26.15.09. 

 

 
 
(210) 043307 
(220) 2018.11.02 
(310) 017923967 
(320) 2018.06.27 
(330) EM 
(730) Kingspan Holdings (IRL) Limited, An Irish 

limited liability company, IE 
Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
17   - izolaţii pentru construcţii; articole şi materiale 

pentru izolare termică; materiale de izolare 
termică; cămăşi izolante pentru conducte 
industriale; învelişuri pentru ţevi, folosite la 
izolare; izolări pentru ţevi şi rezervoare sub-
terane; fibră de sticlă pentru izolaţii; plăci  
 
 

izolante; izolare pentru ţevi; ţesături izolante; 
izolare cu fibră de sticlă pentru clădiri; vată 
de sticlă pentru izolaţii; izolaţii termice din 
elastomer flexibile; material izolator pentru 
acoperişuri; materiale izolatoare con-
fecţionate din materiale plastice; folii metalice 
izolante; izolaţie din polistiren expandat dis-
pusă sub pardoseală; folii de polietilenă 
pentru izolare; componente de izolare semi-
fabricate; azbest pentru izolare; materiale din 
fibre anorganice folosite ca izolaţii; articole şi 
materiale pentru izolare acustică; plăci izo-
lante din lână minerală; placă de fibră folosită 
ca izolaţie; spumă de poliuretan cu densitate 
mică pentru izolare; învelişuri izolatoare 
pentru pardoseli; fibre impregnate cu răşini 
sintetice pentru izolare; folie poliuretanică 
folosită ca izolaţie pentru construcţii; articole 
confecţionate din cauciuc pentru izolare; 
articole confecţionate din cauciuc sintetic 
pentru izolare; izolaţie cu spumă pentru 
clădiri şi construcţii; folii din spumă poliure-
tanică folosite ca izolaţie pentru clădiri; mate-
riale confecţionate din lână folosite ca izolaţii; 
ţesături din fibre organice utilizate pentru 
izolare; învelişuri din spumă folosite ca izo-
laţie pentru clădiri; materiale din fibre 
obţinute prin procedee chimice folosite ca 
izolaţii; materiale ţesute din fibre ceramice 
folosite ca izolaţii; materiale rezistente la 
căldură (izolaţie); spumă de silicon folosită 
ca izolaţie termică; placă de fibră pentru izo-
lare împotriva temperaturilor înalte; acoperiri 
pentru izolare termică pentru supape; articole 
textile matlasate pentru izolare; articole mat-
lasate de căptuşire pentru izolare; lână din 
poliester pentru izolaţie termică; spumă utili-
zată ca izolator termic; materiale izolatoare 
pentru izolare împotriva căldurii; produse 
stratificate care conţin spumă poliamidă 
pentru izolare termică; izolaţii cu funcţii de 
etanşare pentru protecţie termică; plăci 
uşoare din vată minerală pentru izolare 
termică; materiale de izolare termică pentru 
construcţia de mansarde; materiale de izo-
lare termică folosite la transformarea man-
sardelor; izolaţii acustice pentru clădiri; folii 
acustice pentru izolare; panouri barieră acus-
tică pentru izolare; izolaţie cu spumă desti-
nată utilizării în edificare şi construcţie; mate-
riale pentru etanşare şi izolare; peliculă din 
poliuretan pentru utilizarea la etanşarea şi 
izolarea clădirilor; pâslă pentru izolaţii; 
vopsele izolante; folii izolante; planşe izo-
lante; panouri izolante; tencuieli izolante;  
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texturi izolante; substanţe izolante; materiale 
de umplere izolante; plăci folosite la izolare; 
materiale izolante pentru construcţii; articole 
termoizolante; panouri acustice pentru izo-
lare; plăci acustice pentru izolare; materiale 
pentru izolaţie fonică; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice. 
 

 

 
 
(210) 043308 
(220) 2018.11.05 
(310) 87/917,666 
(320) 2018.05.11 
(330) US 
(730) Facebook, Inc., US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
41   - servicii de divertisment, şi anume seriale de 

comedie web şi televizate; reviste on-line, şi 
anume bloguri despre comedii şi cu conţinut 
de divertisment; furnizare on-line de clipuri 
video şi alte materiale digitale multimedia, 
nedescărcabile, conţinând informaţii audio, 
video, lucrări de artă şi/sau texte din comedii 
şi emisiuni de divertisment ori referitoare la 
acestea; furnizare on-line de materiale video, 
nedescărcabile, din domeniul comediilor şi 
emisiunilor de divertisment; furnizare on-line 
de informaţii din domeniul divertismentului 
video şi comediilor. 

 

 

 
 
(210) 043311 
(220) 2018.11.05 
(730) TWO GOOSE S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 42,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe. 

 

(531) CFE(8) 03.07.06; 03.07.25; 03.07.26; 25.01.10; 
27.01.12; 27.05.09. 
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(210) 043321 
(220) 2018.11.07 
(730) TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc C,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 043328 
(220) 2018.11.06 
(730) SONIC Nelia, MD 

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 01.17.11; 01.17.13; 03.01.01; 03.01.16; 
19.07.01; 24.03.13; 25.01.15; 25.05.25; 26.01.15; 
26.01.18; 26.01.19; 27.05.17. 

 

 
 

(210) 043331 
(220) 2018.11.07 
(730) BRAŞOVEANU Oleg, MD 

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19, bloc 2, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, 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: verde, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
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 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
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oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.15; 05.05.20; 26.01.13; 
26.03.04; 27.05.17; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043336 
(220) 2018.11.08 
(730) TUCAN Ilia, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 1, bloc 1, ap. 1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 

cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 043337 
(220) 2018.11.08 
(730) TUCAN Ilia, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 1, bloc 1, ap. 1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 043340 
(220) 2018.11.08 
(730) SCOBIOALĂ Vadim, MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 4, bloc 2A,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legu-
me proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 043341 
(220) 2018.11.09 
(730) Regent Hospitality Worldwide, Inc., KY 

Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cay-
man, KY1-1104, Insulele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - servicii de management hotelier pentru terţi; 

servicii de francizare în domeniul hotelier; 
consiliere în domeniul afacerilor şi serviciilor 
de consultanţă referitoare la managementul, 
operaţiunile şi francizarea în domeniul hote-
lier; servicii de administrare a hotelurilor şi 
altor locuinţe; servicii de marketing imobiliar 
şi hotelier; servicii privind funcţionarea pro-
gramelor de loialitate şi de stimulare a clien-
ţilor; servicii de promovare în favoarea pro-
gramelor de loialitate şi de stimulare a clien-
ţilor; 

 

36   - servicii imobiliare, şi anume dezvoltarea, 
leasingul, administrarea, închirierea şi bro-
kerajul apartamentelor, condominiilor, propri-
etăţilor pe durată limitată (timeshare), propri-
etăţilor rezidenţiale, proprietăţilor de vacanţă, 
facilităţile şi înlesnirile aferente acestora; 
servicii de schimb privind proprietate imobili-
ară pe durată limitată (timeshare); 

 

43   - servicii de cazare hotelieră, camere sau 
cazare temporară; servicii de informare 
privind cazare hotelieră, camere sau cazare 
temporară; rezervări de hoteluri şi de spaţii 
pentru cazare temporară; servicii specifice 
restaurantelor, barurilor, barurilor de 
cocteiluri, bufetelor cu autoservire şi snack-

barurilor; servicii de catering privind furni-
zarea alimentelor şi băuturilor; servicii de 
rezervări la restaurant; furnizarea spaţiilor şi 
materialelor pentru conferinţe, întâlniri, reu-
niuni, evenimente, congrese şi expoziţii; 
închirierea scaunelor, meselor, lenjeriei de 
masă şi sticlăriei. 

 

 

 
 
(210) 043344 
(220) 2018.11.09 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 
847, George Town, Grand Cayman, Insulele 
Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, echi-
pament de prelucrare a datelor, calculatoare; 
programe de calculator; software pentru 
procesarea plăţilor electronice către şi de la 
alte persoane; software de autentificare; 
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software de calculatoare descărcat de pe 
Internet; software de calculatoare pentru 
divertisment interactiv care permite utiliza-
torilor să personalizeze experienţa de vi-
zualizare, audiere şi redare prin selectarea şi 
aranjarea afişajului şi performanţei elemen-
telor audio, video şi audiovizuale; fişiere şi 
înregistrări audio, vizuale şi audiovizuale 
descărcabile cu programe şi conţinut de di-
vertisment multimedia; publicaţii electronice 
on-line (descărcabile de pe Internet sau 
dintr-o reţea de calculatoare sau dintr-o bază 
de date computerizată); software de mesa-
gerie instantanee; software pentru punerea 
la comun de fişiere; software de comunicaţii 
pentru schimb electronic de date, materiale 
audio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculator, mobile, fără fir şi de telecomuni-
caţii; software de calculatoare sub forma unei 
aplicaţii pentru dispozitive mobile şi calcula-
toare; aplicaţii software utilizate cu dis-
pozitive mobile; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, materiale 
grafice, audio, video şi text; software de cal-
culatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
software de calculatoare descărcabil care 
permite utilizatorilor să participe la întâlniri şi 
cursuri care se desfăşoară pe web, cu acces 
la date, documente, imagini şi aplicaţii soft-
ware prin intermediului unui browser web; 
software de calculatoare descărcabil pentru 
accesarea, vizualizarea şi controlul de la 
distanţă a calculatoarelor şi reţelelor de cal-
culatoare; software descărcabile pentru 
cloud computing; software descărcabil pe 
bază cloud; publicaţii electronice descărca-
bile sub formă de reviste, articole, broşuri, foi 
volante, foi de date, materiale informative, 
materiale de instruire în domeniul afacerilor, 
comerţului electronic, tehnologiei informaţiei, 
cloud computing-ului, telecomunicaţiilor, In-
ternetului, instruirii pentru afaceri şi comerţ 
electronic, gestionării afacerilor, vânzărilor, 
managementului marketingului şi financiar; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
asistente personale digitale (PDA); playere 
portabile multimedia; telefoane mobile; tele-
foane inteligente; aparate digitale de foto-
grafiat; baterii, încărcătoare de baterii; staţii 
de lucru pe calculator; servere informatice; 
hardware pentru reţele de calculatoare şi de 
telecomunicaţii; adaptoare, comutatoare, 
routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-

toare; modemuri fără fir, cu fir, carduri şi dis-
pozitive de comunicaţii; suporturi pentru lap-
topuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware de calculatoare şi firmware; soft-
ware de calculatoare (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); sisteme de navi-
gaţie pentru automobile; compact-discuri; 
muzică digitală (care poate fi descărcată de 
pe Internet); aparate de telecomunicaţii; su-
porturi de mouse; aparate pentru telefoane 
mobile; accesorii pentru telefoane mobile; 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; sisteme de alarmă; 
camere video de securitate; unităţi mobile 
pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video porta-
bile; căşti audio; pavilioane pentru receptorul 
telefonului; difuzoare; aparate şi echipamen-
te de sistem de poziţionare globală (GPS); 
programe şi software pentru jocuri de calcu-
lator, electronice şi video (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); ecrane de 
afişare cu cristale lichide pentru echipamente 
de telecomunicaţii şi electronice; decodoare 
pentru televizoare; telecomenzi; programe de 
stocare de date; ochelari şi ochelari de 
soare; indicatoare electronice; carduri banca-
re de credit, de debit, de numerar şi de iden-
tificare, codate sau magnetice; maşini de 
casierie automatică, bancomate; cititoare de 
cărţi electronice; cartuşe de toner, neum-
plute, pentru imprimante şi fotocopiatoare; 
dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; 
dispozitive video de monitorizare a be-
beluşilor; obiective macro; tablete; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; 
toate incluse în clasa 09; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; compensarea şi re-
concilierea tranzacţiilor financiare printr-o 
reţea globală de calculatoare; servicii 
bancare şi financiare on-line; servicii de car-
duri de credit, prelucrarea şi transmiterea 
facturilor şi plăţilor acestora, precum şi furni-
zarea de asigurări pentru tranzacţii finan-
ciare; servicii de transfer de fonduri; trans-
miterea de fonduri prin mijloace electronice 
pentru terţi; transfer de plăţi pentru terţi prin 
Internet; servicii financiare sub formă de ser-
vicii de facturare şi procesare de plăţi; inter-
mediere şi gestionare de închirieri şi arendări 
de proprietăţi imobiliare; închiriere şi leasing 
de proprietăţi imobiliare; evaluări de proprie-
tăţi imobiliare; evaluare imobiliară, finanţare 
imobiliară, investiţii imobiliare; brokeraj imo-
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biliar; agenţii imobiliare; servicii ale agenţiilor 
de închiriere a locuinţelor; servicii actuariale; 
servicii de gestionare şi consultanţă privind 
bunurile imobiliare; colectarea chiriilor; 
închirierea spaţiilor pentru birouri (imobiliare); 
închirierea camerelor şi apartamentelor; fur-
nizarea informaţiilor financiare prin Internet; 
servii de depunere în casete valorice şi de 
emisiune de cecuri de călătorie; investiţii de 
capital; estimări financiare (asigurări, bănci, 
proprietăţi imobiliare); servicii de manage-
ment financiar şi de gestionare a activelor; 
servicii de asigurări şi servicii financiare; ser-
vicii financiare furnizate prin mijloace de tele-
comunicaţii; servicii de consultanţă şi consi-
liere financiară; tranzacţii bancare la domici-
liu (home banking); servicii bancare furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau prin Internet; servicii de tranzacţionare a 
titlurilor de valoare, cotaţii la bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plăţi şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifi-
carea creditelor prin intermediul reţelelor 
globale de calculatoare; servicii electronice 
de gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru cumpărături şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plăţi şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informaţii cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru 
gaze şi electricitate; expertizarea anti-
chităţilor; evaluarea obiectelor de artă; es-
timarea bijuteriilor; evaluarea automobilelor 
de ocazie; furnizarea informaţiilor despre 
impozite (servicii financiare); strângerea fon-
durilor de binefacere; organizarea colectelor 
în scopuri caritabile; colecte de binefacere; 
închirierea maşinilor de numărat şi procesat 
bancnote şi monede; închirierea banco-
matelor sau maşinilor de casierie automatică; 
servicii de plăţi on-line; servicii de depunere 
în casete valorice; asigurarea finanţării 
pentru proiecte de construcţii; agenţii de 
vamă pentru import-export (vămuire); servicii 
de consultanţă, informare şi consiliere cu 
privire la serviciile sus-menţionate; toate in-
cluse în clasa 36; 

 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; furni-
zarea unui site web cu tehnologie care per-
mite utilizatorilor să distribuie informaţii şi 
recomandări; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculatoare; software ca 
serviciu (SaaS); servicii IT în legătură cu 
transmiterea informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor prin Internet; servicii IT în 
legătură cu furnizarea accesului on-line la 
baze de date computerizate interactive cu 
programe de filme, avanpremiere, scurte 
prezentări, sporturi, concerte, ştiri despre 
celebrităţi şi divertisment şi alte informaţii 
aferente; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
informatice (ASP), şi anume găzduirea 
aplicaţiilor software de calculatoare pentru 
terţi; furnizarea serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) oferind software în domeniile 
conferinţelor pe web, conferinţelor audio, 
mesageriei electronice, colaborării cu privire 
la documente, conferinţelor video şi pro-
cesării de voce şi apeluri; furnizare de soft-
ware nedescărcabil on-line pentru facilitarea 
interoperabilităţii multiplelor aplicaţii software; 
servicii de asistenţă tehnică (consultanţă 
tehnică) pentru software şi aplicaţii furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
participe la discuţii, să primească răspunsuri 
de la colegi, să formeze comunităţi virtuale, 
să participe la reţele de socializare şi să facă 
schimb de documente; consiliere în domeniul 
tehnologiei calculatoarelor oferită utilizatorilor 
de Internet prin intermediul unei linii fierbinţi 
de asistenţă; servicii IT referitoare la creare 
de indexuri de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 
de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente personale digitale şi de 
playere portabile multimedia; proiectarea 
telefoanelor mobile şi telefoanelor inteligente; 
proiectarea aparatelor de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
servicii de analize computerizate; pro-
gramare pentru calculatoare în legătură cu 
protecţia împotriva viruşilor; servicii de sis-
teme software de calculatoare; servicii IT în 
legătură cu furnizarea serviciilor de conexiuni 
directe între utilizatorii de calculatoare pentru 
schimb de date; proiectare de software de 
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calculatoare; proiectarea sistemelor infor-
matice; proiectarea şi dezvoltarea paginilor 
web; găzduirea paginilor web pentru terţi; 
găzduirea de software de aplicaţii de calcula-
tor pentru căutarea şi recuperarea in-
formaţiilor din baze de date şi reţele de cal-
culatoare; furnizarea informaţiilor tehnice la 
cererea specifică a utilizatorilor finali prin 
intermediul telefonului sau reţelei globale de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
software de calculatoare; servicii IT cu privire 
la căutarea personalizată a bazelor de date 
computerizate şi site-urilor web; codarea şi 
decodarea semnalelor informatice şi electro-
nice; conversia datelor şi a documentelor de 
pe un suport fizic către un suport electronic; 
servicii de testare şi evaluare a produselor; 
servicii de arhitectură şi proiectare; decoraţi-
uni interioare de clădiri, birouri şi apartamen-
te; servicii de informare în domeniul calcula-
toarelor şi reţelelor de calculatoare; furni-
zarea programelor de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informaţii, 
cunoştinţe şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; ser-
vicii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătirea rapoartelor pentru 
acestea; servicii în domeniul securităţii in-
formatice pentru controlul accesului la calcu-
latoare, reţele electronice şi baze de date; 
servicii pentru securitatea transmisiei datelor 
şi a tranzacţiilor prin reţele de calculatoare; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-
zarea informaţiilor în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifi-
care pentru securitatea informatică; servicii 
IT în legătură cu autentificarea on-line a 
semnăturilor electronice; salvarea externă a 
datelor; stocarea datelor electronice; furni-
zarea informaţiilor în legătură cu tehnologia 
calculatoarelor şi programare prin intermediul 
unui site; cloud computing; servicii ale unui 
furnizor de găzduire cloud; asigurarea uti-
lizării temporare de software nedescărcabil 
pe bază cloud şi de software pentru cloud 
computing; stocarea electronică a datelor; 
furnizarea sistemelor informatice virtuale şi 
de medii informatice virtuale prin tehnica 
cloud; închiriere de software de divertisment; 

cartografie; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 42. 

 

(531) CFE(8) 03.13.16; 03.13.24; 03.13.25; 04.05.14; 
04.05.15. 

 

 
 
(210) 043345 
(220) 2018.11.09 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 
847, George Town, Grand Cayman,  
Insulele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; mecanisme pen-
tru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, echipa-
ment de prelucrare a datelor, calculatoare; 
programe de calculator; software pentru 
procesarea plăţilor electronice către şi de la 
alte persoane; software de autentificare; 
software de calculatoare descărcat de pe 
Internet; software de calculatoare pentru 
divertisment interactiv care permite utiliza-
torilor să personalizeze experienţa de vi-
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zualizare, audiere şi redare prin selectarea şi 
aranjarea afişajului şi performanţei elemen-
telor audio, video şi audiovizuale; fişiere şi 
înregistrări audio, vizuale şi audiovizuale 
descărcabile cu programe şi conţinut de di-
vertisment multimedia; publicaţii electronice 
on-line (descărcabile de pe Internet sau 
dintr-o reţea de calculatoare sau dintr-o bază 
de date computerizată); software de mesa-
gerie instantanee; software pentru punerea 
la comun de fişiere; software de comunicaţii 
pentru schimb electronic de date, materiale 
audio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculatoare, mobile, fără fir şi de teleco-
municaţii; software de calculatoare sub forma 
unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi cal-
culatoare; aplicaţii software utilizate cu dis-
pozitive mobile; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, materiale 
grafice, audio, video şi text; software de cal-
culatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
software de calculatoare descărcabil care 
permite utilizatorilor să participe la întâlniri şi 
cursuri care se desfăşoară pe web, cu acces 
la date, documente, imagini şi aplicaţii soft-
ware prin intermediului unui browser web; 
software de calculatoare descărcabil pentru 
accesarea, vizualizarea şi controlul de la 
distanţă a calculatoarelor şi reţelelor de cal-
culatoare; software descărcabile pentru 
cloud computing; software descărcabil pe 
bază cloud; publicaţii electronice descărca-
bile sub formă de reviste, articole, broşuri, foi 
volante, foi de date, materiale informative, 
materiale de instruire în domeniul afacerilor, 
comerţului electronic, tehnologiei informaţiei, 
cloud computing-ului, telecomunicaţiilor, In-
ternetului, instruirii pentru afaceri şi comerţ 
electronic, gestionării afacerilor, vânzărilor, 
managementului marketingului şi financiar; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
asistente personale digitale (PDA); playere 
portabile multimedia; telefoane mobile; tele-
foane inteligente; aparate digitale de foto-
grafiat; baterii, încărcătoare de baterii; staţii 
de lucru pe calculator; servere informatice; 
hardware pentru reţele de calculatoare şi de 
telecomunicaţii; adaptoare, comutatoare, 
routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-
toare; modemuri fără fir, cu fir, carduri şi dis-
pozitive de comunicaţii; suporturi pentru lap-
topuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware de calculatoare şi firmware; soft-

ware de calculatoare (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); sisteme de navi-
gaţie pentru automobile; compact-discuri; 
muzică digitală (care poate fi descărcată de 
pe Internet); aparate de telecomunicaţii; su-
porturi de mouse; aparate pentru telefoane 
mobile; accesorii pentru telefoane mobile; 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; sisteme de alarmă; 
camere video de securitate; unităţi mobile 
pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video porta-
bile; căşti audio; pavilioane pentru receptorul 
telefonului; difuzoare; aparate şi echipamen-
te de sistem de poziţionare globală (GPS); 
programe şi software pentru jocuri de calcu-
lator, electronice şi video (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); ecrane de 
afişare cu cristale lichide pentru echipamente 
de telecomunicaţii şi electronice; decodoare 
pentru televizoare; telecomenzi; programe de 
stocare de date; ochelari şi ochelari de 
soare; indicatoare electronice; carduri ban-
care de credit, de debit, de numerar şi de 
identificare, codate sau magnetice; maşini de 
casierie automatică, bancomate; cititoare de 
cărţi electronice; cartuşe de toner, neum-
plute, pentru imprimante şi fotocopiatoare; 
dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; 
dispozitive video de monitorizare a bebe-
luşilor; obiective macro; tablete; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; 
toate incluse în clasa 09; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; compensarea şi re-
concilierea tranzacţiilor financiare printr-o 
reţea globală de calculatoare; servicii 
bancare şi financiare on-line; servicii de car-
duri de credit, prelucrarea şi transmiterea 
facturilor şi plăţilor acestora, precum şi furni-
zarea de asigurări pentru tranzacţii finan-
ciare; servicii de transfer de fonduri; trans-
miterea de fonduri prin mijloace electronice 
pentru terţi; transfer de plăţi pentru terţi prin 
Internet; servicii financiare sub formă de ser-
vicii de facturare şi procesare de plăţi; inter-
mediere şi gestionare de închirieri şi arendări 
de proprietăţi imobiliare; închiriere şi leasing 
de proprietăţi imobiliare; evaluări de proprie-
tăţi imobiliare; evaluare imobiliară, finanţare 
imobiliară, investiţii imobiliare; brokeraj imo-
biliar; agenţii imobiliare; servicii ale agenţiilor 
de închiriere a locuinţelor; servicii actuariale; 
servicii de gestionare şi consultanţă privind 
bunurile imobiliare; colectarea chiriilor; 
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închirierea spaţiilor pentru birouri (imobiliare); 
închirierea camerelor şi apartamentelor; fur-
nizarea informaţiilor financiare prin Internet; 
servii de depunere în casete valorice şi de 
emisiune de cecuri de călătorie; investiţii de 
capital; estimări financiare (asigurări, bănci, 
proprietăţi imobiliare); servicii de manage-
ment financiar şi de gestionare a activelor; 
servicii de asigurări şi servicii financiare; ser-
vicii financiare furnizate prin mijloace de tele-
comunicaţii; servicii de consultanţă şi consi-
liere financiară; tranzacţii bancare la domici-
liu (home banking); servicii bancare furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau prin Internet; servicii de tranzacţionare a 
titlurilor de valoare, cotaţii la bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plăţi şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifi-
carea creditelor prin intermediul reţelelor 
globale de calculatoare; servicii electronice 
de gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru cumpărături şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plăţi şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informaţii cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru 
gaze şi electricitate; expertizarea anti-
chităţilor; evaluarea obiectelor de artă; es-
timarea bijuteriilor; evaluarea automobilelor 
de ocazie; furnizarea informaţiilor despre 
impozite (servicii financiare); strângerea fon-
durilor de binefacere; organizarea colectelor 
în scopuri caritabile; colecte de binefacere; 
închirierea maşinilor de numărat şi procesat 
bancnote şi monede; închirierea banco-
matelor sau maşinilor de casierie automatică; 
servicii de plăţi on-line; servicii de depunere 
în casete valorice; asigurarea finanţării 
pentru proiecte de construcţii; agenţii de 
vamă pentru import-export (vămuire); servicii 
de consultanţă, informare şi consiliere cu 
privire la serviciile sus-menţionate; toate in-
cluse în clasa 36; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare  
 
 

industrială; studii de proiecte tehnice; furni-
zarea unui site web cu tehnologie care per-
mite utilizatorilor să distribuie informaţii şi 
recomandări; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculatoare; software ca 
serviciu (SaaS); servicii IT în legătură cu 
transmiterea informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor prin Internet; servicii IT în 
legătură cu furnizarea accesului on-line la 
baze de date computerizate interactive cu 
programe de filme, avanpremiere, scurte 
prezentări, sporturi, concerte, ştiri despre 
celebrităţi, divertisment şi alte informaţii 
aferente; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
informatice (ASP), şi anume găzduirea 
aplicaţiilor software de calculatoare pentru 
terţi; furnizarea serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) oferind software în domeniile 
conferinţelor pe web, conferinţelor audio, 
mesageriei electronice, colaborării cu privire 
la documente, conferinţelor video şi pro-
cesării de voce şi apeluri; furnizare de soft-
ware nedescărcabil on-line pentru facilitarea 
interoperabilităţii multiplelor aplicaţii software; 
servicii de asistenţă tehnică (consultanţă 
tehnică) pentru software şi aplicaţii furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
participe la discuţii, să primească răspunsuri 
de la colegi, să formeze comunităţi virtuale, 
să participe la reţele de socializare şi să facă 
schimb de documente; consiliere în domeniul 
tehnologiei calculatoarelor oferită utilizatorilor 
de Internet prin intermediul unei linii fierbinţi 
de asistenţă; servicii IT referitoare la creare 
de indexuri de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 
de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente personale digitale şi de 
playere portabile multimedia; proiectarea de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectarea aparatelor de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
servicii de analize computerizate; pro-
gramare pentru calculatoare în legătură cu 
protecţia împotriva viruşilor; servicii de sis-
teme software de calculatoare; servicii IT în 
legătură cu furnizarea serviciilor de conexiuni 
directe între utilizatorii de calculatoare pentru 
schimb de date; proiectare de software de 
calculatoare; proiectarea sistemelor infor- 
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matice; proiectarea şi dezvoltarea paginilor 
web; găzduirea paginilor web pentru terţi; 
găzduire de software de aplicaţii de calcula-
tor pentru căutarea şi recuperarea in-
formaţiilor din baze de date şi reţele de cal-
culatoare; furnizarea informaţiilor tehnice la 
cererea specifică a utilizatorilor finali prin 
intermediul telefonului sau reţelei globale de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
software de calculatoare; servicii IT cu privire 
la căutarea personalizată a bazelor de date 
computerizate şi site-urilor web; codarea şi 
decodarea semnalelor informatice şi electro-
nice; conversia datelor şi a documentelor de 
pe un suport fizic către un suport electronic; 
servicii de testare şi evaluare a produselor; 
servicii de arhitectură şi proiectare; decoraţi-
uni interioare de clădiri, birouri şi apartamen-
te; servicii de informare în domeniul calcula-
toarelor şi reţelelor de calculatoare; furni-
zarea programelor de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informaţii, 
cunoştinţe şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; ser-
vicii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătirea rapoartelor pentru 
acestea; servicii în domeniul securităţii in-
formatice pentru controlul accesului la calcu-
latoare, reţele electronice şi baze de date; 
servicii pentru securitatea transmisiei datelor 
şi a tranzacţiilor prin reţele de calculatoare; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-
zarea informaţiilor în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifi-
care pentru securitatea informatică; servicii 
IT în legătură cu autentificarea on-line a 
semnăturilor electronice; salvarea externă a 
datelor; stocarea datelor electronice; furni-
zarea informaţiilor în legătură cu tehnologia 
calculatoarelor şi programare prin intermediul 
unui site; cloud computing; servicii ale unui 
furnizor de găzduire cloud; asigurarea uti-
lizării temporare de software nedescărcabil 
pe bază cloud şi de software pentru cloud 
computing; stocarea electronică a datelor; 
furnizarea sistemelor informatice virtuale şi 
de medii informatice virtuale prin tehnica  
 
 

cloud; închiriere de software de divertisment; 
cartografie; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 42. 

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.24; 
26.11.03; 26.11.25; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 043348 
(220) 2018.11.15 
(730) ŢURCAN Stela, MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66 B,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; 

 

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) 07.01.01; 14.05.01; 14.05.03; 14.05.12; 
24.01.11; 24.01.12; 26.04.16; 27.05.24. 
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(210) 043355 
(220) 2018.11.12 
(730) BTS PRO S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 6/V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.22; 29.01.04. 
 

 
 
(210) 043356 
(220) 2018.11.12 
(730) ESEMPLA SYSTEMS S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 
afişează produsele care urmează să fie 
oferite spre vânzare, pentru care cererea de 
ofertă se face prin intermediul Internetului, 
pentru a facilita vânzarea produselor şi ser-
viciilor printr-o reţea de calculatoare şi furni-
zare de feedback evaluativ şi evaluări de 
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea 
valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermar-
keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe; 

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 
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42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(8) 14.07.01; 27.03.15; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 043357 
(220) 2018.11.13 
(730) Qatar National Bank, QA 

P.O. Box 1000, Doha, Qatar 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare; 

servicii de afaceri monetare, şi anume 
schimb valutar. 

 

(531) CFE(8) 24.15.03; 24.15.13; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 043358 
(220) 2018.11.13 
(730) Qatar National Bank, QA 

P.O. Box 1000, Doha, Qatar 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare; 

servicii de afaceri monetare, şi anume 
schimb valutar. 

 

 

 
 
(210) 043359 
(220) 2018.11.13 
(730) Qatar National Bank, QA 

P.O. Box 1000, Doha, Qatar 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare; 

servicii de afaceri monetare, şi anume 
schimb valutar. 

 

(531) CFE(8) 28.01.00. 
 

 
 
(210) 043360 
(220) 2018.11.13 
(730) Qatar National Bank, QA 

P.O. Box 1000, Doha, Qatar 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare; 

servicii de afaceri monetare, şi anume 
schimb valutar. 

 

(531) CFE(8) 24.15.03; 24.15.13; 26.03.23; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 043371 
(220) 2018.11.15 
(730) Wobbleworks, Inc., corporaţie organizată 

conform legilor statului Delaware, US 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 
 
 
 



 

MD - BOPI 2/2019 TRADEMARKS 

 104

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - imprimante tridimensionale; stilou de im-

primare tridimensională; maşini pentru prelu-
crarea materialelor plastice; 

 

17   - materiale plastice folosite la imprimarea tri-
dimensională; filamente de plastic folosite la 
imprimarea tridimensională; materiale plas-
tice extrudate folosite în procesul de fabri-
caţie. 

 

 

 
 
(210) 043372 
(220) 2018.11.15 
(730) ITM International Ltd., CN 

2° Floor, Hecny Tower, 9 Chatham Road 
South, Kowloon, Hong Kong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

 

 
 
(210) 043381 
(220) 2018.11.15 
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 
Cuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, 

tutun tăiat pentru pipe; articole pentru 
fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, 
foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri, 
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.19; 05.03.01; 05.13.04; 
06.06.03; 06.19.09; 06.19.13; 06.19.16; 10.01.03; 
16.01.25; 24.03.18; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.01; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 043394 
(220) 2018.11.14 
(730) MIGDAL-P S.A., MD 

Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 06.19.07; 06.19.16; 07.01.01; 27.05.01. 
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(210) 043397 
(220) 2018.11.16 
(730) MOLEA Corneliu, MD 

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 10,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 043398 
(220) 2018.11.16 
(730) MOLEA Corneliu, MD 

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 10,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 043401 
(220) 2018.11.19 
(730) GALUŞCA Sergiu, MD 

Piaţa Unirea Principatelor nr. 1, ap. 79,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 05.07.10; 07.01.01; 24.01.10; 24.01.11; 
26.01.06; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043402 
(220) 2018.11.19 
(730) Facebook, Inc., US 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
09   - hardware pentru calculatoare; software 

pentru servicii de reţele sociale; instrumente 
pentru dezvoltarea de software de calcula-
toare; software de calculatoare folosite ca 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API); 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru utilizare în crearea aplicaţiilor soft-
ware; software pentru crearea, administrarea 
şi interacţiunea unor platforme pentru co-
munităţi on-line; software pentru crearea, 
redactarea, încărcarea, descărcarea, ac-
cesarea, vizionarea, postarea, afişarea, re-
ferirea, blogarea, redarea, conectarea, ad-
notarea, marcarea unui sentiment, comen-
tarea, integrarea, transmiterea şi partajarea 
sau difuzarea pe altă cale a mediilor electro-
nice ori informaţiilor prin computer şi reţele 
Internet de comunicare; software pentru 
modificarea şi permiterea de transmitere a 
imaginilor, conţinutului şi informaţiilor video, 
audio, audio-vizuale; software pentru modifi-
carea fotografiilor, imaginilor şi conţinutului 
audio, video şi audio-vizual având filtre foto-
grafice şi efecte ale realităţii augmentate 
(AR), şi anume grafică, animaţii, texte, 
desene, geotag-uri, meta tag-uri, hyperlink-
uri; software pentru colectarea, redactarea, 
organizarea, modificarea, transmiterea, 
depozitarea şi partajarea datelor şi in-
formaţiilor; software de calculatoare pentru 
comerţ electronic care permite utilizatorilor 
să efectueze tranzacţii electronice prin Inter-
net şi reţele de comunicare; software pentru 
transmiterea şi recepţionarea alarmelor, no-
tificărilor şi reminderelor electronice; software 
pentru motoare de căutare; software pentru 
jocuri de realitate virtuală; software pentru 
jocuri de realitate augmentată; software 
pentru jocuri de realitate mixtă; software 
pentru jocuri electronice; software pentru 
jocuri video; software pentru integrarea 
datelor electronice în realitatea încon-
jurătoare în scopuri de divertisment, edu-
caţie, joc, comunicare şi socializare pe 
reţele; software pentru convertirea limbajului 
natural în comenzi executate de maşină; 
interfaţă interpretativă pentru facilitarea in-
teracţiunii dintre oameni şi maşini; software 
pentru asistenţă personală; software pentru 
asistenţă socială; software pentru servicii de 
documentare; software pentru activităţi de 
planificare şi recomandări; software pentru 
documentări sociale; software pentru 
rezervări şi comenzi; software pentru co-
mandarea şi/sau cumpărarea produselor şi 
serviciilor; software de localizare pentru cău-

tarea, determinarea şi partajarea locaţiilor; 
software pentru difuzarea electronică a 
conţinutului, datelor şi informaţiilor; aplicaţii 
pentru furnizarea funcţionalităţilor pentru 
reţelele de socializare; software pentru 
crearea, administrarea şi accesarea 
grupurilor din cadrul comunităţilor virtuale; 
software pentru facilitarea interacţiunii şi co-
municării dintre oameni şi platformele AI (de 
inteligenţă artificială); software pentru vi-
zionarea şi interacţiunea cu fluxul de imagini, 
conţinut audio, audio-vizual, video, texte şi 
date asociate; interfaţă de programare a 
aplicaţiilor (API) pentru utilizare la dezvol-
tarea platformelor AI (de inteligenţă artifi-
cială); software pentru organizarea eveni-
mentelor; software de computer; software 
pentru expedierea şi primirea mesajelor elec-
tronice, graficii, imaginilor, conţinutului audio 
şi audio-vizual prin calculator, Internet şi 
reţele de comunicare; software pentru 
procesarea imaginii, elementelor grafice, 
conţinutului audio, video şi textelor; software 
pentru administrarea conţinutului unei reţele 
de socializare, interacţiunea cu o comunitate 
virtuală şi transmiterea imaginilor, conţinu-
tului audio, audio-vizual şi video, fotografiilor, 
imaginilor video, datelor, textelor, mesajelor, 
comentariilor, anunţurilor, comunicărilor şi 
informaţiilor de publicitate; software pentru 
utilizarea în administrarea relaţiilor cu clienţii; 
software pentru mesageria electronică; 

 

35   - servicii de marketing, publicitate şi promo-
vare; servicii de cercetare a pieţii şi de infor-
mare; promovarea produselor şi serviciilor 
pentru terţi prin Internet şi reţele de co-
municare; servicii comerciale şi de publicitate 
pentru terţi, şi anume planificare media şi 
cumpărare de media; servicii de consultanţă 
în domeniul publicităţii şi marketingului; facili-
tarea schimbului şi vânzării de servicii şi pro-
duse ale unor terţi prin Internet şi reţele de 
comunicare; furnizare de pieţe on-line pentru 
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi/sau 
servicii; furnizare de facilităţi on-line pentru 
conectarea vânzătorilor cu cumpărătorii; ser-
vicii de colaborări de afaceri în reţea; servicii 
de angajare şi recrutare; servicii de publici-
tate şi distribuţie de informaţii, şi anume 
oferirea spaţiilor pentru anunţuri clasificate 
prin Internet şi reţele de comunicare; furni-
zarea bazelor de date on-line şi bazelor de 
date pentru căutări în domeniul anunţurilor; 
servicii de card-cadouri preplătite, şi anume 
oferirea certificatelor care pot fi răscumpă-
rate pentru bunuri sau servicii; servicii de 
caritate, şi anume informarea publicului cu 
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privire la activităţile caritabile, filantropice, de 
voluntariat, publice, comunitare şi umanitare; 
publicitate prin intermediul mediilor electro-
nice; managementul relaţiilor cu clienţii; ser-
vicii de publicitate; difuzarea anunţurilor 
pentru terţi prin Internet şi reţele de co-
municare; promovarea produselor şi ser-
viciilor pentru terţi pe calea distribuirii publi-
cităţii video în Internet şi reţele de comunica-
re; servicii de publicitate, şi anume di-
recţionarea şi optimizarea publicităţii on-line; 
administrarea afacerilor; servicii de funcţii 
administrative; consultanţă în afaceri privind 
activităţi de marketing şi publicitate; servicii 
de planificare media şi cumpărare de media; 
consultanţă în branding; conceperea materi-
alelor publicitare pentru terţi; 

 

36   - servicii de prelucrare a tranzacţiilor finan-
ciare; procesarea şi transmiterea electronică 
a datelor de plată a facturilor pentru utiliza-
torii Internetului şi reţelelor de comunicaţii; 
servicii de transfer electronic de fonduri; ser-
vicii de procesare a cărţilor de credit, de de-
bit şi card-cadourilor; servicii de comerciant, 
şi anume servicii de procesare a tranzacţiilor 
de plată; furnizarea serviciilor electronice de 
plată pentru terţi; servicii financiare; servicii 
de procesare a plăţilor; servicii de tranzacţii 
financiare; facilitarea şi organizarea finanţării 
şi distribuţiei de strângere a fondurilor şi 
donaţiilor; servicii on-line de donare a fon-
durilor de caritate şi serviciilor de donare 
financiară; 

 

38   - servicii de partajare a fotografiilor şi de 
partajare video, şi anume transmiterea elec-
tronică a fişierelor foto digitale, materialelor 
video şi conţinutului audio-vizual în rândul 
utilizatorilor de Internet; telecomunicaţii; fur-
nizarea accesului la bazele de date compu-
terizate, electronice şi on-line; transmiterea 
electronică de date, mesaje, grafice, foto-
grafii, imagini, audio, video şi informaţii; fur-
nizarea forumurilor on-line pentru comunica-
rea pe teme de interes general; furnizarea 
legăturilor de comunicaţii on-line care trans-
feră dispozitivele mobile şi utilizatorii de In-
ternet către alte locaţii on-line locale şi glo-
bale; facilitarea accesului la site-uri web ale 
unor terţi sau la alte conţinuturi ale unor terţi 
prin intermediul unei autentificări universale; 
furnizare de chatroom pe Internet, de servicii 
de mesagerie instantanee şi buletine elec-
tronice; servicii de difuzare audio, text şi vi-
deo pe Internet sau în alte reţele de comuni-
caţii; servicii de comunicare prin protocolul 
de telefonie prin Internet (VoIP); servicii de 

comunicaţii telefonice; furnizarea accesului la 
bazele de date computerizate în domeniul 
reţelelor sociale; servicii de partajare a foto-
grafiilor şi datelor de la persoană la per-
soană, şi anume transmiterea electronică a 
fişierelor foto digitale, graficelor şi conţinu-
tului audio între utilizatorii de Internet; servicii 
de telecomunicaţii şi de reţele de tip ”de la 
egal la egal”, şi anume transmiterea elec-
tronică a imaginilor, conţinutului audio-vizual 
şi video, fotografiilor, clipurilor video, datelor, 
textelor, mesajelor, anunţurilor, anunţurilor 
de publicitate şi informaţiilor; difuzare şi difu-
zare live de conţinut video, audiovizual, au-
diovizual interactiv prin Internet; servicii de 
teleconferinţe; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie de 
date prin reţele de telecomunicaţii; servicii de 
comunicaţii prin telefon mobil; mesagerie 
web; servicii de mesagerie instant; schimb 
electronic de voce, date, audio, video, texte, 
grafice accesibile prin Internet şi reţele de 
telecomunicaţii; 

 

41   - servicii de divertisment; servicii de partajare 
a fotografiilor şi de partajare video; servicii 
electronice de microeditare pentru terţi; ser-
vicii de divertisment, şi anume facilitarea 
serviciilor interactive şi multiplayer, jocurilor 
cu un singur jucător pentru jocuri prin Inter-
net sau prin reţele de comunicaţii; furnizarea 
resurselor on-line de instruire pentru dezvol-
tatorii de software; organizarea programelor 
de concurs şi de acordare de stimulente 
pentru dezvoltatorii de software; publicarea 
materialelor educaţionale, şi anume publi-
carea cărţilor, revistelor, buletinelor de ştiri şi 
publicaţiilor electronice; jurnale on-line, şi 
anume bloguri cu conţinut definit de utilizator; 
servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
jocurilor de realitate virtuală, divertisment 
interactiv şi conţinut de realitate virtuală; fur-
nizarea jocurilor de realitate virtuală on-line; 
furnizarea jocurilor de realitate on-line 
îmbogăţite; furnizarea jocurilor de realitate 
on-line mixte; servicii de educaţie, şi anume 
organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, 
seminarelor în domeniul inteligenţei artificiale 
şi Internetului lucrurilor; furnizarea jocurilor 
on-line; furnizarea de software pentru jocuri 
on-line; servicii de divertisment, şi anume 
furnizarea jocurilor interactive; servicii de 
educaţie; servicii de instruire; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume crearea co-
munităţilor virtuale pentru utilizatorii înregis-
traţi pentru a organiza grupuri, întâlniri şi 
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evenimente, participări la discuţii şi angaja-
rea în reţele sociale, de afaceri şi comuni-
tare; servicii de calculator, şi anume furni-
zarea motoarelor de căutare pentru obţine-
rea datelor prin intermediul Internetului şi 
reţelelor de comunicaţii; furnizarea de soft-
ware pentru crearea reţelelor sociale, 
crearea unei comunităţi virtuale şi transmi-
terea materialelor audio, video, imaginilor, 
textelor, conţinutului şi datelor; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP), şi anume de 
aplicaţii software de găzduire a terţilor; furni-
zarea de software care permite utilizatorilor 
să efectueze tranzacţii electronice de afaceri 
prin intermediul Internetului şi al reţelelor de 
comunicaţii; furnizarea serviciilor de software 
(SAAS) care conţin software pentru trimi-
terea şi recepţionarea mesajelor electronice, 
notificărilor, alertelor şi pentru facilitarea 
tranzacţiilor electronice de afaceri prin inter-
mediul Internetului şi al reţelelor de comuni-
caţii; furnizarea de software care să permită 
dezvoltarea, evaluarea, testarea şi întreţine-
rea aplicaţiilor software mobile pentru dis-
pozitive portabile de calcul; furnizarea ser-
viciilor de autentificare a utilizatorilor cu 
aplicarea tehnologiei autentificării unice şi 
software pentru tranzacţii de comerţ electro-
nic; furnizarea serviciilor de autentificare a 
utilizatorilor la transferul electronic de fon-
duri, de carduri de credit, debit şi de tran-
zacţii electronice de cec utilizând tehnologia 
de conectare unică şi software; furnizarea 
interfeţelor de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru a permite utilizatorilor să efectueze 
tranzacţii monetare de afaceri electronice 
prin intermediul Internetului; furnizarea de 
software pentru procesarea plăţilor electro-
nice; furnizarea platformei (PAAS) care oferă 
programe software pentru a permite utiliza-
torilor să efectueze tranzacţii comerciale şi 
de comerţ electronic; furnizarea de software 
de interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru utilizarea în mesageria electronică şi 
transmiterea materialelor audio, video, ima-
ginilor, textelor, conţinutului şi datelor; furni-
zarea de software pentru mesaje electronice; 
servicii de cartografiere; furnizarea de soft-
ware pentru servicii de documentare; furni-
zarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care includ 
programe software pentru servicii de docu-
mentare; furnizarea de software pentru 
partajarea şi afişarea locaţiei utilizatorului, 
planificarea activităţilor cu alţi utilizatori şi 
realizarea recomandărilor; furnizarea de 
software pentru maparea listelor sociale şi 
fişierelor de destinaţie; furnizarea serviciilor 

de aplicaţii (ASP) care includ programe soft-
ware care permit sau facilitează maparea 
listelor sociale şi fişierelor de destinaţie; fur-
nizarea de software pentru comenzi şi 
rezervări; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care includ programe software care 
permit sau facilitează efectuarea comenzilor 
şi rezervărilor; furnizarea de software de 
localizare pentru căutarea, determinarea şi 
partajarea locaţiei bunurilor, serviciilor şi 
evenimentelor speciale; furnizarea serviciilor 
de aplicaţii (ASP) care oferă software de 
localizare pentru căutarea, determinarea şi 
partajarea locaţiei bunurilor, serviciilor şi 
evenimentelor speciale; furnizarea de soft-
ware pentru facilitarea interacţiunii şi co-
municării dintre oameni şi platforme AI (inte-
ligenţă artificială); furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care includ programe software 
care permit sau facilitează interacţiunea şi 
comunicarea dintre oameni şi platformele AI 
(inteligenţă artificială); proiectarea realităţii 
augmentate şi a efectelor realităţii virtuale 
pentru utilizare în modificarea fotografiilor, 
imaginilor, videoclipurilor şi conţinutului au-
dio-vizual; furnizarea platformei (PAAS) care 
cuprinde platforme software pentru utilizare 
în achiziţionarea şi difuzarea publicităţii; fur-
nizarea de software pentru modificarea foto-
grafiilor, imaginilor şi conţinutului audio, vi-
deo, audio-video cu filtre fotografice şi efecte 
ale realităţii augmentate (AR), şi anume 
grafică, animaţie, texte, desene, geotag-uri, 
meta tag-uri, hyperlink-uri; furnizarea plat-
formei (PAAS) care include platforme soft-
ware pentru reţele sociale, gestionarea 
conţinutului reţelelor sociale, crearea unei 
comunităţi virtuale şi transmiterea de imagini, 
conţinut audio-vizual, video, fotografii, clipuri 
video, date, texte, mesaje, reclame, co-
municări şi informaţii; furnizarea de software 
asistent personal; furnizarea de software 
asistent social; furnizarea facilităţilor on-line 
cu utilizare temporară de software nedes-
cărcabil pentru trimiterea şi recepţionarea de 
mesaje electronice, mesaje instantanee, 
alerte şi remindere electronice, fotografii, 
imagini, grafică, date, audio, video şi conţinut 
audio-vizual prin intermediul Internetului şi al 
reţelelor de comunicaţii; furnizarea utilizării 
temporare de software de calculatoare 
nedescărcabil pentru a facilita apelurile prin 
protocolul de telefonie prin Internet (VoIP), 
apelurile telefonice, apelurile video, mesajele 
cu text, mesajele electronice, mesajele in-
stantanee şi serviciile de reţele sociale on-
line; furnizarea serviciilor de aplicaţii (ASP) 
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care includ software pentru a permite sau 
facilita apelurile telefonice prin protocolul de 
telefonie prin Internet (VOIP), apelurile tele-
fonice, apelurile video, mesajele cu text, 
mesajele electronice, mesajele instantanee 
şi serviciile de reţele sociale on-line; servicii 
informatice, şi anume furnizarea informaţiilor 
în domeniul dezvoltării tehnologiei şi soft-
ware prin intermediul Internetului şi al reţele-
lor de comunicaţii; furnizarea de software 
pentru utilizare în executarea şi prelucrarea 
fotografiilor, înregistrarea şi prelucrarea vi-
deoclipurilor; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care includ programe software care 
permit sau facilitează executarea şi prelu-
crarea fotografiilor, înregistrarea şi prelu-
crarea videoclipurilor; dezvoltarea de soft-
ware; furnizarea de software on-line; furni-
zarea aplicaţiilor, şi anume oferirea, găzdu-
irea, gestionarea, dezvoltarea şi întreţinerea 
de aplicaţii, software, site-uri web şi baze de 
date în domeniile comunicării fără fir, ac-
cesului la informaţii mobile şi gestionarea 
datelor la distanţă pentru livrarea fără fir a 
conţinutului pe calculatoare, laptopuri şi dis-
pozitive electronice mobile; furnizarea ser-
viciilor de aplicaţii (ASP); furnizarea facili-
tăţilor on-line care oferă utilizatorilor posibili-
tatea de a încărca, modifica şi partaja imagini 
audio, video, fotografii, texte, grafice şi date; 
furnizare de software şi aplicaţii pentru ma-
nagementul relaţiilor cu clienţii (CRM); furni-
zarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care includ 
software pentru managementul relaţiilor cu 
clienţii (CRM); servicii de calculator, şi anu-
me furnizarea serviciilor de aplicaţii care 
oferă software pentru interfaţa de pro-
gramare a aplicaţiilor (API) pentru manage-
mentul relaţiilor cu clienţii (CRM); 

 

45   - servicii de reţele de socializare; furnizarea 
serviciilor de administrare pentru terţi, şi 
anume efectuarea rezervărilor, facilitarea 
achiziţiilor, organizarea livrărilor, solicitarea 
aranjamentelor personale, furnizarea reco-
mandărilor cu privire la produse şi servicii, 
furnizarea informaţiilor specifice despre cli-
enţi pentru a satisface necesităţile individuale 
şi furnizarea de remindere şi notificări elec-
tronice; servicii de reţele de socializare on-
line; servicii de verificare a utilizatorilor; ser-
vicii de verificare a identităţii; servicii de iden-
tificare a afacerilor. 

 

(531) CFE(8) 01.15.03; 24.17.25; 26.01.10; 26.01.12; 
26.01.13; 26.03.23; 26.13.25. 

 

 

(210) 043414 
(220) 2018.11.21 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.23; 19.07.24. 
 

 
 
(210) 043435 
(220) 2018.11.26 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 
847, George Town, Grand Cayman,  
Insulele Cayman 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, 
echipament de prelucrare a datelor, calcula-
toare; programe de calculator; software 
pentru procesarea plăţilor electronice către şi 
de la alte persoane; software de autentifi-
care; software de calculatoare descărcat de 
pe Internet; software de calculatoare pentru 
divertisment interactiv care permite utiliza-
torilor să personalizeze experienţa de vi-
zualizare, audiere şi redare prin selectarea şi 
aranjarea afişajului şi performanţei elemen-
telor audio, video şi audiovizuale; fişiere şi 
înregistrări audio, vizuale şi audiovizuale 
descărcabile cu programe şi conţinut de di-
vertisment multimedia; publicaţii electronice 
on-line (descărcabile de pe Internet sau 
dintr-o reţea de calculatoare sau dintr-o bază 
de date computerizată); software de mesa-
gerie instantanee; software pentru punerea 
la comun de fişiere; software de comunicaţii 
pentru schimb electronic de date, materiale 
audio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculator, mobile, fără fir şi de telecomuni-
caţii; software de calculatoare sub forma unei 
aplicaţii pentru dispozitive mobile şi calcula-
toare; aplicaţii software utilizate cu dis-
pozitive mobile; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, materiale 
grafice, audio, video şi text; software de cal-
culatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
software de calculatoare descărcabil care 
permite utilizatorilor să participe la întâlniri şi 
cursuri care se desfăşoară pe web, cu acces 
la date, documente, imagini şi aplicaţii soft-
ware prin intermediului unui browser web; 
software de calculatoare descărcabil pentru 
accesarea, vizualizarea şi controlul de la 
distanţă a calculatoarelor şi reţelelor de cal-
culatoare; software descărcabile pentru 
cloud computing; software descărcabil pe 
bază cloud; publicaţii electronice descărca-
bile sub formă de reviste, articole, broşuri, foi 

volante, foi de date, materiale informative, 
materiale de instruire în domeniul afacerilor, 
comerţului electronic, tehnologiei informaţiei, 
cloud computing-ului, telecomunicaţiilor, In-
ternetului, instruirii pentru afaceri şi comerţ 
electronic, gestionării afacerilor, vânzărilor, 
managementului marketingului şi financiar; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
asistente personale digitale (PDA); playere 
portabile multimedia; telefoane mobile; tele-
foane inteligente; aparate digitale de foto-
grafiat; baterii, încărcătoare de baterii; staţii 
de lucru pe calculator; servere informatice; 
hardware pentru reţele de calculatoare şi de 
telecomunicaţii; adaptoare, comutatoare, 
routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-
toare; modemuri fără fir, cu fir, carduri şi dis-
pozitive de comunicaţii; suporturi pentru lap-
topuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware de calculatoare şi firmware; soft-
ware de calculatoare (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); sisteme de navi-
gaţie pentru automobile; compact-discuri; 
muzică digitală (care poate fi descărcată de 
pe Internet); aparate de telecomunicaţii; su-
porturi de mouse; aparate pentru telefoane 
mobile; accesorii pentru telefoane mobile; 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; sisteme de alarmă; 
camere video de securitate; unităţi mobile 
pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video porta-
bile; căşti audio; pavilioane pentru receptorul 
telefonului; difuzoare; aparate şi echipamen-
te de sistem de poziţionare globală (GPS); 
programe şi software pentru jocuri de calcu-
lator, electronice şi video (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); ecrane de 
afişare cu cristale lichide pentru echipamente 
de telecomunicaţii şi electronice; decodoare 
pentru televizoare; telecomenzi; programe de 
stocare de date; ochelari şi ochelari de 
soare; indicatoare electronice; carduri 
bancare de credit, de debit, de numerar şi de 
identificare, codate sau magnetice; maşini de 
casierie automatică, bancomate; cititoare de 
cărţi electronice; cartuşe de toner, 
neumplute, pentru imprimante şi fotocopia-
toare; dispozitive de monitorizare a be-
beluşilor; dispozitive video de monitorizare a 
bebeluşilor; obiective macro; tablete; carduri 
de acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; 
toate incluse în clasa 09; 
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36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; compensarea şi re-
concilierea tranzacţiilor financiare printr-o 
reţea globală de calculatoare; servicii 
bancare şi financiare on-line; servicii de car-
duri de credit, prelucrarea şi transmiterea 
facturilor şi plăţilor acestora, precum şi furni-
zarea de asigurări pentru tranzacţii finan-
ciare; servicii de transfer de fonduri; trans-
miterea de fonduri prin mijloace electronice 
pentru terţi; transfer de plăţi pentru terţi prin 
Internet; servicii financiare sub formă de ser-
vicii de facturare şi procesare de plăţi; inter-
mediere şi gestionare de închirieri şi arendări 
de proprietăţi imobiliare; închiriere şi leasing 
de proprietăţi imobiliare; evaluări de proprie-
tăţi imobiliare; evaluare imobiliară, finanţare 
imobiliară, investiţii imobiliare; brokeraj imo-
biliar; agenţii imobiliare; servicii ale agenţiilor 
de închiriere a locuinţelor; servicii actuariale; 
servicii de gestionare şi consultanţă privind 
bunurile imobiliare; colectarea chiriilor; 
închirierea spaţiilor pentru birouri (imobiliare); 
închirierea camerelor şi apartamentelor; fur-
nizarea informaţiilor financiare prin Internet; 
servii de depunere în casete valorice şi de 
emisiune de cecuri de călătorie; investiţii de 
capital; estimări financiare (asigurări, bănci, 
proprietăţi imobiliare); servicii de manage-
ment financiar şi de gestionare a activelor; 
servicii de asigurări şi servicii financiare; ser-
vicii financiare furnizate prin mijloace de tele-
comunicaţii; servicii de consultanţă şi consi-
liere financiară; tranzacţii bancare la domici-
liu (home banking); servicii bancare furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau prin Internet; servicii de tranzacţionare a 
titlurilor de valoare, cotaţii la bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plăţi şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifi-
carea creditelor prin intermediul reţelelor de 
globale de calculatoare; servicii electronice 
de gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru cumpărături şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plăţi şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informaţii cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru ga-

ze şi electricitate; expertizarea antichităţilor; 
evaluarea obiectelor de artă; estimarea bi-
juteriilor; evaluarea automobilelor de ocazie; 
furnizarea informaţiilor despre impozite (ser-
vicii financiare); strângerea fondurilor de 
binefacere; organizarea colectelor în scopuri 
caritabile; colecte de binefacere; închirierea 
maşinilor de numărat şi procesat bancnote şi 
monede; închirierea bancomatelor sau maşi-
nilor de casierie automatică; servicii de plăţi 
on-line; servicii de depunere în casete valo-
rice; asigurarea finanţării pentru proiecte de 
construcţii; agenţii de vamă pentru import-
export (vămuire); servicii de consultanţă, 
informare şi consiliere cu privire la serviciile 
sus-menţionate; toate incluse în clasa 36; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; furni-
zarea unui site web cu tehnologie care per-
mite utilizatorilor să distribuie informaţii şi 
recomandări; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculatoare; software ca 
serviciu (SaaS); servicii IT în legătură cu 
transmiterea informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor prin Internet; servicii IT în 
legătură cu furnizarea accesului on-line la 
baze de date computerizate interactive cu 
programe de filme, avanpremiere, scurte pre-
zentări, sporturi, concerte, ştiri despre cele-
brităţi, divertisment şi alte informaţii aferente; 
furnizarea serviciilor de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor soft-
ware de calculatoare pentru terţi; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP) ofe-
rind software în domeniile conferinţelor pe 
web, conferinţelor audio, mesageriei electro-
nice, colaborării cu privire la documente, 
conferinţelor video şi procesării de voce şi 
apeluri; furnizare de software nedescărcabil 
on-line pentru facilitarea interoperabilităţii 
multiplelor aplicaţii software; servicii de asis-
tenţă tehnică (consultanţă tehnică) pentru 
software şi aplicaţii furnizate on-line, prin 
poştă electronică şi prin telefon; servicii IT, şi 
anume crearea unei comunităţi on-line pen-
tru ca utilizatorii înregistraţi să participe la 
discuţii, să primească răspunsuri de la co-
legi, să formeze comunităţi virtuale, să par-
ticipe la reţele de socializare şi să facă 
schimb de documente; consiliere în domeniul 
tehnologiei calculatoarelor oferită utilizatorilor 
de Internet prin intermediul unei linii fierbinţi 
de asistenţă; servicii IT referitoare la creare 
de indexuri de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 
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de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente personale digitale şi de 
playere portabile multimedia; proiectare de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectarea aparatelor de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
servicii de analize computerizate; progra-
mare pentru calculatoare în legătură cu pro-
tecţia împotriva viruşilor; servicii de sisteme 
software de calculatoare; servicii IT în 
legătură cu furnizarea serviciilor de conexiuni 
directe între utilizatorii de calculatoare pentru 
schimb de date; proiectare de software de 
calculatoare; proiectarea sistemelor infor-
matice; proiectarea şi dezvoltarea paginilor 
web; găzduirea paginilor web pentru terţi; 
găzduire de software de aplicaţii de calcula-
tor pentru căutarea şi recuperarea infor-
maţiilor din baze de date şi reţele de calcula-
toare; furnizarea informaţiilor tehnice la cere-
rea specifică a utilizatorilor finali prin inter-
mediul telefonului sau reţelei globale de cal-
culatoare; servicii de consultanţă pentru 
software de calculatoare; servicii IT cu privire 
la căutarea personalizată a bazelor de date 
computerizate şi site-urilor web; codarea şi 
decodarea semnalelor informatice şi electro-
nice; conversia datelor şi a documentelor de 
pe un suport fizic către un suport electronic; 
servicii de testare şi evaluare a produselor; 
servicii de arhitectură şi proiectare; decoraţi-
uni interioare de clădiri, birouri şi apartamen-
te; servicii de informare în domeniul calcula-
toarelor şi reţelelor de calculatoare; furni-
zarea programelor de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informaţii, 
cunoştinţe şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; ser-
vicii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătirea rapoartelor pentru 
acestea; servicii în domeniul securităţii in-
formatice pentru controlul accesului la calcu-
latoare, reţele electronice şi baze de date; 
servicii pentru securitatea transmisiei datelor 
şi a tranzacţiilor prin reţele de calculatoare; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-
zarea informaţiilor în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 

comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifi-
care pentru securitatea informatică; servicii 
IT în legătură cu autentificarea on-line a 
semnăturilor electronice; salvarea externă a 
datelor; stocarea datelor electronice; furni-
zarea informaţiilor în legătură cu tehnologia 
calculatoarelor şi programare prin intermediul 
unui site; cloud computing; servicii ale unui 
furnizor de găzduire cloud; asigurarea uti-
lizării temporare de software nedescărcabil 
pe bază cloud şi de software pentru cloud 
computing; stocarea electronică a datelor; 
furnizarea sistemelor informatice virtuale şi 
de medii informatice virtuale prin tehnica 
cloud; închiriere de software de divertisment; 
cartografie; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 42. 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 24.17.07; 24.17.08; 24.17.25; 
27.05.15; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 043444 
(220) 2018.11.27 
(310) 2018744361 
(320) 2018.10.12 
(330) RU 
(730) JUUL Labs, Inc., US 

560 20th Street, Building 104,  
San Francisco, California 94107,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

dispozitive mobile pentru utilizare cu un va-
porizator oral pentru fumat, şi anume soft-
ware pentru reglarea la distanţă şi salvarea 
setărilor temperaturii vaporizatorului şi actu-
alizarea firmware vaporizatorului; baterii şi 
acumulatoare electrice pentru ţigări electrice 
şi electronice; încărcătoare de baterii pentru 
ţigări electronice şi electrice; încărcătoare 
USB pentru ţigări electrice şi electronice; 
încărcătoare auto pentru ţigări electrice şi 
electronice; dispozitive şi aparate electronice 
pentru încărcarea şi purtarea ţigărilor elec-
tronice şi electrice; accesorii pentru vaporiza-
toare electrice pentru vaporizarea sub-
stanţelor din ierburi şi plante de uz casnic, şi 
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anume cutii de încărcare, adaptoare şi ca-
bluri electrice; 

 

34   - soluţii pe bază de nicotină, şi anume nicotină 
lichidă utilizată pentru reumplerea ţigărilor 
electronice; cartuşe vândute umplute cu 
nicotină lichidă pentru ţigări electronice; li-
chide pentru reumplerea ţigărilor electronice, 
şi anume arome chimice sub formă lichidă 
utilizate pentru reumplerea ţigărilor electro-
nice; arome chimice sub formă lichidă şi 
înlocuitori de tutun în formă de soluţii lichide, 
cu excepţia celor pentru uz medical; cartuşe 
vândute umplute cu arome chimice sub 
formă lichidă pentru ţigări electronice; ţigări 
electronice; vaporizatoare electronice pentru 
fumat, şi anume ţigarete electronice; înlocui-
tori de tutun sub formă de soluţii lichide 
pentru ţigări electronice, cu excepţia celor 
pentru uz medical; cartuşe de reîncărcare 
vândute goale pentru ţigări electronice; va-
porizatoare electrice, şi anume ţevi de vapo-
rizator fără fum pentru ingestia şi inhalarea 
tutunului şi a altor materii pe bază de plante; 
vaporizatoare electrice pentru vaporizarea 
tutunului; cutii de tutun prelucrat; tutun de 
pipă, şi anume tutun pentru utilizare în vapo-
rizatoare electrice; tutun prelucrat sau 
neprelucrat; tutun de fumat, tutun pentru pipe 
de fumat, tutun de rulat, snus cu tutun; tutun 
vândut în cutii; articole de fumat pentru ţigări 
electrice şi electronice, şi anume huse pentru 
ţigări electronice, accesorii pentru ţigări elec-
tronice şi cutii pentru ţigări electronice, ac-
cesorii pentru ţigări electronice; componente 
pentru ţigări electrice şi electronice, şi anume 
atomizatoare pentru înlocuitori de tutun, 
cartomizatoare (vaporizatoare) pentru înlocu-
itori de tutun, clearomizoare (vaporizatoare) 
pentru înlocuitori de tutun; bobinele electrice 
vândute ca o componentă a ţigaretelor elec-
trice, electronice şi a dispozitivelor electro-
nice de fumat. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043453 
(220) 2018.11.28 
(730) CUCOŞ Valentin, MD 

Str. Florilor nr. 2, ap. 47,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, verde, 
violet, azuriu. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 02.07.01; 02.07.12; 02.07.23; 
26.02.05; 26.13.25; 27.05.08; 29.01.15. 
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(210) 043456 
(220) 2018.12.03 
(730) WB DISTRICT S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 5, ap. 32,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 27.05.13. 
 

 
 
(210) 043458 
(220) 2018.12.05 
(730) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 043459 
(220) 2018.12.04 
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY 

Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055, 
Agiou Epifaniou, 14, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

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

 

16   - ascuţitori de creioane electrice sau neelec-
trice; 

 

18   - gentuţe pentru produse cosmetice; 
 

20   - oglinzi; 
 

21   - bureţi pentru exfolierea pielii, bureţi pentru 
machiaj, periuţe pentru sprâncene, periuţe 
pentru gene, periuţe pentru unghii, pensule 
de uz cosmetic, perii, produse pentru periat, 
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, dis-
pozitive de demachiere, pudră cosmetică 
compactă, pămătufuri pentru pudrat. 

 

(531) CFE(8) 03.13.01; 03.13.04; 03.13.24; 27.03.03; 
27.05.07. 

 

 
 
(210) 043460 
(220) 2018.12.04 
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY 

Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055, 
Agiou Epifaniou, 14, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

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

 

16   - ascuţitori de creioane electrice sau neelec-
trice; 

 

18   - gentuţe pentru produse cosmetice; 
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20   - oglinzi; 
 

21   - bureţi pentru exfolierea pielii, bureţi pentru 
machiaj, periuţe pentru sprâncene, periuţe 
pentru gene, periuţe pentru unghii, pensule 
de uz cosmetic, perii, produse pentru periat, 
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, dis-
pozitive de demachiere, pudră cosmetică 
compactă, pămătufuri pentru pudrat. 

 

(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 27.03.03; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 043461 
(220) 2018.12.06 
(730) Leaders Cosmetics Co., Ltd., KR 

4F, The Classic 500, 90, Neungdong-ro, 
Gwangjin-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice; măşti de frumuseţe pentru uz 

cosmetic; produse de protecţie solară; pro-
duse cosmetice pentru îngrijirea pielii, inclu-
siv produse pentru tonifierea pielii; produse 
hidratante şi creme anti-îmbătrânire; creme 
pentru albirea pielii; lapte de curăţare de uz 
cosmetic; loţiuni de uz cosmetic; balsamuri, 
altele decât cele de uz medicinal; creme 
cosmetice; serumuri de înfrumuseţare; loţiuni 
capilare; fixative pentru păr; balsamuri pentru 
păr; vopsele pentru păr; preparate pentru 
ondularea părului; preparate pentru îndrep-
tarea părului; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; şerveţele impregnate cu prepa-
rate pentru demachiere; săpunuri; uleiuri 
eterice. 

 

 

 
 
(210) 043462 
(220) 2018.12.05 
(730) Leaders Cosmetics Co., Ltd., KR 

4F, The Classic 500, 90, Neungdong-ro, 
Gwangjin-gu, Seoul, Republica Coreea 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice; măşti de frumuseţe pentru uz 

cosmetic; produse de protecţie solară; pro-
duse cosmetice pentru îngrijirea pielii, inclu-
siv produse pentru tonifierea pielii; produse 
hidratante şi creme anti-îmbătrânire; creme 
pentru albirea pielii; lapte de curăţare de uz 
cosmetic; loţiuni de uz cosmetic; balsamuri, 
altele decât cele de uz medicinal; creme 
cosmetice; serumuri de înfrumuseţare; loţiuni 
capilare; fixative pentru păr; balsamuri pentru 
păr; vopsele pentru păr; preparate pentru 
ondularea părului; preparate pentru îndrep-
tarea părului; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; şerveţele impregnate cu prepa-
rate pentru demachiere; săpunuri; uleiuri 
eterice. 

 

 
 
(210) 043466 
(220) 2018.11.30 
(730) ARKEMA FRANCE, FR 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700  
Colombes, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în agricul-

tură, horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte, 
fertilizanţi; produse chimice pentru tratarea 
îngrăşămintelor minerale şi a materiilor prime 
pentru îngrăşăminte minerale. 

 

 
 
(210) 043467 
(220) 2018.11.30 
(730) GOLBAN Daniel, MD 

Str. Cotului nr. 24, MD-4814, 
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 

servicii de dezinsecţie şi deratizare. 
 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043468 
(220) 2018.12.03 
(730) SORBALO Liviu, MD 

Str. Maria Drăgan nr. 36, bloc 1,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20; 27.05.09; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043469 
(220) 2018.12.03 
(730) "Nertus Ltd" S.R.L., UA 

Ul. Netecenskaia nr. 25, of. 21, Kharkiv, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - acaricide, produse pentru distrugerea ani-

malelor dăunătoare (substanţe chimice to-
xice), fungicide, erbicide, pesticide, insecti-
cide (preparate pentru distrugerea insec-
telor), fungicide pentru tratarea seminţelor, 
preparate pentru distrugerea larvelor de in-
secte, insectifuge, preparate pentru dis-
trugerea animalelor şi plantelor dăunătoare, 
produse chimice pentru tratarea mălurii, pro-
duse chimice pentru tratarea bolilor viţei-de-vie. 

 

 

 
 
(210) 043470 
(220) 2018.12.03 
(730) Instagram, LLC, US 

1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

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

pentru servicii de reţele sociale şi de inter-
acţiune cu comunităţile on-line; instrumente 
pentru dezvoltarea de software de calcula-
toare; software de calculatoare folosit ca 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API); 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru utilizare în crearea aplicaţiilor soft-
ware; interfaţă de programare a aplicaţiilor 
(API) pentru software de calculatoare care 
facilitează serviciile on-line pentru reţelele 
sociale şi pentru recuperarea, încărcarea, 
descărcarea, accesarea şi administrarea 
informaţiei; software de calculatoare pentru 
crearea, administrarea şi interacţiunea cu o 
comunitate on-line; software de calculatoare 
pentru crearea, redactarea, încărcarea, 
descărcarea, accesarea, vizionarea, posta-
rea, afişarea, referirea, blogarea, redarea, 
conectarea, adnotarea, marcarea unui sen-
timent, comentarea, integrarea, transmiterea 
şi partajarea sau difuzarea pe altă cale a 
mediilor electronice ori informaţiilor prin 
computer şi reţele Internet de comunicare; 
software de calculatoare pentru modificarea 
şi permiterea transmiterii imaginilor, conţinu-
tului şi informaţiilor video, audio, audio-
vizuale; software de calculatoare pentru 
modificarea fotografiilor, imaginilor şi conţinu-
tului audio, video şi audio-vizual cu filtre fo-
tografice şi efecte ale realităţii augmentate 
(AR), şi anume grafice, animaţii, texte, 
desene, geotag-uri, meta tag-uri, hyperlink-
uri; software de calculator pentru colectarea, 
administrarea, redactarea, organizarea, mo-
dificarea, transmiterea, partajarea şi depo-
zitarea datelor şi informaţiilor; software de 
calculatoare pentru transmiterea şi recep-

ţionarea alarmelor, notificărilor şi reminde-
relor electronice; software de calculatoare 
pentru motoare de căutare; software de cal-
culatoare pentru utilizare în crearea, admi-
nistrarea, măsurarea şi difuzarea de publici-
tate pentru terţi; server de publicitate, şi 
anume server pentru depozitarea publicităţii 
şi transmiterea acesteia pe site-uri web; 
software de calculatoare pentru realitate 
augmentată; software de calculatoare pentru 
integrarea datelor electronice în realitatea 
înconjurătoare în scopuri de divertisment, de 
comunicare şi socializare pe reţele; software 
de calculatoare care să permită dezvoltarea, 
evaluarea, testarea şi întreţinerea aplicaţiilor 
software mobile pentru dispozitive portabile 
electronice de comunicare, şi anume tele-
foane mobile, smartfonuri, computere porta-
bile şi tablete; interfaţă interpretativă pentru 
facilitarea interacţiunii dintre oameni şi 
maşini; software de localizare, software 
descărcabil şi software pentru telefon mobil 
pentru căutarea, determinarea şi partajarea 
locaţiilor; software pentru difuzarea elec-
tronică a conţinutului, datelor şi informaţiilor; 
software de calculatoare pentru permiterea 
accesării, afişării, redactării, referirii, partajării 
şi difuzarea pe altă cale a mediilor electro-
nice ori informaţiilor prin computer şi reţele 
Internet de comunicare; aplicaţii pentru furni-
zarea funcţionalităţilor pentru reţelele de so-
cializare; software de calculatoare descărca-
bil pentru crearea, administrarea şi ac-
cesarea grupurilor din cadrul comunităţilor 
virtuale; software de calculatoare descărcabil 
pentru vizionarea şi interacţiunea cu fluxul de 
imagini, conţinut audio, audio-vizual, video, 
texte şi date asociate; software de calcula-
toare descărcabil pentru căutarea conţinu-
tului şi editorilor de conţinut şi pentru 
abonare la conţinut; software pentru crearea 
şi administrarea profilurilor sociale media şi 
conturilor de utilizator; echipament foto şi 
video interactiv, şi anume chioşcuri pentru 
capturarea, încărcarea, redactarea, imprima-
rea şi partajarea imaginilor digitale şi conţinu-
tului video; software care permite per-
soanelor, grupurilor, companiilor şi purtători-
lor de brand să creeze şi să menţină pre-
zenţa on-line în scopuri de marketing; soft-
ware de calculatoare pentru specialişti în 
publicitate pentru a comunica şi a interacţio-
na cu comunităţi on-line; software de calcula-
toare pentru transmiterea conţinutului de 
divertisment multimedia; software de calcula-
toare; software de calculatoare pentru expe-
dierea şi recepţionarea mesajelor electro-
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nice, graficii, imaginilor, conţinutului audio şi 
audio-vizual prin calculator, Internet şi reţele 
de comunicare; software de calculatoare 
pentru procesarea imaginilor, graficii, 
conţinutului audio, video şi textelor; software 
pentru mesageria electronică; 

 

35   - servicii de marketing, publicitate şi promo-
vare, şi anume furnizarea informaţiei privind 
reduceri, cupoane, rabaturi, vouchere, linkuri 
către site-urile de vânzări ale unor terţi şi 
oferte speciale ale terţilor privind produse şi 
servicii; servicii de cercetare a pieţii şi de 
informare; promovarea produselor şi ser-
viciilor pentru terţi prin Internet şi reţele de 
comunicare; servicii comerciale şi de publici-
tate, şi anume planificare media şi cumpăra-
re de media; servicii comerciale şi de publici-
tate, şi anume serviciilor de urmărire a exe-
cutării publicităţii, de administrare, distribuire 
şi oferire a publicităţii, de analiză a infor-
maţiei publicitare, de oferire a rapoartelor 
privind publicitatea şi optimizarea executării 
publicităţii; servicii de consultaţii în domeniul 
publicităţii şi marketingului, şi anume per-
sonalizare a activităţilor de publicitate şi mar-
keting ale terţilor; furnizarea facilităţilor on-
line pentru a pune în legătură vânzătorii şi 
cumpărătorii; servicii de publicitate, marke-
ting şi promovarea produselor şi serviciilor 
unor terţi prin oferirea echipamentelor foto şi 
video la evenimente speciale; furnizarea faci-
lităţilor pentru transmiterea în direct a eveni-
mentelor promoţionale; organizarea unor 
evenimente speciale în scopuri comerciale, 
promoţionale şi de publicitate; furnizarea 
cataloagelor de afaceri privind activitatea, 
produsele şi serviciile unor terţi; 

 

38   - servicii de partajare a fotografiilor şi materi-
alelor video, şi anume transmiterea elec-
tronică a fişierelor foto digitale, materialelor 
video şi conţinutului audio-vizual în rândul 
utilizatorilor de Internet; telecomunicaţii; fur-
nizarea accesului la bazele de date compu-
terizate, electronice şi on-line; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume transmiterea elec-
tronică de date, mesaje, grafice, fotografii, 
imagini, audio, video şi date; furnizarea fo-
rumurilor on-line pentru comunicare, şi anu-
me transmiterea temelor de interes general; 
furnizarea legăturilor de comunicaţii on-line 
care direcţionează dispozitivele mobile şi 
utilizatorii de Internet către alte locaţii on-line 
locale şi globale; facilitarea accesului la site-
uri web ale unor terţi sau la alte conţinuturi 
ale unor terţi prin intermediul unei auten-
tificări universale; furnizare de chatroom pe 

Internet, de servicii de mesagerie instan-
tanee şi buletine electronice; servicii de difu-
zare audio, text şi video pe Internet sau în 
alte reţele de comunicare; furnizarea ac-
cesului la bazele de date computerizate în 
domeniul reţelelor sociale, socializării şi ac-
tualizării datelor; servicii de partajare a foto-
grafiilor şi datelor de la persoană la per-
soană, şi anume transmiterea electronică a 
fişierelor foto digitale, graficelor şi conţinu-
tului audio între utilizatorii de Internet; servicii 
de telecomunicaţii şi de reţele de tip de la 
“egal la egal”, şi anume transmiterea elec-
tronică a imaginilor, conţinutului audio-vizual 
şi video, fotografiilor, clipurilor video, datelor, 
textelor, mesajelor, anunţurilor, anunţurilor 
de publicitate şi informaţiilor; difuzare şi difu-
zare în direct de conţinut video, audiovizual 
şi audio-vizual interactiv prin Internet; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
forumurilor on-line pentru difuzarea conţinu-
tului, datelor şi informaţiilor în scopuri de 
divertisment şi de administrare a reţelelor 
sociale şi de afaceri; servicii de divertisment, 
şi anume furnizarea accesului la bazele de 
date interactive electronice şi on-line cu 
conţinut definit de utilizatori, cu conţinut al 
unor terţi, cu fotografii, materiale video, au-
dio, vizuale şi audio-vizuale de interes gene-
ral ale unor terţi; servicii de partajare a foto-
grafiilor şi materialelor video; servicii electro-
nice de microeditare pentru terţi; jurnale on-
line, şi anume bloguri cu conţinut definit de 
utilizatori; furnizarea bazelor de date de cal-
culator, electronice şi on-line în domeniul 
divertismentului; servicii de editare, şi anume 
editarea publicaţiilor electronice pentru terţi; 
servicii de închiriere a chioşcurilor fotografice 
şi videografice pentru capturarea, încăr-
carea, redactarea şi partajarea fotografiilor şi 
imaginilor video; servicii de divertisment, şi 
anume furnizare de facilităţi on-line pentru 
difuzarea conţinutului de divertisment şi 
transmiterea în direct a unor evenimente de 
divertisment; organizarea în direct a expozi-
ţiilor şi conferinţelor în domeniul culturii, di-
vertismentului şi reţelelor de socializare în 
scopuri non-profit şi non-comerciale; furni-
zare prin intermediul Internetului şi reţelelor 
de comunicare a informaţiilor de divertisment 
din indexuri de căutare şi baze de date, in-
clusiv a textelor, documentelor electronice, 
bazelor de informaţii, graficelor, imaginilor 
fotografice şi materialelor audio şi video; 
servicii de divertisment şi educaţie, şi anume 
furnizare prin Internet a filmelor, show-urilor 
televizate, conferinţelor, materialelor audiovi-
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zuale şi lucrărilor multimedia (nedescărca-
bile), precum şi a informaţiilor, comunicatelor 
şi anunţurilor cu privire la filme, show-uri 
televizate, conferinţe, materiale audiovizuale 
şi lucrări multimedia; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume crearea co-
munităţilor virtuale pentru utilizatorii înregis-
traţi pentru a organiza grupuri, întâlniri şi 
evenimente, a participa la discuţii şi a se 
angaja în reţele sociale, de afaceri şi comuni-
tare; servicii de calculator, şi anume găzdui-
rea facilităţilor web pentru terţi la organizarea 
întâlnirilor, evenimentelor şi conversaţiilor 
interactive în Internet şi reţelele de co-
municare; servicii de calculator în domeniul 
profilurilor electronice şi paginilor web per-
sonalizate (personale sau de grup) oferind 
informaţii definite de utilizatori, inclusiv mate-
riale audio, video, imagini, texte, conţinut şi 
date; servicii de calculator, şi anume furni-
zarea motoarelor de căutare pentru obţine-
rea datelor prin intermediul Internetului şi 
reţelelor de comunicare; furnizarea facili-
tăţilor tehnologice on-line care permit utiliza-
torilor să creeze profiluri personale pentru a 
oferi informaţii sociale şi de afaceri prin 
reţele, transfera şi partaja asemenea in-
formaţii, administra conturile lor din reţelele 
de comunicare; furnizarea spre utilizare tem-
porară de software pentru crearea reţelelor 
sociale, crearea unei comunităţi virtuale şi 
transmiterea materialelor audio, video, ima-
gini, texte, conţinut şi date; furnizarea ser-
viciilor de aplicaţii (ASP), şi anume de 
aplicaţii software de găzduire a terţilor; furni-
zarea serviciilor de software (SAAS) care 
conţin software pentru trimiterea şi primirea 
mesajelor electronice, notificărilor şi alertelor; 
oferirea spre folosire temporară a unui soft-
ware pentru utilizare în crearea, admini-
strarea, măsurarea, analizarea, difuzarea şi 
oferirea de publicitate a terţilor; oferirea unei 
platforme on-line de procurare a publicităţii, 
şi anume oferirea programelor pentru a per-
mite cumpărătorilor şi vânzătorilor de publici-
tate on-line să procure şi să vândă inventarul 
de publicitate; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) oferind software pentru utiliza-
re în cumpărarea, vânzarea, crearea, admini-
strarea, urmărirea, evaluarea, optimizarea, 
direcţionarea, analizarea, livrarea şi relatarea 
publicităţii şi marketingului on-line; oferirea 
facilităţilor on-line care permit utilizatorilor să 
încarce, modifice şi partajeze conţinutul, in-
formaţiile, testele şi datele de realitate aug-
mentată; oferire spre folosire temporară de 
software nedescărcabil care permite dezvol-

tarea, evaluarea, testarea şi întreţinerea 
aplicaţiilor software mobile pentru dispozitive 
electronice portabile, şi anume telefoane 
mobile, smartfonuri, computere portabile şi 
tablete; oferirea spre folosire temporară a 
unui software nedescărcabil pentru procesa-
rea plăţilor electronice; furnizare de software 
de interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru utilizare în mesageria electronică şi 
transmiterea materialelor audio, video, imagi-
nilor, textelor, conţinutului şi datelor; oferirea 
spre folosire temporară a unui software 
nedescărcabil pentru mesageria electronică; 
servicii de mapare; oferirea accesului tempo-
rar la un software nedescărcabil pentru ser-
vicii de mapare; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care oferă software pentru 
servicii de mapare; furnizare de software 
nedescărcabil pentru partajarea şi afişarea 
locaţiei utilizatorului, planificarea activităţilor 
cu alţi utilizatori şi efectuarea unor recoman-
dări; furnizarea serviciilor de aplicaţii (ASP) 
care oferă software pentru a permite sau 
facilita partajarea şi afişarea locaţiei utiliza-
torului, planificarea activităţilor cu alţi utiliza-
tori şi efectuarea unor recomandări; oferirea 
spre folosire temporară de software 
nedescărcabil pentru maparea listelor sociale 
şi fişierelor de destinaţie; furnizarea ser-
viciilor de aplicaţii (ASP) care oferă software 
pentru a permite sau facilita maparea listelor 
sociale şi fişierelor de destinaţie; oferirea 
spre folosire temporară a unui software 
nedescărcabil de localizare pentru căutarea, 
determinarea şi partajarea locaţiei bunurilor, 
serviciilor şi evenimentelor speciale; furni-
zarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care oferă 
software de localizare pentru căutarea, de-
terminarea şi partajarea locaţiei bunurilor, 
serviciilor şi evenimentelor speciale; furni-
zarea platformei (PAAS) care oferă pro-
grame software pentru utilizare în procurarea 
şi difuzarea publicităţii; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru modificarea fotografiilor, imaginilor şi 
conţinutului audio, video şi audio-video cu 
filtre fotografice şi efecte ale realităţii aug-
mentate (AR), şi anume grafice, animaţii, 
texte, desene, geotag-uri, meta tag-uri, hy-
perlink-uri; oferirea spre folosire temporară a 
unui software nedescărcabil pentru vi-
zionarea şi interacţiunea cu fluxul de medii 
electronice, şi anume cu imagini, conţinut 
audio-vizual şi video, video în direct, comen-
tarii, reclame, ştiri şi linkuri de Internet; oferi-
rea spre folosire temporară a unui software 
nedescărcabil pentru căutarea conţinutului şi 
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abonarea la conţinut; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru crearea conţinutului de imagini, video 
şi material audio-vizual prin utilizarea de tag-
uri de metadate; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care oferă software pentru 
reţele de socializare, administrarea conţinu-
tului reţelelor de socializare, crearea unei 
comunităţi virtuale şi transmiterea imaginilor, 
conţinutului audio-vizual şi video, fotografii-
lor, clipurilor, datelor, textelor, mesajelor, 
reclamelor, comunicărilor şi informaţiilor me-
dia de publicitate; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) care oferă software pentru 
interfaţa de programare a aplicaţiilor (API) 
care facilitează serviciile on-line pentru reţe-
lele sociale, pentru dezvoltarea aplicaţiilor 
software; furnizarea platformei (PAAS) care 
oferă platforme software pentru reţele so-
ciale, gestionarea conţinutului reţelelor so-
ciale, crearea de comunitate virtuală şi 
transmiterea de imagini, conţinut audio-vizual 
şi video, fotografii, clipuri video, date, texte, 
mesaje, reclame, comunicări şi informaţii; 
închirierea de software care permite utiliza-
torilor să încarce, să redacteze şi să 
partajeze imagini şi conţinut video şi audio-
vizual; servicii de calculator, şi anume selec-
tarea conţinutului şi publicităţii definite de 
utilizatori şi crearea fluxurilor media sociale; 
oferirea spre folosire temporară a unui soft-
ware nedescărcabil pentru executarea foto-
grafiilor, înregistrărilor de conţinut audio, 
audio-vizual şi video; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru încărcarea, descărcarea, arhivarea, 
facilitarea transmiterii şi partajării imaginilor, 
conţinutului audio-vizual şi video, textelor şi 
imaginilor asociate; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru transmiterea conţinutului de diver-
tisment multimedia; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru crearea şi menţinerea prezenţei on-
line a persoanelor, grupurilor, companiilor şi 
purtătorilor de brand; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru specialiştii în publicitate în vederea 
comunicării şi interacţiunii cu comunităţi on-
line; oferirea spre folosire temporară a unui 
software nedescărcabil pentru utilizare în 
executarea şi prelucrarea fotografiilor, înregi-
strarea şi redactarea materialelor video; fur-
nizarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care 
oferă software pentru permiterea sau facili-
tarea executării sau prelucrării fotografiilor, 
înregistrării şi redactării materialelor video; 

dezvoltarea de software de calculatoare; 
oferirea on-line de software nedescărcabil; 
furnizarea serviciilor de aplicaţii (ASP); furni-
zarea facilităţilor on-line care oferă utiliza-
torilor abilitatea de a încărca, modifica sau 
partaja materiale audio, video, imagini foto-
grafice, texte, grafice şi date; 

 

45   - servicii de întâlniri, socializare şi de găsire a 
partenerului; oferirea accesului la bazele de 
date de calculator şi la bazele de date on-line 
referitoare la socializare, întâlniri şi găsire a 
partenerului; servicii de reţele de socializare 
on-line; servicii de identificare a afacerilor. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 26.01.06; 26.04.10. 
 

 
 
(210) 043471 
(220) 2018.12.03 
(730) Instagram, LLC, US 

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

(540)  
 
 

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

roşu, alb, galben. 
(511) NCL(11-2018) 
09   - hardware pentru calculatoare; software 

pentru servicii de reţele sociale şi de inter-
acţiune cu comunităţile on-line; instrumente 
pentru dezvoltarea de software de calcula-
toare; software de calculatoare folosit ca 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API); 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru utilizare în crearea aplicaţiilor soft-
ware; interfaţă de programare a aplicaţiilor 
(API) pentru software de calculatoare care 
facilitează serviciile on-line pentru reţelele 
sociale şi pentru recuperarea, încărcarea, 
descărcarea, accesarea şi administrarea 
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informaţiei; software de calculatoare pentru 
crearea, administrarea şi interacţiunea cu o 
comunitate on-line; software de calculatoare 
pentru crearea, redactarea, încărcarea, des-
cărcarea, accesarea, vizionarea, postarea, 
afişarea, referirea, blogarea, redarea, conec-
tarea, adnotarea, marcarea unui sentiment, 
comentarea, integrarea, transmiterea şi par-
tajarea sau difuzarea pe altă cale a mediilor 
electronice ori informaţiilor prin computer şi 
reţele Internet de comunicare; software de 
calculatoare pentru modificarea şi permiterea 
transmiterii imaginilor, conţinutului şi informa-
ţiilor video, audio, audio-vizuale; software de 
calculatoare pentru modificarea fotografiilor, 
imaginilor şi conţinutului audio, video şi au-
diovizual cu filtre fotografice şi efecte ale 
realităţii augmentate (AR), şi anume grafice, 
animaţii, texte, desene, geotaguri, meta ta-
guri, hyperlink-uri; software de calculatoare 
pentru colectarea, administrarea, redactarea, 
organizarea, modificarea, transmiterea, par-
tajarea şi depozitarea datelor şi informaţiilor; 
software de calculatoare pentru transmiterea 
şi recepţionarea alarmelor, notificărilor şi 
reminderelor electronice; software de calcu-
latoare pentru motoare de căutare; software 
de calculatoare pentru utilizare în crearea, 
administrarea, măsurarea şi difuzarea de 
publicitate pentru terţi; server de publicitate, 
şi anume server pentru depozitarea publi-
cităţii şi transmiterea acesteia pe site-uri 
web; software de calculatoare pentru reali-
tate augmentată; software de calculatoare 
pentru integrarea datelor electronice în reali-
tatea înconjurătoare în scopuri de diver-
tisment, de comunicare şi socializare pe 
reţele; software de calculatoare care să per-
mită dezvoltarea, evaluarea, testarea şi între-
ţinerea aplicaţiilor software mobile pentru 
dispozitive portabile electronice de comuni-
care, şi anume telefoane mobile, smartfonuri, 
computere portabile şi tablete; interfaţă inter-
pretativă pentru facilitarea interacţiunii dintre 
oameni şi maşini; software de localizare, 
software descărcabil şi software pentru tele-
fon mobil pentru căutarea, determinarea şi 
partajarea locaţiilor; software pentru difu-
zarea electronică a conţinutului, datelor şi 
informaţiilor; software de calculatoare pentru 
permiterea accesării, afişării, redactării, refe-
ririi, partajării şi difuzarea pe altă cale a 
mediilor electronice ori informaţiilor prin 
computer şi reţele Internet de comunicare; 
aplicaţii pentru furnizarea funcţionalităţilor 
pentru reţelele de socializare; software de 
calculatoare descărcabil pentru crearea, ad-

ministrarea şi accesarea grupurilor din cadrul 
comunităţilor virtuale; software de calcula-
toare descărcabil pentru vizionarea şi inter-
acţiunea cu fluxul de imagini, conţinut audio, 
audio-vizual, video, texte şi date asociate; 
software de calculatoare descărcabil pentru 
căutarea conţinutului şi editorilor de conţinut 
şi pentru abonare la conţinut; software pentru 
crearea şi administrarea profilurilor sociale 
media şi conturilor de utilizator; echipament 
foto şi video interactiv, şi anume chioşcuri 
pentru capturarea, încărcarea, redactarea, 
imprimarea şi partajarea imaginilor digitale şi 
conţinutului video; software care permite 
persoanelor, grupurilor, companiilor şi purtă-
torilor de brand să creeze şi să menţină 
prezenţa on-line în scopuri de marketing; 
software de calculatoare pentru specialişti în 
publicitate pentru a comunica şi a interacţio-
na cu comunităţi on-line; software de calcula-
toare pentru transmiterea conţinutului de 
divertisment multimedia; software de calcula-
toare; software de calculatoare pentru expe-
dierea şi recepţionarea mesajelor electro-
nice, graficii, imaginilor, conţinutului audio şi 
audio-vizual prin calculator, Internet şi reţele 
de comunicare; software de calculatoare 
pentru procesarea imaginilor, graficii, conţi-
nutului audio, video şi textelor; software 
pentru mesageria electronică; 

 

35   - servicii de marketing, publicitate şi promo-
vare, şi anume furnizarea informaţiei privind 
reduceri, cupoane, rabaturi, vouchere, linkuri 
către site-urile de vânzări ale unor terţi şi 
oferte speciale ale terţilor privind produse şi 
servicii; servicii de cercetare a pieţii şi de 
informare; promovarea produselor şi ser-
viciilor pentru terţi prin Internet şi reţele de 
comunicare; servicii comerciale şi de publici-
tate, şi anume planificare media şi cumpăra-
re de media; servicii comerciale şi de publici-
tate, şi anume serviciilor de urmărire a exe-
cutării publicităţii, de administrare, distribuire 
şi oferire a publicităţii, de analiză a informa-
ţiei publicitare, de oferire a rapoartelor privind 
publicitatea şi optimizarea executării publi-
cităţii; servicii de consultaţii în domeniul pu-
blicităţii şi marketingului, şi anume persona-
lizare a activităţilor de publicitate şi marketing 
ale terţilor; furnizarea facilităţilor on-line pen-
tru a pune în legătură vânzătorii şi cumpă-
rătorii; servicii de publicitate, marketing şi 
promovarea produselor şi serviciilor unor terţi 
prin oferirea echipamentelor foto şi video la 
evenimente speciale; furnizarea facilităţilor 
pentru transmiterea în direct a evenimentelor 
promoţionale; organizarea unor evenimente 
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speciale în scopuri comerciale, promoţionale 
şi de publicitate; furnizarea cataloagelor de 
afaceri privind activitatea, produsele şi ser-
viciile unor terţi; 

 

38   - servicii de partajare a fotografiilor şi materi-
alelor video, şi anume transmiterea elec-
tronică a fişierelor foto digitale, a materialelor 
video şi conţinutului audio-vizual în rândul 
utilizatorilor de Internet; telecomunicaţii; fur-
nizarea accesului la bazele de date compu-
terizate, electronice şi on-line; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume transmiterea elec-
tronică de date, mesaje, grafice, fotografii, 
imagini, audio, video şi date; furnizarea fo-
rumurilor on-line pentru comunicare, şi anu-
me transmiterea temelor de interes general; 
furnizarea legăturilor de comunicaţii on-line 
care direcţionează dispozitivele mobile şi 
utilizatorii de Internet către alte locaţii on-line 
locale şi globale; facilitarea accesului la site-
uri web ale unor terţi sau la alte conţinuturi 
ale unor terţi prin intermediul unei auten-
tificări universale; furnizare de chatroom pe 
Internet, de servicii de mesagerie instan-
tanee şi buletine electronice; servicii de difu-
zare audio, text şi video pe Internet sau în 
alte reţele de comunicare; furnizarea ac-
cesului la bazele de date computerizate în 
domeniul reţelelor sociale, socializării şi ac-
tualizării datelor; servicii de partajare a foto-
grafiilor şi datelor de la persoană la per-
soană, şi anume transmiterea electronică a 
fişierelor foto digitale, a graficelor şi conţinu-
tului audio între utilizatorii de Internet; servicii 
de telecomunicaţii şi de reţele de tip de la 
”egal la egal”, şi anume transmiterea elec-
tronică a imaginilor, conţinutului audio-vizual 
şi video, fotografiilor, clipurilor video, datelor, 
textelor, mesajelor, anunţurilor, anunţurilor 
de publicitate şi informaţiilor; difuzare şi difu-
zare în direct de conţinut video, audiovizual 
şi audio-vizual interactiv prin Internet; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
forumurilor on-line pentru difuzarea conţinu-
tului, datelor şi informaţiilor în scopuri de 
divertisment şi de administrare a reţelelor 
sociale şi de afaceri; servicii de divertisment, 
şi anume furnizarea accesului la bazele de 
date interactive electronice şi on-line cu 
conţinut definit de utilizatori, cu conţinut al 
unor terţi, cu fotografii, materiale video, au-
dio, vizuale şi audio-vizuale de interes ge-
neral ale unor terţi; servicii de partajare a 
fotografiilor şi materialelor video; servicii 
electronice de microeditare pentru terţi; 
jurnale on-line, şi anume bloguri cu conţinut 

definit de utilizatori; furnizarea bazelor de 
date de calculator, electronice şi on-line în 
domeniul divertismentului; servicii de editare, 
şi anume editarea publicaţiilor electronice 
pentru terţi; servicii de închiriere a chioşcu-
rilor fotografice şi videografice pentru captu-
rarea, încărcarea, redactarea şi partajarea 
fotografiilor şi imaginilor video; servicii de 
divertisment, şi anume furnizare de facilităţi 
on-line pentru difuzarea conţinutului de diver-
tisment şi transmiterea în direct a unor eveni-
mente de divertisment; organizarea în direct 
a expoziţiilor şi conferinţelor în domeniul cul-
turii, divertismentului şi reţelelor de socializa-
re în scopuri non-profit şi non-comerciale; 
furnizare prin intermediul Internetului şi reţe-
lelor de comunicare a informaţiilor de diver-
tisment din indexuri de căutare şi baze de 
date, inclusiv a textelor, documentelor elec-
tronice, bazelor de informaţii, graficelor, ima-
ginilor fotografice şi materialelor audio şi 
video; servicii de divertisment şi educaţie, şi 
anume furnizare prin Internet a filmelor, 
show-urilor televizate, conferinţelor, materi-
alelor audiovizuale şi lucrărilor multimedia 
(nedescărcabile), precum şi a informaţiilor, 
comunicatelor şi anunţurilor cu privire la 
filme, show-uri televizate, conferinţe, mate-
riale audiovizuale şi lucrări multimedia; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume crearea co-
munităţilor virtuale pentru utilizatorii înregis-
traţi pentru a organiza grupuri, întâlniri şi 
evenimente, a participa la discuţii şi a se 
angaja în reţele sociale, de afaceri şi comuni-
tare; servicii de calculator, şi anume găzdui-
rea facilităţilor web pentru terţi la organizarea 
întâlnirilor, evenimentelor şi conversaţiilor 
interactive în Internet şi reţelele de co-
municare; servicii de calculator în domeniul 
profilurilor electronice şi paginilor web per-
sonalizate (personale sau de grup) oferind 
informaţii definite de utilizatori, inclusiv mate-
riale audio, video, imagini, texte, conţinut şi 
date; servicii de calculator, şi anume furni-
zarea motoarelor de căutare pentru obţine-
rea datelor prin intermediul Internetului şi 
reţelelor de comunicare; furnizarea facili-
tăţilor tehnologice on-line care permit utiliza-
torilor să creeze profiluri personale pentru a 
oferi informaţii sociale şi de afaceri prin 
reţele, transfera şi partaja asemenea in-
formaţii, administra conturile lor din reţelele 
de comunicare; furnizarea spre utilizare tem-
porară de software pentru crearea reţelelor 
sociale, crearea unei comunităţi virtuale şi 
transmiterea materialelor audio, video, ima-
gini, texte, conţinut şi date; furnizarea ser-
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viciilor de aplicaţii (ASP), şi anume de 
aplicaţii software de găzduire a terţilor; furni-
zarea serviciilor de software (SAAS) care 
conţin software pentru trimiterea şi primirea 
mesajelor electronice, notificărilor şi alertelor; 
oferirea spre folosire temporară a unui soft-
ware pentru utilizare în crearea, admini-
strarea, măsurarea, analizarea, difuzarea şi 
oferirea de publicitate a terţilor; oferirea unei 
platforme on-line de procurare a publicităţii, 
şi anume oferirea programelor pentru a per-
mite cumpărătorilor şi vânzătorilor de publici-
tate on-line să procure şi să vândă inventarul 
de publicitate; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii (ASP) oferind software pentru utiliza-
re în cumpărarea, vânzarea, crearea, admini-
strarea, urmărirea, evaluarea, optimizarea, 
direcţionarea, analizarea, livrarea şi relatarea 
publicităţii şi marketingului on-line; oferirea 
facilităţilor on-line care permit utilizatorilor să 
încarce, modifice şi să partajeze conţinutul, 
informaţiile, testele şi datele de realitate 
augmentată; oferire spre folosire temporară 
de software nedescărcabil care permite dez-
voltarea, evaluarea, testarea şi întreţinerea 
aplicaţiilor software mobile pentru dispozitive 
electronice portabile, şi anume telefoane 
mobile, smartfonuri, computere portabile şi 
tablete; oferirea spre folosire temporară a 
unui software nedescărcabil pentru proce-
sarea plăţilor electronice; furnizare de soft-
ware de interfaţă de programare a aplicaţiilor 
(API) pentru utilizare în mesageria elec-
tronică şi transmiterea materialelor audio, 
video, imaginilor, textelor, conţinutului şi 
datelor; oferirea spre folosire temporară a 
unui software nedescărcabil pentru me-
sageria electronică; servicii de mapare; oferi-
rea accesului temporar la un software 
nedescărcabil pentru servicii de mapare; 
furnizarea serviciilor de aplicaţii (ASP) care 
oferă software pentru servicii de mapare; 
furnizare de software nedescărcabil pentru 
partajarea şi afişarea locaţiei utilizatorului, 
planificarea activităţilor cu alţi utilizatori şi 
efectuarea unor recomandări; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP) care oferă soft-
ware pentru a permite sau a facilita partaja-
rea şi afişarea locaţiei utilizatorului, planifi-
carea activităţilor cu alţi utilizatori şi efec-
tuarea unor recomandări; oferirea spre folo-
sire temporară de software nedescărcabil 
pentru maparea listelor sociale şi fişierelor de 
destinaţie; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
(ASP) care oferă software pentru a permite 
sau facilita maparea listelor sociale şi fişiere-
lor de destinaţie; oferirea spre folosire tem-

porară a unui software nedescărcabil de lo-
calizare pentru căutarea, determinarea şi 
partajarea locaţiei bunurilor, serviciilor şi 
evenimentelor speciale; furnizarea serviciilor 
de aplicaţii (ASP) care oferă software de 
localizare pentru căutarea, determinarea şi 
partajarea locaţiei bunurilor, serviciilor şi 
evenimentelor speciale; furnizarea platformei 
(PAAS) care oferă programe software pentru 
utilizare în procurarea şi difuzarea publicităţii; 
oferirea spre folosire temporară a unui soft-
ware nedescărcabil pentru modificarea foto-
grafiilor, imaginilor şi conţinutului audio, vi-
deo şi audio-video cu filtre fotografice şi 
efecte ale realităţii augmentate (AR), şi anu-
me grafice, animaţii, texte, desene, geota-
guri, meta tag-uri, hyperlink-uri; oferirea spre 
folosire temporară a unui software nedescăr-
cabil pentru vizionarea şi interacţiunea cu 
fluxul de medii electronice, şi anume cu ima-
gini, conţinut audio-vizual şi video, video în 
direct, comentarii, reclame, ştiri şi linkuri de 
Internet; oferirea spre folosire temporară a 
unui software nedescărcabil pentru căutarea 
conţinutului şi abonarea la conţinut; oferirea 
spre folosire temporară a unui software 
nedescărcabil pentru crearea conţinutului de 
imagini, video şi material audio-vizual prin 
utilizarea de tag-uri de metadata; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP) care oferă soft-
ware pentru reţele de socializare, admini-
strarea conţinutului reţelelor de socializare, 
crearea unei comunităţi virtuale şi transmite-
rea imaginilor, conţinutului audio-vizual şi 
video, fotografiilor, clipurilor, datelor, textelor, 
mesajelor, reclamelor, comunicărilor şi in-
formaţiilor media de publicitate; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP) care oferă soft-
ware pentru interfaţa de programare a 
aplicaţiilor (API) care facilitează serviciile on-
line pentru reţelele sociale, pentru dezvol-
tarea aplicaţiilor software; furnizarea plat-
formei (PAAS) care oferă platforme software 
pentru reţele sociale, gestionarea conţinu-
tului reţelelor sociale, crearea de comunitate 
virtuală şi transmiterea de imagini, conţinut 
audio-vizual şi video, fotografii, clipuri video, 
date, texte, mesaje, reclame, comunicări şi 
informaţii; închirierea de software care per-
mite utilizatorilor să încarce, să redacteze şi 
să partajeze imagini şi conţinut video şi au-
dio-vizual; servicii de calculator, şi anume 
selectarea conţinutului şi publicităţii definite 
de utilizatori şi crearea fluxurilor media so-
ciale; oferirea spre folosire temporară a unui 
software nedescărcabil pentru executarea 
fotografiilor, înregistrărilor de conţinut audio, 
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audio-vizual şi video; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru încărcarea, descărcarea, arhivarea, 
facilitarea transmiterii şi partajării imaginilor, 
conţinutului audio-vizual şi video, textelor şi 
imaginilor asociate; oferirea spre folosire 
temporară a unui software nedescărcabil 
pentru transmiterea conţinutului de divertis-
ment multimedia; oferirea spre folosire tem-
porară a unui software nedescărcabil pentru 
crearea şi menţinerea prezenţei on-line a 
persoanelor, grupurilor, companiilor şi purtă-
torilor de brand; oferirea spre folosire tempo-
rară a unui software nedescărcabil pentru 
specialiştii în publicitate în vederea co-
municării şi interacţiunii cu comunităţi on-line; 
oferirea spre folosire temporară a unui soft-
ware nedescărcabil pentru utilizare în execu-
tarea şi prelucrarea fotografiilor, înregistrarea 
şi redactarea materialelor video; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii (ASP) care oferă soft-
ware pentru permiterea sau facilitarea exe-
cutării sau prelucrării fotografiilor, înregistrării 
şi redactării materialelor video; dezvoltarea 
de software de calculatoare; oferirea on-line 
de software nedescărcabil; furnizarea ser-
viciilor de aplicaţii (ASP); furnizarea facili-
tăţilor on-line care oferă utilizatorilor abili-
tatea de a încărca, modifica sau partaja ma-
teriale audio, video, imagini fotografice, texte, 
grafice şi date; 

 

45   - servicii de întâlniri, de socializare şi de găsire 
a partenerului; oferirea accesului la bazele 
de date de calculator şi la bazele de date on-
line referitoare la socializare, întâlniri şi 
găsire a partenerului; servicii de reţele de 
socializare on-line; servicii de identificare a 
afacerilor. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 26.01.06; 26.04.07; 26.04.10; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 043472 
(220) 2018.12.03 
(730) KIA MOTORS CORPORATION, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
38   - servicii de telecomunicaţii, şi anume trans-

misie electronică de mesaje vocale şi date; 
transmitere telematică de informaţii în dome-
niul serviciilor de comunicaţii de la bordul 
vehiculelor pentru navigaţie şi localizarea 
vehiculelor fără fir; servicii de informare, con-
sultanţă şi consiliere cu privire la toate ser-
viciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043473 
(220) 2018.12.03 
(730) KIA MOTORS CORPORATION, KR 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
38   - servicii de telecomunicaţii, şi anume trans-

misie electronică de mesaje vocale şi date; 
transmitere telematică de informaţii în dome-
niul serviciilor de comunicaţii de la bordul 
vehiculelor pentru navigaţie şi localizarea 
vehiculelor fără fir; servicii de informare, con-
sultanţă şi consiliere cu privire la toate ser-
viciile sus-menţionate. 
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(210) 043474 
(220) 2018.12.03 
(730) CNH Industrial N.V., GB 

25 St. James's Street, London, SW1A 1HA, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini şi utilaje agricole; maşini şi maşini-

unelte pentru uz în agricultură; maşini şi uti-
laje agricole pentru aplicarea erbicidelor; 
motoare (cu excepţia vehiculelor terestre); 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
mecanisme robotizate utilizate în agricultură; 
aparate de stropit (maşini) utilizate în agricul-
tură; maşini agricole pentru fertilizare; maşini 
cultivatoare; pulverizatoare (maşini) pentru 
agricultură; maşini pentru trierea solului; ro-
boţi autonomi pentru agricultură; roboţi desti-
naţi utilizării în agricultură; aparate şi instru-
mente de sudare, vopsire, ambalare, etiche-
tare; piese şi accesorii pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; 

 

09   - roboţi; senzori; detectoare; aparate şi instru-
mente de cercetare, ştiinţifice, topografice, 
fotografice, de cântărire, măsurare, ghidare, 
semnalizare şi control; aparate şi instrumen-
te de detectare cu raze infraroşii; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea, reproduc-
erea sunetului sau imaginilor; suporturi de 
date magnetice; echipamente de procesare a 
datelor; computere; calculatoare pentru ve-
hicule autonome; sisteme de conducere 
pentru vehicule autonome; software; aplicaţii 
software de calculatoare, descărcabile; soft-
ware de calculatoare pentru utilizare în con-
trol autonom sau navigaţie a vehiculelor; 
senzori folosiţi în controlul uzinelor; senzori 
optici; senzori pentru determinarea poziţiei; 
senzori de mişcare; senzori digitali; mi-
croscoape; aparate şi instrumente de testare 
şi verificare; sisteme de detectare automată 
a dronelor; aparate şi instrumente de co-
mandă pentru roboţi; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12   - autovehicule autonome; vehicule agricole; 
vehicule utilizate în gospodării agricole; 
drone; drone pentru uz agricol; drone pentru 
uz în monitorizarea solului, plantelor şi ani-
malelor; drone şi vehicule destinate utilizării 
la livrarea erbicidelor, pesticidelor, fungi-
cidelor, îngrăşămintelor şi altor produse 
chimice agricole; drone pentru agricultură; 
piese şi accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate. 

 

 

 
 
(210) 043475 
(220) 2018.12.04 
(730) PAYNET SERVICES S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 6,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

45   - servicii juridice; servicii personale şi sociale 
oferite de către terţi destinate să satisfacă 
nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 16.01.07; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.18; 
27.01.02; 27.03.15; 27.05.01. 
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(210) 043476 
(220) 2018.12.04 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.03; 15.07.19; 
25.05.02; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 043477 
(220) 2018.12.04 
(730) CHIULJU Victor, MD 

Str. Melinicinaia nr. 37, MD-3819, 
Congaz, Comrat, Republica Moldova 
ŞERHANOV Rustam, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 13, bloc 8, ap. 108, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, 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 co-
fetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.04.15; 
26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 043478 
(220) 2018.12.04 
(730) Maison Battat Inc., CA 

8440 Darnley Road, Montreal, Quebec 
H4T1M4, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
28   - jucării din plastic pentru sugari, copii mici, 

copii de vârstă preşcolară şi copii de vârstă 
şcolară mică, aparate ştiinţifice sub formă de 
jucărie. 
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(210) 043479 
(220) 2018.12.04 
(730) Maison Battat Inc., CA 

8440 Darnley Road, Montreal, Quebec 
H4T1M4, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
28   - jucării pentru activităţi multiple pentru be-

beluşi; jucării pentru baie; jucării cu baterii; 
mese de activităţi pentru copii care conţin 
jucării manipulative, convertibile în şevalete; 
jucării pentru activităţi multiple pentru copii; 
jucării de desenat, jucării electronice didac-
tice; jucării acţionate mecanic; jucării me-
canice, cercuri din plastic (jucării); vehicule 
de jucărie cu telecomandă; 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 joc de calculator acţionat cu 
baterie cu ecran LCD care prezintă animaţie 
şi efecte de sunet; niciunele din produsele 
enumerate anterior nu se referă la o echipă 
de baseball sau softball sau la o echipă spor-
tivă. 

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 043480 
(220) 2018.12.05 
(730) DONICI Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 147,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.15; 18.01.09; 18.01.23; 26.01.14; 
26.01.16; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 043481 
(220) 2018.12.05 
(730) BRAGARI Vladimir, MD 

Str. Sovetscaia nr. 1/1, MD-5713, 
Caragaş, Slobozia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043482 
(220) 2018.12.05 
(730) CHIRCU Alexandr, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 10, ap. 124,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 043483 
(220) 2018.12.05 
(730) Pfizer Inc., US 

235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 043486 
(220) 2018.12.06 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite nu-

anţe. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

(531) CFE(8) 15.07.02; 26.03.02; 26.04.12; 26.04.16; 
26.04.18; 27.03.15; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043487 
(220) 2018.12.06 
(730) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, CH 

Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb. 
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(511) NCL(11-2018) 
29   - extracte din carne; înlocuitori de carne; înlo-

cuitori de carne pe bază de legume; supe şi 
bulionuri, inclusiv bulionuri pastă şi bulionuri 
granulate; fructe şi legume congelate, uscate 
şi fierte; supe instant, deshidratate şi conge-
late; supă, inclusiv supă sub formă de cuburi, 
paste şi granule; piure de legume, inclusiv 
piure de roşii; paste de legume, inclusiv 
paste de roşii şi paste de plante; murături; 
mâncăruri sub formă de gustări şi gustări 
instant, alimente semipreparate, produse 
alimentare gătite şi conservate, mâncăruri 
gătite refrigerate şi congelate, mâncăruri 
gătite şi mâncăruri instant, toate pe bază de 
legume; mâncăruri pe bază de cartofi; 

 

30   - crutoane, biscuiţi săraţi, plante aromatice şi 
combinaţii ale acestora pentru garnisirea 
supelor; arome şi condimente, inclusiv sub 
formă deshidratată, praf şi pastă; marinate; 
paste alimentare făinoase; amestecuri lichide 
pentru gătit; foi pentru Tacos; tortillas şi 
tăiţei; orez; paste făinoase umplute; biscuiţi 
săraţi; pâine indiană; sosuri, inclusiv sosuri 
sub formă congelată, umedă şi uscată; 
amestecuri de sosuri deshidratate; mâncăruri 
gătite refrigerate şi congelate, gustări, mân-
căruri (instant), gustări instant şi produse 
alimentare semipreparate, toate pe bază de 
orez, tăiţei sau paste alimentare făinoase; 
amestecuri de asezonare gata de utilizare 
pentru prepararea mâncărurilor şi sosurilor; 
produse alimentare uscate, gătite şi con-
servate pe bază de orez, tăiţei sau paste 
alimentare făinoase; 

 

32   - băuturi pe bază de fructe; băuturi pe bază de 
legume; 

 

43   - servicii pentru furnizare de mâncare şi bău-
turi (catering şi restaurante). 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 05.03.11; 05.03.15; 26.04.06; 
26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043488 
(220) 2018.12.07 
(730) DONICI Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 147,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043489 
(220) 2018.12.07 
(730) NACU Ivan, MD 

MD-3548, Susleni, Orhei, Republica Moldova 
(540)  
 

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24. 
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(210) 043491 
(220) 2018.12.10 
(730) British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de 

rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlo-
cuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz 
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru 
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri; 
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete, 
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dis-
pozitive de buzunar pentru formarea manu-
ală de ţigarete; maşini de mână pentru injec-
tarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete 
electronice; lichide pentru ţigări electronice; 
produse din tutun pentru a fi încălzite. 

 

 

 
 
(210) 043492 
(220) 2018.12.10 
(730) British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de 

rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlo-
cuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
trabucuri, ţigarille; brichete pentru ţigarete; 
brichete pentru trabucuri; chibrituri; articole 
pentru fumători; foiţe pentru ţigarete, tuburi 
de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de 
buzunar pentru formarea manuală de ţiga-
rete; maşini de mână pentru injectarea de 
tutun în tuburi de hârtie; ţigarete electronice; 
lichide pentru ţigări electronice; produse din 
tutun pentru a fi încălzite. 

 

 

 
 

(210) 043493 
(220) 2018.12.05 
(730) BUCURIA S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, 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 co-
fetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

 

 
 
(210) 043494 
(220) 2018.12.07 
(730) CVIORS S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru. 
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(511) NCL(11-2018) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.27; 03.01.28; 
17.02.01; 17.02.02; 27.05.15; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043504 
(220) 2018.12.10 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043505 
(220) 2018.12.11 
(730) CRAMA MIRCEŞTI S.R.L., MD 

Str. Alba Iulia nr. 87/1, of. 33,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
 
 

(210) 043506 
(220) 2018.12.11 
(730) GOGU Ilie, MD 

Str. Păcii nr. 87,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 05.01.13; 05.01.21; 26.01.18; 26.04.03; 
27.01.06; 27.05.08; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 043507 
(220) 2018.12.11 
(730) TEBA PRIM S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 6/1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 27.05.17. 
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(210) 043508 
(220) 2018.12.11 
(730) VUTCARĂU Vlada, MD 

Str. Ştefan Ciobanu nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 27.05.07; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043509 
(220) 2018.12.11 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 07.15.01; 07.15.22; 13.03.01; 13.03.02; 
13.03.06; 26.01.16; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043510 
(220) 2018.12.04 
(730) POY WORLDWIDE, FR 

3087 RUE DE LA GARE, BOESCHEPE, 
59299, FRANŢA 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.20; 26.02.07; 
26.02.18; 27.05.08; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043511 
(220) 2018.12.06 
(730) MUSTEAŢĂ Alexandru, MD 

Str. Lech Kaczynski nr. 6, bloc 2, ap. 25,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 043513 
(220) 2018.12.07 
(730) CIALCRIS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Livezilor nr. 86, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur. 
(511) NCL(11-2018) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 19.03.01; 19.03.04; 26.04.18; 26.04.24; 
27.01.06; 27.05.08. 

 

 
 

(210) 043514 
(220) 2018.12.10 
(730) DERMENJI Serghei, MD 

Bd. Traian nr. 5, ap. 66,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicu-
lele 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, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de sem-
nalizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
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(210) 043516 
(220) 2018.12.11 
(730) VINĂRIA NOBILĂ S.R.L.,  

societate comercială, MD 
MD-6826, Sociteni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.04.04; 26.04.07; 26.04.18; 
27.01.03; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043517 
(220) 2018.12.11 
(730) AGACI Tatiana, MD 

MD-3417, Buţeni, Hânceşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

(531) CFE(8) 07.01.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043518 
(220) 2018.12.06 
(730) SAVA Mihail, MD 

Str. Alexe Mateevici nr. 6, MD-6813, 
Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 25.01.13; 26.04.02; 26.04.09; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043519 
(220) 2018.12.06 
(730) DOINA-VIN S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 03.09.18; 25.01.15; 25.05.02; 25.07.21; 
26.04.10; 26.04.15; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043521 
(220) 2018.12.04 
(730) Balmain S.A., FR 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice; creioane cosmetice, inclusiv 

creioane de buze şi creioane pentru ochi; 
creme cosmetice, inclusiv creme hrănitoare 
şi hidratante, creme cu nuanţe, creme pentru 
albirea pielii, creme antirid, creme de noapte 
şi de zi; produse cosmetice pentru îngrijirea 
pielii, inclusiv lapte de curăţare de uz cos-
metic, loţiuni de uz cosmetic; produse pentru 
bronzare (cosmetice); produse de protecţie 
solară; preparate pentru baie şi duş, cu ex-
cepţia celor de uz medical; săruri de baie, cu 
excepţia celor de uz medical; produse ne-
medicinale pentru îngrijirea dinţilor; deo-
dorante pentru oameni; săpunuri deodorante; 
parfumuri, produse de parfumerie, potpuriuri 
parfumate; apă parfumată, apă de parfum, 
apă de toaletă, apă de colonie; uleiuri 
eterice; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de 
curăţare; uleiuri pentru toaleta personală; 
geluri de masaj, altele decât cele pentru uz 
medicinal; lumânări de masaj de uz cosme-
tic; balsamuri, altele decât cele de uz medi-
cinal; produse pentru bărbierit, săpun pentru 
bărbierit, loţiuni înainte şi după bărbierit; 
măşti de frumuseţe; farduri, inclusiv fond de 
ten, baze pentru machiaj sub formă de gel, 
cremă şi lichid, farduri cosmetice, pudră de 
machiaj; ruj de buze, luciu de buze; rimel, 
dermatografe, fard de pleoape, produse de 
demachiere, şerveţele impregnate cu prepa-
rate pentru demachiere; săpunuri pentru toa-
letă; pudră de talc pentru toaletă; preparate 
pentru îngrijirea unghiilor şi picioarelor, inclu-
siv ojă de unghii, produse pentru îndepăr-
tarea ojelor de unghii, unghii false; preparate 
pentru îngrijirea părului, cu excepţia celor de 
uz medical, inclusiv balsamuri pentru păr, 

loţiuni capilare, fixative pentru păr, geluri, 
creme, emulsii, spume, şampoane, preparate 
pentru clătire; vopsele pentru păr; produse 
neutralizante pentru ondulaţie permanentă; 
preparate pentru ondularea părului; prepa-
rate pentru îndreptarea părului; produse 
pentru depilat; preparate pentru albire (de-
colorante) pentru uz cosmetic; preparate 
cosmetice pentru slăbire; produse astrin-
gente de uz cosmetic. 

 

 

 
 
(210) 043522 
(220) 2018.12.04 
(730) Balmain S.A., FR 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice; creioane cosmetice, inclusiv 

creioane de buze şi creioane pentru ochi; 
creme cosmetice, inclusiv creme hrănitoare 
şi hidratante, creme cu nuanţe, creme pentru 
albirea pielii, creme antirid, creme de noapte 
şi de zi; produse cosmetice pentru îngrijirea 
pielii, inclusiv lapte de curăţare de uz cos-
metic, loţiuni de uz cosmetic; produse pentru 
bronzare (cosmetice); produse de protecţie 
solară; preparate pentru baie şi duş, cu ex-
cepţia celor de uz medical; săruri de baie, cu 
excepţia celor de uz medical; produse neme-
dicinale pentru îngrijirea dinţilor; deodorante 
pentru oameni; săpunuri deodorante; par-
fumuri, produse de parfumerie, potpuriuri 
parfumate; apă parfumată, apă de parfum, 
apă de toaletă, apă de colonie; uleiuri 
eterice; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de 
curăţare; uleiuri pentru toaleta personală; 
geluri de masaj, altele decât cele pentru uz 
medicinal; lumânări de masaj de uz cosme-
tic; balsamuri, altele decât cele de uz medici-
nal; produse pentru bărbierit, săpun pentru 
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bărbierit, loţiuni înainte şi după bărbierit; 
măşti de frumuseţe; farduri, inclusiv fond de 
ten, baze pentru machiaj sub formă de gel, 
cremă şi lichid, farduri cosmetice, pudră de 
machiaj; ruj de buze, luciu de buze; rimel, 
dermatografe, fard de pleoape, produse de 
demachiere, şerveţele impregnate cu prepa-
rate pentru demachiere; săpunuri pentru 
toaletă; pudră de talc pentru toaletă; prepa-
rate pentru îngrijirea unghiilor şi picioarelor, 
inclusiv ojă de unghii, produse pentru înde-
părtarea ojelor de unghii, unghii false; prepa-
rate pentru îngrijirea părului, cu excepţia 
celor de uz medical, inclusiv balsamuri pen-
tru păr, loţiuni capilare, fixative pentru păr, 
geluri, creme, emulsii, spume, şampoane, 
preparate pentru clătire; vopsele pentru păr; 
produse neutralizante pentru ondulaţie per-
manentă; preparate pentru ondularea păru-
lui; preparate pentru îndreptarea părului; 
produse pentru depilat; preparate pentru 
albire (decolorante) pentru uz cosmetic; 
preparate cosmetice pentru slăbire; produse 
astringente de uz cosmetic. 

 

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

 
 
(210) 043523 
(220) 2018.12.04 
(730) Pierre Balmain S.A.S., FR 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente optice, in-
clusiv ochelari, lentile optice, ochelari de 
soare, rame de ochelari, tocuri de ochelari; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi magnetice de date, discuri de înregistra-
re; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case de înregistrare, maşini de calcul şi 
echipamente pentru procesarea de date; 
computere, tablete, huse pentru tablete, lap-
topuri, calculatoare personale portabile, cal-
culatoare portabile; căşti; telefoane mobile; 

căşti pentru sport, căşti de protecţie, căşti de 
protecţie pentru sport, apărătoare împotriva 
orbirii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; bijuterii, giu-
vaiergerie, inclusiv inele, cercei, brăţări, 
broşe, lanţuri, coliere, ace, neincluse în alte 
clase, inele pentru chei din metale preţioase, 
închizători pentru bijuterii şi giuvaiergerie, 
ornamente pentru pălării, perle (bijuterii); 
agrafe, insigne; inele pentru chei (inele de 
chei cu breloc sau portchei decorativ); butoni 
de manşetă; ace de cravată; pietre preţioase, 
pietre semipreţioase; casete de bijuterii şi 
giuvaiergerie, cutii de prezentare pentru bi-
juterii şi giuvaiergerie; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; casete din piele sau 
din piele artificială, cutii din piele pentru 
pălării; garnituri din piele pentru mobile; pun-
guţe, plicuri, săculeţi din piele pentru amba-
laje; poşete, genţi pentru scule, goale; 
rucsacuri, genţi de plajă, cărucioare pentru 
cumpărături cu roţi, serviete pentru şcolari, 
ghiozdane şi pungi de şcoală, borsete; huse 
pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj; truse de 
voiaj (marochinărie); curele din piele; servi-
ete şi genţi diplomat, mape pentru documen-
te; genţi; casete pentru accesorii de fru-
museţe; portofele; poşete din zale împletite; 
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee); 
portchei; piei de animale; cufere şi geaman-
tane; umbrele, parasolare şi bastoane; bice 
şi articole de şelărie şi harnaşament; zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte, inclusiv rochii lungi 
de seară, fuste, jupoane, fuste-pantalon, 
costume, taioare, costume de gală, panta-
loni, şorturi, bermude, pantaloni pentru copii 
(îmbrăcăminte), cămăşi, bluze, corsete (len-
jerie), pantaloni salopetă cu pieptar, tricouri, 
bluze sport, veste, jachete (îmbrăcăminte), 
cardigane; svetere/pulovere/jersee, pelerine, 
haine tip parka, mantouri, paltoane, gabar-
dine; costume de ploaie; blănuri (îmbrăcă-
minte); etole (blănuri), eşarfe, şaluri, fulare, 
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), cravate; 
centuri, brâie (îmbrăcăminte); şosete, ciorapi, 
colanţi, lenjerie de damă, lenjerie de corp, 
pijamale, halate, costume de baie întregi, 
halate de baie, bretele de susţinere, măşti 
pentru dormit; articole de încălţăminte, inclu-
siv pantofi, sandale, balerini (încălţăminte), 
mocasini, cizme, ghete, papuci de casă; arti-
cole care servesc la acoperirea capului, in-
clusiv pălării, berete; şepci (articole de 
îmbrăcăminte), măşti pentru ochi; 
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35   - administrarea afacerilor; administrarea 
comercială a licenţelor produselor şi a ser-
viciilor; gestionarea afacerilor; managemen-
tul activităţilor de impresariat artistic; servicii 
de marketing; organizarea prezentărilor de 
modă în scop promoţional; organizarea 
târgurilor în scopuri comerciale şi publicitare; 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu amă-
nuntul; publicitate on-line într-o reţea in-
formatizată; serviciile magazinelor de vânza-
re a produselor cu amănuntul sau angro; 
servicii on-line de vânzare a produselor cu 
amănuntul sau angro. 

 

 

 
 
(210) 043524 
(220) 2018.12.04 
(730) Pierre Balmain S.A.S., FR 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente optice, in-
clusiv ochelari, lentile optice, ochelari de 
soare, rame de ochelari, tocuri de ochelari; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi magnetice de date, discuri de înregistra-
re; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case de înregistrare, maşini de calcul şi 
echipamente pentru procesarea de date; 
computere, tablete, huse pentru tablete, lap-
topuri, calculatoare personale portabile, cal-
culatoare portabile; căşti; telefoane mobile; 
căşti pentru sport, căşti de protecţie, căşti de 
protecţie pentru sport, apărătoare împotriva 
orbirii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; bijuterii, giu-
vaiergerie, inclusiv inele, cercei, brăţări, 
broşe, lanţuri, coliere, ace, neincluse în alte 
clase, inele pentru chei din metale preţioase, 
închizători pentru bijuterii şi giuvaiergerie, 
ornamente pentru pălării, perle (bijuterii); 
agrafe, insigne; inele pentru chei (inele de 
chei cu breloc sau portchei decorativ); butoni 
de manşetă; ace de cravată; pietre preţioase, 
pietre semipreţioase; casete de bijuterii şi 
giuvaiergerie, cutii de prezentare pentru biju-
terii şi giuvaiergerie; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; casete din piele sau 
din piele artificială, cutii din piele pentru 
pălării; garnituri din piele pentru mobile; pun-
guţe, plicuri, săculeţi din piele pentru amba-
laje; poşete, genţi pentru scule, goale; 
rucsacuri, genţi de plajă, cărucioare pentru 
cumpărături cu roţi, serviete pentru şcolari, 
ghiozdane şi pungi de şcoală, borsete; huse 
pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj; truse de 
voiaj (marochinărie); curele din piele; servi-
ete şi genţi diplomat, mape pentru documen-
te; genţi; casete pentru accesorii de fru-
museţe; portofele; poşete din zale împletite; 
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee); 
portchei; piei de animale; cufere şi geaman-
tane; umbrele, parasolare şi bastoane; bice 
şi articole de şelărie şi harnaşament; zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte, inclusiv rochii lungi 
de seară, fuste, jupoane, fuste-pantalon, 
costume, taioare, costume de gală, panta-
loni, şorturi, bermude, pantaloni pentru copii 
(îmbrăcăminte), cămăşi, bluze, corsete (len-
jerie), pantaloni salopetă cu pieptar, tricouri, 
bluze sport, veste, jachete (îmbrăcăminte), 
cardigane; svetere/pulovere/jersee, pelerine, 
haine tip parka, mantouri, paltoane, gabar-
dine; costume de ploaie; blănuri (îmbrăcă-
minte); etole (blănuri), eşarfe, şaluri, fulare, 
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), cravate; 
centuri, brâie (îmbrăcăminte); şosete, ciorapi, 
colanţi, lenjerie de damă, lenjerie de corp, 
pijamale, halate, costume de baie întregi, 
halate de baie, bretele de susţinere, măşti 
pentru dormit; articole de încălţăminte, inclu-
siv pantofi, sandale, balerini (încălţăminte), 
mocasini, cizme, ghete, papuci de casă; arti-
cole care servesc la acoperirea capului, in-
clusiv pălării, berete; şepci (articole de 
îmbrăcăminte), măşti pentru ochi; 

 

35   - administrarea afacerilor; administrarea 
comercială a licenţelor produselor şi a ser-
viciilor; gestionarea afacerilor; managemen-
tul activităţilor de impresariat artistic; servicii 
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de marketing; organizarea prezentărilor de 
modă în scop promoţional; organizarea 
târgurilor în scopuri comerciale şi publicitare; 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu 
amănuntul; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; serviciile magazinelor de 
vânzare a produselor cu amănuntul sau an-
gro; servicii on-line de vânzare a produselor 
cu amănuntul sau angro. 

 

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

 
 
(210) 043525 
(220) 2018.12.06 
(730) VINURI IALOVENI S.A., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr.  4,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.04.18; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043527 
(220) 2018.12.12 
(730) PODLESNÎI Alexandr, MD 

Str. Ion Creangă nr. 39, ap. 15,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.19; 18.01.01; 18.01.09; 
18.01.21; 18.01.23; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 043528 
(220) 2018.12.12 
(730) REAL-PRODUS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Ferapontievskaia nr. 1,  
MD-3801, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(8) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043529 
(220) 2018.12.12 
(730) LG Corp., KR 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republica Coreea 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini de spălat rufe; maşini pentru spălat 

vesela; aspiratoare; maşini electrice pentru 
gestiunea hainelor de uz casnic; mixere elec-
trice de uz casnic; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; tele-
vizoare; telefoane mobile; telefoane inteli-
gente; ecrane de computer; concentratoare 
de comunicaţii; tablete; laptopuri; componen-
te audio; difuzoare; 

 

11   - aparate de refrigerare; filtre de aer; umidifica-
toare; aparate de climatizare; maşini de us-
cat haine; cuptoare pentru gătit de uz casnic; 
maşini de gătit pe gaz; aparate pentru purifi-
carea apei, de uz casnic; cuptoare cu mi-
crounde; răcitoare de vin electrice de uz 
menajer; dezumidificatoare de uz casnic; 
ustensile de gătit electrice; uscătoare de păr 
(de uz casnic); percolatoare electrice de 
cafea; aparate de prăjit pâine de uz casnic 
(electrice); maşini electrice de gătit orez; 
ceainice electrice pentru scopuri menajere. 

 

 

 
 
(210) 043531 
(220) 2018.12.13 
(730) DEEP HEALTH CARE S.R.L., MD 

Str. Academician Sergiu Rădăuţanu nr. 9, 
ap. 66,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 043533 
(220) 2018.12.13 
(730) DEEP HEALTH CARE S.R.L., MD 

Str. Academician Sergiu Rădăuţanu nr. 9, 
ap. 66,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină 
şi preparate din cereale; pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de 
copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 
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32   - bere; băuturi nealoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice 
pentru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

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) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 06.19.01; 
27.03.01; 27.03.11; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 043534 
(220) 2018.12.14 
(730) Akţionernoe obşcestvo Firma "Avgust", 

RU 
ul. Tsentralinaia, d. 20 A, g. Cernogolovka 
142432, Moskovskaia oblasti,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
 

(210) 043535 
(220) 2018.12.14 
(730) Akţionernoe obşcestvo Firma "Avgust", 

RU 
ul. Tsentralinaia, d. 20 A, g. Cernogolovka 
142432, Moskovskaia oblasti,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043536 
(220) 2018.12.14 
(730) Akţionernoe obşcestvo Firma "Avgust", 

RU 
ul. Tsentralinaia, d. 20 A, g. Cernogolovka 
142432, Moskovskaia oblasti,  
Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043537 
(220) 2018.12.14 
(730) GANEA Igor, MD 

Str-la Tudor Vladimirescu nr. 23/1, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043538 
(220) 2018.12.17 
(730) COTELEA Andrei, MD 

Str. Hanul Morii nr. 112,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.08; 26.11.21; 26.13.01; 27.05.10; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 043539 
(220) 2018.12.17 
(730) ZAGORNEANU Maxim, MD 

Str. Mihai Sadoveanu nr. 34/3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.11; 03.07.24; 05.03.13; 05.03.15; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043540 
(220) 2018.12.17 
(730) STRAISTĂ-BURLAC Eugeniu, MD 

Str. Independenţei nr. 38, ap. 51,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
LEU Iurie, MD 
Str. Căuşeni nr. 23, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cer-

cetare, de navigare, fotografice, cinemato-
grafice, audiovizuale, optice, de cântărire, de 
măsurare, de semnalizare, de detectare, de 
testare, de inspectare, de salvare şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sau prelu-
crarea sunetului, imaginilor sau a datelor; 
suporturi digitale înregistrate şi descărcabile, 
software de calculatoare, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
materiale pentru pictură şi pentru artişti; ma-
teriale didactice şi de instruire; folii, pelicule 
şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043541 
(220) 2018.12.17 
(730) General Mills, Inc., US 

Number One General Mills Blvd,  
Minneapolis, Minnesota 55426,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - gustări pe bază de fructe; gustări pe bază de 

nuci şi alune; 
 

30   - gustări pe bază de cereale gata preparate; 
batoane pe bază de cereale gata preparate; 
gustări rapide cu granola; gustări pe bază de 
cereale. 

 

 

 
 
(210) 043542 
(220) 2018.12.19 
(730) COSTONDOI Vladimir, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 16, ap. 46, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
PALADI Ion, MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 42, ap. 111 A, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie; 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 legu-
me proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 043555 
(220) 2018.12.18 
(730) MASLO Carolina, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 65, bloc 2, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.21; 27.05.01; 27.05.09. 
 

 
 
 
 

(210) 043556 
(220) 2018.12.12 
(730) MAESTRU-D.C. S.R.L., MD 

Str. 31 August nr. 5, ap.(of.) 3,  
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 01.01.25; 05.05.20; 05.05.21; 11.03.02; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 043557 
(220) 2018.12.12 
(730) AGRICI Efim, MD 

MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 25.07.08; 25.07.20; 26.13.01; 27.05.15. 
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(210) 043558 
(220) 2018.12.17 
(730) DUCA Vasile, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 175,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043559 
(220) 2018.12.17 
(730) DUCA Vasile, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 175,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - software de calculatoare, aplicaţii mobile, 

aplicaţii software, aplicaţii de calculator. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043562 
(220) 2018.12.11 
(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(11-2018) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 043563 
(220) 2018.12.11 
(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(11-2018) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 043564 
(220) 2018.12.11 
(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(11-2018) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 



 

MĂRCI  MD - BOPI 2/2019 

 145

(210) 043565 
(220) 2018.12.11 
(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(11-2018) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 043566 
(220) 2018.12.18 
(730) EXPOCOM PROIECT S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 42, of. 9,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 09.03.05; 27.03.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043567 
(220) 2018.12.19 
(730) Chanel SARL, CH 

Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii, 

scalpului, părului şi unghiilor; preparate cos-
metice care sunt aplicate pe piele, scalp, păr 
şi unghii; săpunuri; produse de parfumerie; 
parfumuri; apă de colonie; apă de toaletă; 
loţiune după bărbierit; săpunuri pentru bărbi-
erit; produse pentru bărbierit; uleiuri esen-
ţiale; farduri; cosmetice; produse de toaletă 
nemedicinale; pudră de talc pentru toaletă; 
deodorante şi antiperspirante pentru uz per-
sonal; cosmetice pentru unghii false; 
abţibilduri pentru decorarea unghiilor; adezivi 
pentru fixarea unghiilor false; tatuaje tempo-
rare de uz cosmetic; preparate odorizate 
pentru împrospătarea aerului; odorizante în 
scopuri casnice; potpuriuri parfumate. 

 

 

 
 
(210) 043573 
(220) 2018.12.19 
(730) BEM INNA S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

 

 
 
(210) 043576 
(220) 2018.12.20 
(730) SINCOMVEST PRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 043577 
(220) 2018.12.20 
(730) UZUN Valentina, MD 

Str. Lev Tolstoi nr. 24, bloc 1, ap. 236,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, roşu-

închis, gri, galben. 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 01.15.21; 05.07.02; 26.01.13; 
26.01.15; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 043579 
(220) 2018.12.20 
(730) NO&GAMA S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 8/A, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2018) 
30   - făină şi preparate din cereale; pâine, produse 

de patiserie şi cofetărie; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.02; 27.05.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 043580 
(220) 2018.12.20 
(730) STARNET DIGITAL CITY S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.24; 26.03.23; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043591 
(220) 2018.12.21 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2104, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de feron-
erie metalică; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 07.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043592 
(220) 2018.12.21 
(730) SCUTARU Nicolae, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 13, bloc 2, 
ap. 132,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
(210) 043593 
(220) 2018.12.21 
(730) SCUTARU Nicolae, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 13, bloc 2, 
ap. 132,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - vin. 
 

 

 
 
(210) 043594 
(220) 2018.12.21 
(730) SCUTARU Nicolae, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 13, bloc 2, 
ap. 132,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

 
 
(210) 043596 
(220) 2018.12.21 
(730) Biocon Limited, IN 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi preparate medicale; 
 

10   - instrumente chirurgicale şi medicale; instru-
mente terapeutice. 

 

 

 
 
(210) 043597 
(220) 2018.12.21 
(730) Biocon Limited, IN 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi preparate medicale; 
 

10   - instrumente chirurgicale şi medicale; instru-
mente terapeutice. 

 

 

 
 
(210) 043598 
(220) 2018.12.22 
(730) Colgate-Palmolive Company,  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
03   - paste de dinţi nemedicinale; ape de gură 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 043599 
(220) 2018.12.23 
(730) Zhebrovska Filya, UA 

6, vul. Starytskoho, Kyiv 04078, Ucraina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicamente pentru 

oameni, medicamente hepatotropice. 
 

 

 
 
(210) 043600 
(220) 2018.12.23 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - picături orale, medicamente pentru tratamen-

tul alergiei. 
 

 

 
 
(210) 043602 
(220) 2018.12.26 
(730) ACE CABLING S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 5/A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Wind", "energy", "better", "future", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: sur, verde. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cer-
cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive pe-
riferice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; 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) 03.07.16; 03.07.22; 27.05.01; 27.05.07; 
27.05.09; 27.05.11; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043604 
(220) 2018.12.26 
(730) EURO-ALCO S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 043605 
(220) 2018.12.26 
(730) EURO-ALCO S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 043606 
(220) 2018.12.26 
(730) EURO-ALCO S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 043612 
(220) 2018.12.26 
(730) VINFOTECA & CO S.R.L., MD 

Str. Dacia nr. 12, ap.(of.) 52, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

(210) 043614 
(220) 2018.12.27 
(730) DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043633 
(220) 2018.12.28 
(730) HARABAGIU Octavian, MD 

Str. Cărămidarilor nr. 100,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.12; 27.05.01; 
29.01.12. 
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(210) 043634 
(220) 2018.12.28 
(730) DORCO CO., LTD., KR 

(Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro, 
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
08   - aparate de ras; lame pentru aparate de ras; 

tocuri, casete şi rezerve în special elaborate 
şi adaptate de lame de ras. 

 

 

 
 
(210) 043683 
(220) 2018.12.06 
(730) OBŞESTVO S OGRANICENNOI OT-

VETSTVENNOSTIU "Mistral Alko", RU 
Ul. Pudovkina, d. 4, et. 1, kom. 32, 119285, 
or. Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 043684 
(220) 2018.12.06 
(730) OBŞESTVO S OGRANICENNOI OT-

VETSTVENNOSTIU "Mistral Alko", RU 
Ul. Pudovkina, d. 4, et. 1, kom. 32, 119285, 
or. Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
 

 
 



MD - BOPI 2/2019  TRADEMARKS 

 152

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 31771 
(151) 2018.12.08 
(181) 2027.09.27 
(210) 041273 
(220) 2017.09.27 
(730) ASTRO UNIVERSAL S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 27 "b",  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
cartuşelor pentru jocuri de calculator; cartu-
şelor pentru jocuri video; componentelor 
electronice pentru aparate de jocuri de no-
roc; cartuşelor pentru jocuri electronice; to-
nomatelor muzicale; bancomatelor; aparate-
lor de respirat pentru înot subacvatic; veste-
lor de salvare; ochelarilor de protecţie pentru 
sport; mănuşilor pentru scafandri; tampoane-
lor de urechi pentru scafandri. 

 

 

 
 
(111) 31773 
(151) 2018.12.03 
(181) 2027.09.20 
(210) 041174 
(220) 2017.09.20 
(730) ŞUTENCOV Igor, MD 

Str. Nicolae Titulescu nr. 6, ap. 25,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii, 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
toate serviciile menţionate, cu excepţia servi-
ciilor de schimbare, echilibrare şi asamblare 
a anvelopelor; 

 

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(7) 26.03.23; 26.04.09; 26.11.13; 27.05.21; 
29.01.12. 
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(111) 31778 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041221 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Cigar''. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 

 
 
(111) 31779 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041222 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Mini''. 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 
 
(111) 31780 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041223 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Slim fit''. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 
 
 
(111) 31784 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041243 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Menthol''. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 

 
 
(111) 31785 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041244 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Red''. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 

 
 

(111) 31786 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.09.21 
(210) 041245 
(220) 2017.09.21 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Gold'. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de pri-

zat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tu-
tun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţi-
gări (cu excepţia celor din metale preţioase); 
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete 
(cu excepţia celor din metale preţioase); chi-
brituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
scrumiere (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase); foarfece pentru trabucuri. 

 

 

 
 
(111) 31787 
(151) 2018.12.10 
(181) 2027.11.28 
(210) 041603 
(220) 2017.11.28 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''TRIPLE CORE FILTER'', 
cu excepţia executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru 
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite. 

 

(531) CFE(7) 10.01.10; 10.01.25; 14.01.01; 26.01.01; 
26.01.04; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 31797 
(151) 2018.12.14 
(181) 2027.11.13 
(210) 041513 
(220) 2017.11.13 
(730) SAVCENCO Maria, MD 

Str. Nabatnaia nr. 2, ap. 21,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Mint", "floristic & decor", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
31   - mentă; 
 

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. 

 

(531) CFE(7) 05.03.11; 05.03.20; 05.13.08; 05.13.25; 
27.05.08. 

 

(111) 31800 
(151) 2018.12.18 
(181) 2027.12.14 
(210) 041745 
(220) 2017.12.14 
(730) URSU Constantin, MD 

Str. Paris nr. 9/1,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HÎRTIE IGIENICĂ cre-
ponată", "Romanița", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie igienică. 
 

(531) CFE(7) 05.05.04; 05.05.21; 26.04.15; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 31801 
(151) 2018.12.18 
(181) 2027.09.08 
(210) 041126 
(220) 2017.09.08 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "ПРОФИ", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală, toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia ştergătoarelor de 
parbriz şi piesele acestora, inclusiv cuplări, 
leviere, spoilere şi reflectoare de aer pentru 
ştergătoare de parbriz, palete ale ştergătoa-
relor de parbriz, motoare ale ştergătoarelor 
de parbriz; aparatelor ale ştergătoarelor de 
sticlă, incluzând pompe de apă, tuburi şi aju-
taje pentru pulverizare; sistemelor de aprin-
dere, incluzând bujii sau bujii de aprindere, 
conductoarelor de automobil şi cablurilor, 
bobinelor de aprindere şi conductelor de 
alimentare ale acestora, dispozitivelor de 
control şi diagnostic ale celor sus-
menţionate, cablurilor de baterie; filtrelor de 
ulei, gaz şi aeriene. 

 

(531) CFE(7) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 31809 
(151) 2018.12.22 
(181) 2028.03.07 
(210) 042118 
(220) 2018.03.07 
(730) "Nertus Ltd" S.R.L., UA 

Ul. Netecenskaia nr. 25, of. 21, Kharkiv, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - preparate pentru reglarea creşterii plantelor, 

substanţe tensioactive pentru uz în agricultu-
ră, substanţe chimice pentru uz în agricultură; 

 

05   - acaricide, produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare (substanţe chimice toxice), 
erbicide, pesticide, insecticide (preparate 
pentru distrugerea insectelor), preparate 
pentru distrugerea larvelor de insecte, insec-

tifuge, preparate pentru distrugerea animale-
lor şi plantelor dăunătoare, produse chimice 
pentru tratarea mălurii, produse chimice pen-
tru tratarea bolilor viţei-de-vie. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.08. 
 

 
 
(111) 31821 
(151) 2018.12.26 
(181) 2028.02.09 
(210) 041976 
(220) 2018.02.09 
(730) CODRU-ST S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33/A, MD-3711,  
Bucovăţ, Străşeni, 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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.20; 05.07.13; 05.13.01; 
05.13.25; 27.03.11; 27.05.04; 27.05.08. 
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(111) 31831 
(151) 2018.12.21 
(181) 2027.10.12 
(210) 041319 
(220) 2017.10.12 
(730) GUZUN Efrosinia, MD 

Str. Păcii, MD-4829, Măgdăceşti, Criuleni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - instruire; 
 

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

 

 

 
 
(111) 31841 
(151) 2019.01.01 
(181) 2027.08.16 
(210) 041016 
(220) 2017.08.16 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; 

 

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

 

 

 
 
(111) 31842 
(151) 2019.01.01 
(181) 2027.11.01 
(210) 041419 
(220) 2017.11.01 
(730) JOLLY ALON S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Maria Cebotari nr. 37,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

43   - servicii de cazare temporară. 
 

 

 
 
(111) 31843 
(151) 2019.01.01 
(181) 2027.11.02 
(210) 041424 
(220) 2017.11.02 
(730) PRODIAFARM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale; substanţe şi 

alimente dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni. 

 

 

 
 
(111) 31844 
(151) 2019.01.01 
(181) 2027.11.13 
(210) 041515 
(220) 2017.11.13 
(730) PALADII Stanislav, MD 

Str. N. Titulescu nr. 49, bloc 2, ap. 21,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Flori cu Surprize", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, bordo, cafe-
niu, roşu, roz, coral, galben, verde. 

(511) NCL(11-2017) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; 
 

44   - aranjamentul florilor; închirierea florilor. 
 

(531) CFE(7) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.20; 05.05.23; 
09.01.10; 19.03.11; 27.05.15; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 31845 
(151) 2019.01.01 
(181) 2027.11.14 
(210) 041520 
(220) 2017.11.14 
(730) LIANAT-GRUP S.R.L., MD 

Str. Suceviţa nr. 31, ap. 34,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SINCE 2017", 
"SANITARY & HARDWARE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automa-
te; toate produsele sus-menţionate, cu ex-
cepţia cuplajelor, pompelor de toate tipurile, 
pompelor şi componentelor acestora, pom-
pelor de apă şi accesoriilor acestora, supa-
pelor, cilindrilor de lucru, motoarelor pe ben-
zină, dispozitivelor şi accesoriilor pentru gu-
noi de grajd, pulverizatoarelor, aparatelor 
pentru gunoi de grajd, filtrelor, maşinilor de 
toate tipurile, inclusiv maşinilor agricole, 
compresoarelor, motoarelor electrice; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia instalaţiilor de epu-
rare, echipamentelor de instalare şi distribui-
re a apei, staţiilor şi instalaţiilor de apă şi a 
elementelor acestora, dispozitivelor de aerisi-
re a încăperilor, aparatelor de dezinfecţie, 
aparatelor pentru producerea vaporilor artifi-
ciali, decontaminare, aparatelor şi accesorii-
lor pentru apărarea împotriva gazelor toxice, 
filtrelor; 

 

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

 

(531) CFE(7) 01.15.24; 24.01.12; 24.03.16; 24.11.07; 
26.01.16; 26.01.21; 27.05.11; 27.07.11. 

 

 
 
(111) 31849 
(151) 2018.12.28 
(181) 2028.01.26 
(210) 041938 
(220) 2018.01.26 
(730) CIUREA Ion, MD 

Str. Munceşti nr. 246,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
TÎMCOV Roman, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
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. 

 

 

 
 
(111) 31871 
(151) 2019.01.06 
(181) 2028.03.23 
(210) 042201 
(220) 2018.03.23 
(730) FAŢADE AUTENTICE S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 11,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "FAȚADE AUTENTICE", 
"VITRALII DIN ALUMINIU", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, alb, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.24; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 
 
 

(111) 31873 
(151) 2019.01.09 
(181) 2026.04.11 
(210) 038674 
(220) 2016.04.11 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TOMAI", "BUGEAC", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 25.01.15; 
25.01.17; 26.03.23. 

 

 
 
(111) 31875 
(151) 2019.01.09 
(181) 2026.12.01 
(210) 039819 
(220) 2016.12.01 
(730) MOŞIN Cristina, MD 

Str. Ţărînii nr. 89,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ''PERNA''. 

(511) NCL(10-2016) 
10   - perne pentru uz medical; 
 

20   - perne; 
 

24   - huse pentru perne, dosuri de perne, feţe de 
perne; 

 

28   - perne incluse în clasa 28; 
 

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

 
 
 
(111) 31876 
(151) 2019.01.12 
(181) 2027.10.17 
(210) 041344 
(220) 2017.10.17 
(730) TIMOTIN Andrei, MD 

Str. Grigore Ureche nr. 14, ap. 51,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, optice, de cântărire, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; discuri acustice; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate 
şi semiprelucrate; produse din materiale 
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-
gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 
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20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea 
materialelor în vrac; materiale de umplutură 
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, 
carton, cauciuc sau din materiale plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai 
acestora; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial; 

 

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

 

28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 
articole de gimnastică şi de 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 şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(7) 27.05.21; 27.07.11. 
 

 
 
(111) 31878 
(151) 2019.01.10 
(181) 2028.02.20 
(210) 042037 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala №65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
05   - produse 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 pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 31880 
(151) 2019.01.12 
(181) 2027.10.04 
(210) 041284 
(220) 2017.10.04 
(730) BODAŞCO Oleg, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(111) 31883 
(151) 2019.01.12 
(181) 2028.04.18 
(210) 042336 
(220) 2018.04.18 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
(111) 31890 
(151) 2019.01.11 
(181) 2026.02.28 
(210) 038449 
(220) 2016.02.29 
(730) SC Heineken Romania S.A., RO 

Bucureşti, sector 1, Str. Tipografilor nr. 11-
15, Corp A2L, Etaj 4, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "S", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, galben, alb, 
negru. 

(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru 

fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu 
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi 
nealcoolice; 

 

33   - băuturi alcoolice; cidru. 
 
 

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.15; 25.01.15; 25.01.17; 
25.03.13; 27.05.03; 29.01.15. 
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(111) 31891 
(151) 2019.01.11 
(181) 2027.12.12 
(210) 041691 
(220) 2017.12.12 
(730) BMJ Industries FZ-LLC, AE 

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra,  
Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 
extinde dreptul exclusiv: ''max'', ''7'', cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
34   - melase (înlocuitori de tutun); tutun; articole 

pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(7) 26.03.23; 27.01.05; 27.07.11. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în ianuarie 2019  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. 

înregistră-
rii 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 042051 2018.02.19 31727 2018.11.25 33 EURO-ALCO S.R.L., MD 4/2018  

2 042052 2018.02.19 31728 2018.11.25 33 EURO-ALCO S.R.L., MD 4/2018  

3 041756 2017.12.19 31749 2018.11.27 01,05,31 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

4/2018  

4 041765 2017.12.19 31750 2018.11.27 01,05,31 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

4/2018  

5 040935 2017.07.27 31751 2018.11.26 16,35,41 BOICO Eugeniu, MD 9/2017  

6 036849 2015.04.06 31752 2018.11.28 05 Johnson & Johnson,  
a corporation organized and 
existing under the laws of  
New Jersey, US 

5/2015  

7 041798 2017.12.27 31753 2018.11.27 36,42 Hankook Tire Co., Ltd., KR 4/2018  

8 041799 2017.12.27 31754 2018.11.27 36,42 Hankook Tire Co., Ltd., KR 4/2018  

9 041977 2018.02.09 31755 2018.11.28 41 CEALICOV Constantin, MD 4/2018  

10 041994 2018.02.13 31756 2018.11.27 12 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 
KR 

4/2018  

11 042102 2018.03.05 31758 2018.11.30 44 CEAICOVSCHI Angela, MD 5/2018  

12 042119 2018.03.07 31759 2018.11.30 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 5/2018  

13 041878 2018.01.18 31760 2018.11.30 01,05 Akţionernoe obşcestvo  
Firma "Avgust", RU 

5/2018  

14 041770 2017.12.20 31761 2018.12.03 09 Fitbit, Inc.,  
a Delaware corporation, US 

4/2018  

15 041776 2017.12.21 31762 2018.12.03 30 MARS, INCORPORATED, US 4/2018  

16 042064 2018.02.28 31763 2018.12.03 05,30,32 GIANLUCA MECH S.p.A., IT 4/2018  

17 041721 2017.12.11 31764 2018.12.06 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 3/2018  

18 041930 2018.01.29 31765 2018.12.05 25 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 4/2018  

19 041995 2018.02.13 31766 2018.12.05 03,35 RUSU Olesea, MD 5/2018  

20 042173 2018.03.15 31767 2018.12.05 35,37 VELOCORD S.R.L., MD 5/2018  

21 042190 2018.03.21 31768 2018.12.04 35,39 TOP TRAVEL S.R.L., MD 5/2018  

22 042011 2018.02.13 31769 2018.12.04 18 Sandqvist Bags and Items AB, SE 5/2018  

23 042168 2018.03.15 31770 2018.12.06 30 Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "GRAND 
CANDY", AM 

5/2018  

24 041273 2017.09.27 31771 2018.12.08 09 ASTRO UNIVERSAL S.R.L., MD 11/2017 2/2019 

25 042155 2018.03.15 31772 2018.12.08 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 5/2018  

26 041174 2017.09.20 31773 2018.12.03 35,36,37, 
38,42 

ŞUTENCOV Igor, MD 12/2017 2/2019 

27 041644 2017.12.05 31774 2018.12.03 07,19,21,28 ODOBESCU Serghei, MD 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 

4/2018  

28 041646 2017.12.05 31775 2018.12.03 07 CAZACU Radu, MD 4/2018  

29 041647 2017.12.05 31776 2018.12.03 07 CAZACU Radu, MD 4/2018  

30 041865 2018.01.17 31777 2018.12.06 35,39,41, 
43,44 

KILOVATÎI Alexandr, MD 4/2018  

31 041221 2017.09.21 31778 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 

32 041222 2017.09.21 31779 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 

33 041223 2017.09.21 31780 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 041224 2017.09.21 31781 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017  

35 041225 2017.09.21 31782 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017  

36 041242 2017.09.21 31783 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017  

37 041243 2017.09.21 31784 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 

38 041244 2017.09.21 31785 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 

39 041245 2017.09.21 31786 2018.12.10 34 KT & G Corporation, KR 12/2017 2/2019 

40 041603 2017.11.28 31787 2018.12.10 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

2/2018 2/2019 

41 041952 2018.02.05 31788 2018.12.10 34 Gallaher Limited, GB 5/2018  

42 042129 2018.03.07 31789 2018.12.16 21,33 ALIANŢA-VIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2018  

43 042216 2018.03.22 31790 2018.12.16 35,43 CHIKA CHIKA S.R.L., MD 5/2018  

44 042217 2018.03.22 31791 2018.12.16 35,43 CHIKA CHIKA S.R.L., MD 5/2018  

45 042242 2018.03.27 31792 2018.12.16 29,30,35, 
39,43 

FARM MEAT PROCESSING 
S.R.L., MD 

5/2018  

46 042255 2018.04.04 31793 2018.12.16 32 ALEXEI Victor, MD 6/2018  

47 042325 2018.04.11 31794 2018.12.16 07 BEM INNA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2018  

48 042326 2018.04.12 31795 2018.12.16 33 VOLCU Oleg, MD 6/2018  

49 041672 2017.12.07 31796 2018.12.13 09,16,35,36, 
38,39,41,42 

Cainiao Smart Logistics Holding 
Limited, KY 

5/2018  

50 041513 2017.11.13 31797 2018.12.14 31,35,42 SAVCENCO Maria, MD 1/2018 2/2019 

51 040397 2017.03.24 31798 2018.12.19 09,11,34 Philip Morris Products S.A., CH 7/2017  

52 042072 2018.03.01 31799 2018.12.18 35,41,42 SAFE TRIX S.R.L., MD 4/2018  

53 041745 2017.12.14 31800 2018.12.18 16 URSU Constantin, MD 2/2018 2/2019 

54 041126 2017.09.08 31801 2018.12.18 07,12 CAZACU Radu, MD 12/2017 2/2019 

55 041565 2017.11.15 31802 2018.12.17 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2018  

56 042045 2018.02.26 31803 2018.12.18 25,28 BAYDOI S.R.L., MD 4/2018  

57 042176 2018.03.19 31804 2018.12.18 32,33 PASCARU Adrian, MD 5/2018  

58 040132 2017.02.07 31805 2018.12.19 03 RUDIC Valeriu, MD 3/2017  

59 041953 2018.02.06 31806 2018.12.19 25 PAŞANOV Nadejda, MD 4/2018  

60 041961 2018.02.06 31807 2018.12.22 32 PASCARU Adrian, MD 4/2018  

61 042053 2018.02.23 31808 2018.12.22 16,40,41 TATER-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2018  

62 042118 2018.03.07 31809 2018.12.22 01,05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 5/2018 2/2019 

63 042153 2018.03.15 31810 2018.12.22 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 5/2018  

64 042154 2018.03.15 31811 2018.12.22 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 5/2018  

65 042183 2018.03.21 31812 2018.12.22 33 VERIORG S.R.L., MD 5/2018  

66 042203 2018.03.26 31813 2018.12.22 30 KILICOGLU Bora, MD 5/2018  

67 042207 2018.03.26 31814 2018.12.22 32 ALEXEI Serghei, MD 5/2018  

68 042221 2018.03.29 31815 2018.12.22 25,35 DIVALCONI S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018  

69 042238 2018.04.02 31816 2018.12.22 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2018  

70 042240 2018.03.23 31817 2018.12.22 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2018  

71 042249 2018.04.03 31818 2018.12.22 25,35 VASILIU Iurie, MD 5/2018  

72 042250 2018.04.03 31819 2018.12.22 25,35 VASILIU Iurie, MD 5/2018  

73 040976 2017.08.10 31820 2018.12.26 30 GALEXIM GRUP S.R.L., MD 4/2018  

74 041976 2018.02.09 31821 2018.12.26 29,31,39,44 CODRU-ST S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

4/2018 2/2019 

75 042219 2018.03.26 31822 2018.12.26 33 Patrón Spirits International AG, CH 6/2018  

76 042225 2018.03.28 31823 2018.12.26 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

77 042271 2018.04.06 31824 2018.12.26 29,30,31,32 DOMINOS S.R.L., MD 6/2018  

78 042272 2018.04.05 31825 2018.12.26 35,37 MIHALACHI Alexandru, MD 6/2018  

79 042277 2018.04.06 31826 2018.12.26 38,41 CREŢU Emilian, MD 6/2018  
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80 042333 2018.04.11 31827 2018.12.26 42 Serviciul Tehnologia Informaţiei şi 
Securitate Cibernetică, instituţie 
publică, MD 

6/2018  

81 042346 2018.04.19 31828 2018.12.26 09,35 TRIFAN Iana, MD 6/2018  

82 042350 2018.04.18 31829 2018.12.26 35 GAME ZONE S.R.L., MD 6/2018  

83 041110 2017.09.05 31830 2018.12.21 35 BARGAN Viorica, MD 10/2017  

84 041319 2017.10.12 31831 2018.12.21 41,43 GUZUN Efrosinia, MD 11/2017 2/2019 

85 041731 2017.12.13 31832 2018.12.20 25,35 PATRÎNICHI-STIL S.R.L., 
societate comercială, MD 

4/2018  

86 042274 2018.04.05 31834 2018.12.26 35,37,39 BRAŞCOV Alexandr, MD 6/2018  

87 041983 2018.02.20 31836 2018.12.26 01,29,35 PAVLOVSCHI Pavel, MD 4/2018  

88 041811 2018.01.09 31837 2018.12.26 03,05 Chutraram Nemaram Gehlot, IN 5/2018  

89 042132 2018.03.08 31838 2018.12.26 05 NOVARTIS AG, CH 6/2018  

90 042224 2018.03.26 31839 2018.12.26 03 Leaders Cosmetics Co., Ltd., KR 6/2018  

91 038851 2016.05.05 31840 2018.12.31 16,41,42 ROŞCA Denis, MD 6/2016  

92 041016 2017.08.16 31841 2019.01.01 03,35 TAROL-DD S.R.L., MD 9/2017 2/2019 

93 041419 2017.11.01 31842 2019.01.01 16,35,39,43 JOLLY ALON S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2017 2/2019 

94 041424 2017.11.02 31843 2019.01.01 05 PRODIAFARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2017 2/2019 

95 041515 2017.11.13 31844 2019.01.01 39,41,44 PALADII Stanislav, MD 1/2018 2/2019 

96 041520 2017.11.14 31845 2019.01.01 07,11,35 LIANAT-GRUP S.R.L., MD 1/2018 2/2019 

97 040392 2017.03.23 31846 2018.12.28 25 DZERNOVICI Anatolie, MD 6/2017  

98 042208 2018.03.21 31847 2018.12.27 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018  

99 042209 2018.03.21 31848 2018.12.27 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018  

100 041938 2018.01.26 31849 2018.12.28 16,21 CIUREA Ion, MD  
TÎMCOV Roman, MD 

4/2018 2/2019 

101 042227 2018.03.28 31850 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

102 042228 2018.03.28 31851 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

103 042229 2018.03.28 31852 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

104 042230 2018.03.28 31853 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

105 042231 2018.03.28 31854 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

106 042232 2018.03.28 31855 2018.12.29 41 ELENCIUC Igor, MD 7/2018  

107 042241 2018.03.28 31856 2018.12.29 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 6/2018  

108 042275 2018.04.06 31857 2018.12.29 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

109 042276 2018.04.06 31858 2018.12.29 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

110 042353 2018.04.24 31859 2018.12.29 44 FISA PRIM GROUP S.R.L., MD 6/2018  

111 042337 2018.04.18 31860 2018.12.29 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018  

112 042341 2018.04.18 31861 2018.12.29 35,44 CONŢU Viorel, MD 7/2018  

113 041947 2018.02.02 31862 2018.12.30 16,35,41,45 COTOROBAI Galina, MD 4/2018  

114 042306 2018.04.17 31863 2018.12.30 14 SC CONSTANTIN NAUTICS 
S.R.L., RO 

7/2018  

115 042332 2018.04.10 31864 2018.12.30 32 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

6/2018  

116 042344 2018.04.18 31865 2018.12.30 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

117 042186 2018.03.21 31866 2018.12.27 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2018  

118 042309 2018.04.10 31867 2019.01.02 33 REAL-PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2018  

119 042128 2018.03.07 31868 2019.01.03 20,31,35 ERMURACHI Victor, MD 5/2018  

120 042142 2018.03.12 31869 2019.01.04 41 CRISTINA-MAXIAN, întreprindere 
individuală, MD 

5/2018  

121 042201 2018.03.23 31871 2019.01.06 37 FAŢADE AUTENTICE S.R.L., MD 5/2018 2/2019 

122 042300 2018.04.10 31872 2019.01.06 05 "Nertus Ltd" S.R.L., UA 7/2018  

123 038674 2016.04.11 31873 2019.01.09 33 TOMAI-VINEX S.A.,  
societate comercială, MD 

5/2016 2/2019 
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124 038716 2016.04.06 31874 2019.01.09 04 AVANTE S.R.L., MD 5/2016  

125 039819 2016.12.01 31875 2019.01.09 10,20,24,28,3
5 

MOŞIN Cristina, MD 1/2017 2/2019 

126 041344 2017.10.17 31876 2019.01.12 03,04,06,07, 
08,09,10,11, 
12,13,14,15, 
16,17,18,19, 
20,21,22,24, 
25,26,27,28, 
29,30,31,32, 
33,35,36,37, 
38,39,40,41, 

42,44,45 

TIMOTIN Andrei, MD 11/2017 2/2019 

127 041748 2017.12.18 31877 2019.01.10 33 Limited Liability Company  
"TM-Servis", RU 

4/2018  

128 042037 2018.02.20 31878 2019.01.10 05 GMP LTD, GE 4/2018 2/2019 

129 042329 2018.04.12 31879 2019.01.10 32 Monster Energy Company,  
a Delaware corporation, US 

6/2018  

130 041284 2017.10.04 31880 2019.01.12 35 BODAŞCO Oleg, MD 11/2017 2/2019 

131 042150 2018.03.13 31881 2019.01.12 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

132 042151 2018.03.13 31882 2019.01.12 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

133 042336 2018.04.18 31883 2019.01.12 30 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018 2/2019 

134 042339 2018.04.18 31884 2019.01.12 08,11,35 TRIFAN Iana, MD 6/2018  

135 042348 2018.04.20 31885 2019.01.12 29,30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018  

136 042358 2018.04.24 31886 2019.01.12 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2018  

137 042359 2018.04.24 31887 2019.01.12 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2018  

138 042362 2018.04.25 31888 2019.01.12 32,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018  

139 042386 2018.04.27 31889 2019.01.12 12,20,24,25, 
28,35,43 

TERMICAN Sergiu, MD 7/2018  

140 038449 2016.02.29 31890 2019.01.11 32,33 SC Heineken Romania S.A., RO 4/2016 2/2019 

141 041691 2017.12.12 31891 2019.01.11 34 BMJ Industries FZ-LLC, AE 3/2018 2/2019 

142 042104 2018.03.02 31892 2019.01.11 32,33 SC Heineken România S.A., RO 6/2018  

143 042236 2018.03.29 31893 2019.01.10 34 Bommidala Enterprises Private 
Limited, IN 

6/2018  
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  
Data  

expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 6058A 2028.07.17 35 VISTARCOM S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Alecu Russo nr. 28, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

 1/1999 

2 2R 6888 2028.10.21 01,05,35, 
39,42 

EcoPharm Patent Management AG, CH 
Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Elveţia 

7/1999 1/2000 

3 2R 6889 2028.10.21 01,05,35, 
39,42 

EcoPharm Patent Management AG, CH 
Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Elveţia 

7/1999 1/2000 

4 2R 6906 2028.11.12 10 J.K. ANSELL PRIVATE LIMITED, IN 
Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area, 
Waluj, Aurangabad - 431136, India 

7/1999 1/2000 

5 2R 6911 2028.12.08 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

6 2R 6912 2028.12.08 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

7 2R 6913 2028.12.08 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

8 2R 6914 2028.12.08 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

9 2R 6915 2028.12.08 05 Wyeth Holdings LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

10 2R 7164 2029.02.16 09,16,25, 
28,42 

Viacom International Inc., US 
1515 Broadway, New York, New York 10036-
5794, Statele Unite ale Americii 

10/1999 4/2000 

11 2R 7359 2028.12.24 03,14,21,24 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318,  
Statele Unite ale Americii 

11/1999 6/2000 

12 2R 7472 2028.05.29 09,35,38 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

3/1999 8/2000 

13 2R 7517 2028.05.13 09,42 STMicroelectronics International N.V., NL 
Schiphol Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, 
Olanda 

3/2000 9/2000 

14 R 18372 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

15 R 18375 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

16 R 18411 2028.07.30 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 
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17 R 18414 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

18 R 18424 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

19 R 18427 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

20 R 18429 2028.08.01 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

21 R 18600 2028.08.08 36 AS IuteCredit Europe, EE 
Rotermanni Tn 5-26, Tallinn, 10111, Estonia 

12/2008 10/2009 

22 R 18629 2028.09.19 02,19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 10/2009 

23 R 18981 2028.12.01 35,38,41 NOILE IDEI TELEVIZATE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 53, et. 1, of. 2, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 12/2009 

24 R 18982 2028.12.01 35,38,41 NOILE IDEI TELEVIZATE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 53, et. 1, of. 2, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 12/2009 

25 R 19085 2028.10.31 35 WM Marketing Service S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

26 R 19091 2028.10.31 35 WM Marketing Service S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

27 R 19095 2028.09.09 35,37,39,43 EŞAPAMENT COM S.R.L., MD 
Str. Fîntînilor nr. 21, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

28 R 19172 2028.10.31 35 WM Marketing Service S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

29 R 19235 2028.10.31 35 WM Marketing Service S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 1/2010 

30 R 19353 2028.10.09 45 BURAC ŞI ASOCIAŢII,  
biroul asociat de avocaţi, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 40, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 2/2010 

31 R 19373 2028.12.12 32 Coors Brewing Company, US 
1801 California Street, Suite 4600, Denver, 
Colorado 80202, Statele Unite ale Americii 

3/2009 2/2010 

32 R 19545 2029.03.23 33 CHATEAU VARTELY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, 
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

5/2009 3/2010 

33 R 19578 2028.12.23 32,33,35,43 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
CARLSBERG UKRAINE, UA 
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6, m. Zaporizhzhia, 
69076, Ucraina 

5/2009 3/2010 
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34 R 19694 2028.10.13 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 
Vul. Elektrykiv, 26/9, UA-04176, Kyiv, Ucraina 

2/2009 5/2010 

35 R 19829 2028.12.23 21,32,33,35 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
CARLSBERG UKRAINE, UA 
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6, m. Zaporizhzhia, 
69076, Ucraina 

5/2009 6/2010 

36 R 19992 2028.12.11 30 Molinos Rio De La Plata S.A., AR 
Avenida Presidente Manuel Quintana N° 192, 
Piso 1, Codigo Postal C1014ACO, Buenos 
Aires, Argentina 

4/2009 8/2010 

37 R 20298 2028.09.11 35 FLOWERS CITY S.R.L., MD 
Str. Milano nr. 21, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 11/2010 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

    egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 

tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 



MD - BOPI 2/2019                                                                       GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 174

 

Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 

şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale, ţara de origine  
a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de origine 

a produsului și transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în limbile 
franceză, engleză, în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română, denumirea 

produsului  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea  
de origine 

Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1122 2018.07.30 BA Romanijski skorup - 
kajmak 

Romanija skorup – crème/ 
Romanija skorup – cream/ 
Romanija skorup - caimac 

Smântână 
(produse lactate) 

2 AO 1123 2018.07.31 IR مينای اصفهان mi:na ie ɪsfaˈhɑːn / 
Émail d'Ispahan/Enamel of 
Isfahan/ Smalț din Ispahan  

Smalț  

3 AO 1124  2018.07.31 IR گليم شيرکی پيچ سيرجان kɪˈliːm ∂ ʃɪrækɪpɪtʃ ∂ sɪrjΛn/ 
Kilim Chirakipich de Sirjan/ 
Sirjan’s Shirakipich Kilim/ 

Chilim shirakipich din Sirjan 

Chilim  

4 AO 1125 2018.07.31 IR زيلو ميبد ziːluː e Meɪbʊd/ Tapis de 
Meybod/Carpet of Meybod/ 

Covor din Meybod 

Covoare 

5 AO 1126 2018.07.31 IR ورنی مغان Værni e mogΛn/ Varni de 
Moghan/ Varni of Moghan/ 

Varni din Moghan 

Produse de 
țesătorie, chilim 

6 AO 1127 2018.07.31 IR نازک کاری سنندج nɑzUk kɑrɪ e sənəndədʒ/ 
Menuiserie de Sanandaj/ 

Joinery of Sanandaj/ 
Tâmplărie din Sanandaj 

Tâmplărie 

7 AO 1128 2018.10.09 IT FIOR D'ARANCIO 
COLLI EUGANEI 

- Vin 

8 AO 1129 2018.11.05 IT LUGANA 
 

- Vin 

9 AO 1130 2018.12.30 IR گليم هرسين kɪˈliːm ∂ harsin/ Kilim de Harsin/ 
Harsin Kilim/ Chilim din Harsin 

Chilim  
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată 

protecţie în Republica Moldova, în luna ianuarie 2019, 

conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia 

denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea lor 

internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale, ţara 
de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea 

de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în 
limbile franceză,engleză, în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română,  

denumirea produsului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea  
de origine 

Transliterarea / traducerea Produsul Nr. BOPI 

1 AO 1100 
2018.02.02 

 

BA HERCEGOVAČKI MED Miel de Herzégovine/    
Herzegovinian Honey/     
Miel de Herzegovina/ 
miere din Herțegovina 

miere 8/2018 

2 AO 1101 
2018.02.02 

 

BA CAZINSKI MED OD 
KESTENA 

 

Le miel de châtaigne de Cazin/ 
Cazin Chestnut Honey/ La miel de 

castaño de Cazin/ Miere de 
castan din Cazin 

miere 8/2018 

3 AO 1102 
2018.02.13 

IR خاويار ايران  khviːΛr ∂ iːrΛn / 
Caviar de l'Iran / 
Caviar of Iran / 
Caviar din Iran 

caviar 8/2018 

4 AO 1103 
2018.02.13 

IR پسته رفسنجان ايران p∂st∂ ∂ ræfsænjΛn ∂ iːrΛn / 
Pistache de Rafsanjan de l'Iran / 

Iran's Rafsanjan pistachio / 
Fistic din Rafsanjan din Iran 

fistic 8/2018 

5 AO 1104 
2018.02.13 

IR پسته دامغان ايران p∂st∂ ∂ dΛmghΛn ∂ iːrΛn / 
Pistache de Damghan de l'Iran / 

Iran's Damghan pistachio / 
Fistic din Damghan din Iran 

fistic 8/2018 

6 AO 1105 
2018.02.13 

IR مرمر کردستان يرانا 
 سنگ

Sæng ∂ mærmær ∂ kəʊrd∂stΛn ∂ 
iːrΛn / 

Marbre de Kordestan de l'Iran / 
Iran's Kordestan marble / 

Marmură din Kordestan din Iran 

marmură 8/2018 

7 AO 1106 
2018.02.13 

IR گچ سمنان ايران  
 

gaʧ ∂ s∂mnΛn ∂ iːrΛn / 
Plâtre de Sémnan de l'Iran / 

Iran’s Semnan Plaster / 
Ipsos din Semnan din Iran 

ipsos 8/2018 

8 AO 1107 
2018.02.13 

IT AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA 

 

- vin 8/2018 

9 AO 1108 
2018.02.13 

IT VALPOLICELLA 
RIPASSO 

 

- vin 8/2018 

10 AO 1111 
2018.04.15 

IR نآبگينه تهرا  

 

Abgineh Tehran - ɑbgɪne tehrʌn 
Tehran Glassware / Verrerie de 

Téhéran / Sticlă de Teheran 

Sticlărie 9/2018 

 

 



1
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data publicării certificatului  

 Date of publication of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

A
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(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2018 0074 
(22) 2018.12.07 
(28) 8 

(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Butelii PET 

 
(55) 
 

   

 

 

1.1  1.2  1.3  2.1  2.2 

 
  

 

 

 
2.3  3.1  3.2  3.3 
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(21) f 2018 0074 
 
 

 

 

   

4.1  4.2  4.3  5.1  5.2 

 
   

5.3  6.1  6.2  6.3 
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(21) f 2018 0074 

 

 

 

  

7.1  7.2  7.3  7.4 

 

 

 

 

  

8.1  8.2  8.3  8.4 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2018 0076 
(22) 2018.12.12 
(28) 1 

(71) EURO-ALCO S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) Panasenco Oxana 
(54) Butelie 

 
(55) 
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(21) f 2018 0076 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2018 0080 
(22) 2018.12.31 
(28) 1 

(71)(72) PINCIUC Stepan, MD 
Str. Ginta Latină nr. 17, bloc 1, ap. 73, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(74) BODIUL Tatiana 
(54) Sticlă 

 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (11) Cl. 09-03; 19-08 
(21) f 2018 0047 
(22) 2018.07.19 
(28) 5 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - Cafeniu de 

diferite nuanţe, galben, gri;  
desenul 2 - Cafeniu de diferite nuanţe, galben, 

alb;  
desenul 3 - Cafeniu de diferite nuanţe, galben, 

alb;  

desenul 4 - Cafeniu de diferite nuanţe, galben, 
gri;  

desenul 5 - Cafeniu de diferite nuanţe 
(71) Amadeus ALS GmbH, AT 

Wipplingerstrasse 1/2 Top 1, A-1010 
Wien, Austria 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Cutii 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 

 

 

 

 
1.1  1.2 

 

 
1.3 
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(21) f 2018 0047 
 
 

1.4 

 
 

1.5 
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(21) f 2018 0047 
 
 

2.1 

 
 

2.2 
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(21) f 2018 0047 
 
 

2.3 

 

2.4 
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(21) f 2018 0047 
 
 

3.1 

 
 

3.2 
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(21) f 2018 0047 
 
 

3.3 

 
 

 
3.4 
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(21) f 2018 0047 
 
 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 
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(21) f 2018 0047 
 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 
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(51) LOC (11) Cl. 09-03 
(21) f 2018 0066 
(22) 2018.11.28 
(28) 1 

(71) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,  

          MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
(72) ZMUNCILA Ion, MD 
(54) Cutie 

 
(55) 
 

1.1 

 

1.2 
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(21) f 2018 0066 
 

1.3 

 

1.4 

 



MD - BOPI 2/2019                                                                                                   DESIGN 

 196

 

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 și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 
 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale 

 

(73) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0028 2018.04.10 32-00 2 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Chişinăului nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

9/2018 

2 f 2018 0044 2018.07.04 32-00 24 BUELO S.R.L., MD 
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206, 
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

9/2018 

3 f 2018 0046 2018.07.13 32-00 1 STOLEARENCO Alexei, MD 
MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 

8/2018 

 

 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale (numărul  

desenului și modelului industrial), titularul,codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul  
BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
(nr. desenului și 

modelului industrial) 

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1806 21-01 f 2018 0006 2018.01.24 11 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13) 

GEEK TOYS S.R.L., MD 11/2018 

2 1807 09-01 f 2018 0011 2018.02.20 1 CUZNEŢOV Iurie, MD 11/2018 
3 1808 32-00 f 2018 0015 2018.03.13 1 STOLEARENCO Alexei, MD 11/2018 
4 1809 32-00 f 2018 0017 2018.03.13 1 STOLEARENCO Alexei, MD 11/2018 
5 1810 32-00 f 2018 0019 2018.03.13 1 STOLEARENCO Alexei, MD 11/2018 
6 1811 21-01 f 2018 0022 2018.03.20 2 Obşcestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu "GRAND 
CANDY", AM 

11/2018 

7 1812 28-03 f 2018 0026 2018.03.26 4 VALCOV Victor, MD 
CIORTAN Constantin, MD 

11/2018 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de 
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite  

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 1178 2023.12.12 f 2008 0094 2008.12.12 09-01 1 PRYVATNE 
AKTSIONERNE 
TOVARYSTVO 
"INDUSTRIALNI TA 
DYSTRYBUTSIYNI 
SYSTEMY", UA 
9, prospect Stepana 
Bandery, korpus 5, office 
501, Kyiv, 04073, Ucraina 

  4/2009 
11/2009 
  2/2010 

2 1180 2023.12.23 f 2008 0100 2008.12.23 09-07 1 PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY CARLSBERG 
UKRAINE, UA 
Vul. Vasylia Stusa bud. 6, 
m. Zaporizhzhia, 69076, 
Ucraina 

  3/2009 
11/2009 
  3/2010 

3 1231 2024.04.16 f 2009 0022 2009.04.16 32-00 1 GIANIS IMPEX S.R.L. 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ion Creangă nr.6/V, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2009 
  5/2010 
  9/2010 

4 1545 2023.05.23 f 2013 0049 2013.05.23 09-01 1 BUKET MOLDAVII, 
SOCIETATE PE ACŢIUNI 
DE TIP INCHIS, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, MD-
4500, Dubăsari, Republica 
Moldova 

  9/2013 
  5/2014 
  8/2014 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51)  
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/100181 2018.03.02 BLANCPAIN SA, 
CH 

Cadran / Dial / 
Cadran 

10-07 1 2023.03.02 35/2018 

2 DM/100183 2018.03.05 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadrane; cutie 
pentru ceas / Dials; 
watch case / 
Cadrans; boîte de 
montre 

10-07 4 2023.03.05 35/2018 

3 DM/100185 2018.03.05 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Parte de mecanism 
pentru mişcare a 
ceasului / Watch 
movement part / 
Partie de 
mouvement de 
montre 

10-07 1 2023.03.05 35/2018 

4 DM/100219 2018.03.02 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Maşină pentru 
semnat / Signing 
machine / Machine à 
signer 

19-06 1 2023.03.02 35/2018 

5 DM/100318 2018.03.14 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri; 
parte a cutiei pentru 
ceas; cadran / 
Watch cases; watch 
case part; dial / 
Boîtes de montre; 
partie de boîte de 
montre; cadran 

10-07 4 2023.03.14 36/2018 

6 DM/100324 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Maşini pentru 
semnat / Signing 
machines / 
Machines à signer 

19-06 2 2023.03.19 37/2018 

7 DM/101952 2018.06.11 
 

2017.12.13, 
2017/08366, 

TR 

LOKUM 
ATÖLYESI 
ŞEKERLEME 
GIDA TURIZM 
INŞAAT 
HAYVANCILIK 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Modele de 
prezentare (aspectul 
interior al unei 
camere) / Get-up 
(arrangement of the 
interior of a room) / 
Modèles de 
preséntation 
(agencement 
intérieur d'une 
pièce) 

32-00 1 2023.06.11 29/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 DM/102154 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Maşină de fluierat / 
Whistling machine / 
Machine à siffler 

17-05 1 2023.03.19 37/2018 

9 DM/102155 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Obiect ornamental / 
Ornamental object / 
Objet d'ornement 

11-02 1 2023.03.19 37/2018 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10-07 DM/100181 2018.03.02 BLANCPAIN SA, 
CH 

Cadran / Dial / 
Cadran 

1 2023.03.02 35/2018 

10-07 DM/100183 2018.03.05 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadrane; cutie 
pentru ceas / Dials; 
watch case / 
Cadrans; boîte de 
montre 

4 2023.03.05 35/2018 

10-07 DM/100185 2018.03.05 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Parte de mecanism 
pentru mişcare a 
ceasului / Watch 
movement part / 
Partie de 
mouvement de 
montre 

1 2023.03.05 35/2018 

10-07 DM/100318 2018.03.14 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri; 
parte a cutiei pentru 
ceas; cadran / Watch 
cases; watch case 
part; dial / Boîtes de 
montre; partie de 
boîte de montre; 
cadran 

4 2023.03.14 36/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11-02 DM/102155 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Obiect ornamental / 
Ornamental object / 
Objet d'ornement 

1 2023.03.19 37/2018 

17-05 DM/102154 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Maşină de fluierat / 
Whistling machine / 
Machine à siffler 

1 2023.03.19 37/2018 

19-06 DM/100219 2018.03.02 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Maşină pentru 
semnat / Signing 
machine / Machine à 
signer 

1 2023.03.02 35/2018 

19-06 DM/100324 2018.03.19 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Maşini pentru 
semnat / Signing 
machines / Machines 
à signer 

2 2023.03.19 37/2018 

32-00 DM/101952 2018.06.11 
 

2017.12.13, 
2017/08366, TR 

LOKUM 
ATÖLYESI 
ŞEKERLEME 
GIDA TURIZM 
INŞAAT 
HAYVANCILIK 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Modele de 
prezentare (aspectul 
interior al unei 
camere) / Get-up 
(arrangement of the 
interior of a room) / 
Modèles de 
preséntation 
(agencement 
intérieur d'une pièce) 

1 2023.06.11 29/2018 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului  

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

040916 -   9/2017 
11/2018 

 
 
 

(730)  
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 6,  
bloc 1, ap. 28, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Ciocîrliei nr. 21/5, MD-2021, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

2 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

041638 -   4/2018 
 
 
 
 

(730)  
Avenida Vallarta 6503, Interior 49 
Colonia Ciudad Granja C.P. 
45010, Zapopan, Jalisco, Mexic 
 

(730)  
Francisco Javier Sauza 80,  
Colonia Centro, Tequila, Jalisco 
46400, Mexic 
 

3 Cereri  
de înregistrare 
a mărcilor 
 
Marcă 

042051 
042052 

 
 

031712 

- 
- 
 
 

28146 

  4/2018 
  4/2018 

 
 

10/2012 
  6/2016 

 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

4 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

042058 -       
5/2018 

 
 
 
 

(540)  

 
 

(540)  

 

5 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

042370 -   7/2018 
 
 
 

(511) 
05 – produse farmaceutice şi 
medi-cale; produse igienice de uz 
medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni; plasturi, veterina 
pentru pansamente; veterina 
pentru plombarea dinţilor, ceară 
dentară; dezinfectante, cu ex-
cepţia celor de uz veterinary; pro-
duse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, cu excepţia celor de 
uz veterinary; fungicide, erbicide, 
cu excepţia celor de uz veterinary. 
 

(511) 
05 – produse farmaceutice şi 
medicale; produse igienice de uz 
medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; suplimente die-
tetice pentru oameni; plasturi, 
veterina pentru pansamente, cu 
excepţia celor de uz veterinar; 
veterina pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; dezin-
fectante, cu excepţia celor de uz 
veterinary; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare, 
cu excepţia celor de uz veteri-
nar; fungicide, erbicide, cu ex-
cepţia celor de uz veterinary. 
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6 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

042392 -   7/2018 
 
 
 
 

(540)  

 
(531) 
03.07.07 
03.07.16 
05.07.10 
06.19.07 
06.19.09 
17.05.07 
17.05.25 
24.01.03 
24.01.05 
29.01.14 

(540)  

 
(531) 
05.07.10 
06.19.07 
06.19.09 
17.05.07 
17.05.25 
24.01.03 
24.01.05 
29.01.14 

7 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

042452 -   8/2018 
 
 
 
 

(511)  
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocui-
tori de cafea; orez, tapioca şi sa-
go; făină şi preparate din cereale; 
pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaţă (apă îngheţată). 
 

(511)  
30 - arpacaș pentru alimentație 
umană, fulgi de cereale uscate, 
făină de grâu, floricele de 
porumb, fulgi de ovăs, fulgi de 
porumb, griș, gustări pe bază de 
cereale, gustări pe bază de orez, 
mămăligă, müsli, orez, făină de 
orz, arpacaș de ovăz, ovăz 
decojit, ovăz decorticat, porumb 
măcinat, zahăr, sare, oțet. 
 

8 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

042501 -   8/2018 
 
 

(511)  
29; 
35; 
43. 

(511)  
29; 
35. 

9 Marcă 000572 3R 291   7/1994 
  8/2005 
  2/2006 
  1/2016 
  2/2016 

 

(730)  
Burgstrasse 26,  
CH-8750, Glarus, Elveţia 
 

(730)  
Quai du Général-Guisan 24,  
CH-1204 Geneva, Elveţia 
 

10 
 
 

Marcă 003065 2R 2557 12/1995 
  2/2005 
12/2014 
  3/2015 
  4/2015 
12/2018 

 

(730)  
Centrum Badawczo-Rozwojowe 
Ciech Spółka z Ograniczoną  
Odpowiedzialnością, PL 
ul. Nowogrodzka 62, PL-00-684 
Warszawa, Polonia 
 

(730)  
CIECH R&D Spółka  
z ograniczoną odpowiedzi-
alnością, PL 
ul. Wspólna 62, PL-00-684  
Warszawa, Polonia 
 

11 Marcă 008110 R 6898   7/1999 
  1/2000 
  3/2008 
  6/2010 

 

(730)  
Navy Yard Corporate Center One 
Crescent Drive, Suite 400,  
Philadelphia, PA 19112,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
1350 Edgmont Avenue, Suite 
2300, Chester, PA 19013,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

12 Marcă 008348 R 7162 10/1999 
  4/2000 
  1/2009 
  8/2014 

 
 

(730)  
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey  07940-0874,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, Statele Unite ale 
Americii 
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13 Marcă 013801 R 11443   7/2004 
12/2004 
  1/2014 

 
 

(730) 
Chanel SARL (Switzerland), CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris, 
Elveţia 
 

(730)  
Chanel SARL, CH 
Quai du Général-Guisan 24,  
CH-1204 Geneva, Elveţia 
 

14 Marcă 012408 R 11486   5/2004 
12/2004 
12/2012 
  1/2013 

 

(730) 
ORFONOX S.R.L., MD 
Str. Codrilor nr. 12, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
BRAVO-PROFIL S.R.L., MD 
Str. Codrilor nr. 12, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

15 Marcă 020532 R 16529   1/2008 
  6/2008 
  2/2017 
  9/2018 

 

(730)  
ENDAVA LIMITED, GB 
 
 

(730)  
ENDAVA PLC, GB 
 
 

16 Mărci 024145 
 
 

024143 
024146 

18961 
 
 

19378 
19379 

  1/2009 
12/2009 

 
  1/2009 
  2/2010 

 
 

(730)  
NOBIL CLUB S.R.L., MD 
 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
NOBIL CLUB S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  
nr. 132, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

17 Marcă 024414 19030   1/2009 
12/2009 

 
 
 

(730)  
TV Paprika Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, HU 
 

(730)  
AMC Networks Central Europe, 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 
HU 
 

18 Marcă 024632 19143   2/2009 
  1/2010 

 
 
 

(730)  
Irvita Plant Protection, a Branch of 
Celsius Property B.V., AN 
Pos Cabai Office Park Unit 13, 
P.O. Box 403, Curacao, Antilele 
Olandeze 
 

(730)  
Irvita Plant Protection, a Branch 
of Celsius Property B.V., CW 
Pos Cabai Office Park Unit 13, 
P.O. Box 403, Curaçao 
 

19 Marcă 024715 19154   3/2009 
  1/2010 

 
 

(730)  
B.I.A. ROGER GLADEI, MD 

(730)  
Cabinetul avocatului  
"Roger Gladei", MD 

20 
 

Mărci 024678 
024679 
024680 
024681 
024682 
024683 
024684 
024687 
024688 
024689 
024690 
024691 
024692 
024693 

 
024923 

19315 
19316 
19317 
19318 
19319 
19320 
19321 
19322 
19323 
19324 
19325 
19326 
19327 
19328 

 
19387 

  3/2009 
  2/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4/2009 
  2/2010 

 

(730)  
Zemo vedzisi str. 103, 0160 Tbilisi, 
Georgia 
 

(730)  
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, 
Georgia 
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21 Marcă 024569 20503   3/2009 
12/2010 

 
 

(730)  
Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"Ciumak", UA 
 

(730)  
Pryvatne akţionerne tovarystvo 
"Ciumak", UA 
 

22 Marcă 025422 20739   8/2009 
  2/2011 

 
 

(730)  
EURODRIVE SERVICES AND 
DISTRIBUTION N.V., FR 
 

(730)  
EUROMASTER SERVICES ET 
MANAGEMENT, FR 
 

23 Marcă 032150 24896   3/2013 
  2/2014 

 

(730)  
Henri Bendel Inc., US 
 

(730)  
Henri Bendel, LLC, US 
 

24 Marcă 037164 27948   7/2015 
  4/2016 

 
 

(730)  
RIKIPAL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

(730)  
RIKIPAL S.R.L., MD 
 

25 Desene/ 
modele 
industriale 

f 2014 0022  
f 2014 0024 

R 1591 
R 1592 

12/2014 
  3/2015 
12/2018 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 
 

26 Desen/ 
model 
industrial 

f 2018 0005 -   4/2018 (55) 

 

(55) 

 

 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3  
OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 FR a 2016 0071 2014.12.04 11.2016 art. 51(2) 

2 FR a 2016 0072 2014.12.04 11.2016 art. 51(2) 

3 MD a 2017 0065 2017.06.20 - art. 51(6) 

4 MD a 2017 0104 2017.12.12 - art. 91 (1), (2) 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de menţinere 
în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50-XVI/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 CERBARI Alexandru, MD; 
MUŞINSCHI Valeriu, MD;  
PAPUŞOI Serghei, MD 

3155 a 2005 0172 2005.06.20 2018.06.20 

2 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE  
ŞI SANOCREATOLOGIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD; 
UNIVERSITATEA AGRARĂ  
DE STAT DIN MOLDOVA, MD 

4193 a 2012 0056 2012.06.22 2018.06.22 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4214 a 2012 0054 2012.06.18 2018.06.18 

4 CENTRUL NAŢIONAL  
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
AL REPUBLICII MOLDOVA, MD 

4218 a 2012 0080 2012.06.07 2018.06.07 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4301 a 2013 0036 2013.06.12 2018.06.12 

6 INSTITUTUL DE CHIMIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE 
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

4303 a 2013 0041 2013.07.05 2018.07.05 

7 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4318 a 2013 0039 2013.06.18 2018.06.18 

8 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4324 a 2013 0043 2013.07.05 2018.07.05 

9 GILEAD SCIENCES, INC., US 4371 a 2013 0095 2012.06.29 2018.06.29 

10 COVALENCO Andrei, MD 4439 a 2016 0077 2016.06.27 2018.06.27 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie   

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/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 AGARCOV Alexandr, MD;  
AGARCOVA Natalia, MD 

3283 a 2005 0211 2005.07.25 2017.07.25 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3475 a 2007 0208 2007.07.20 2017.07.20 

3 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4200 a 2012 0058 2012.07.05 2017.07.05 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4215 a 2012 0059 2012.07.09 2017.07.09 

5 PETROV Oleg, MD 4432 a 2015 0068 2015.07.23 2017.07.23 

 
 
 

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată  
de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 CASALE S.A., CH 2738 a 2000 0001 1998.05.22 2018.05.22 

 
 
 

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-XVI/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 2018 0044 2018.05.10 - art. 12(2) 
2 MD s 2018 0060 2018.06.19 - art. 12(2) 

3 MD s 2018 0069 2018.07.04 - art.12(1) 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/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 BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;  
WRIGHT Chester, US;  
ZALAN Arkady, US 

677 s 2013 0064 2013.04.08 2017.04.08 

2 DAMASCHIN Valeriu, MD;  
DAMASCHIN Elena, MD 

945 s 2015 0063 2015.04.21 2017.04.21 

3 TOPALO Valentin, MD;  
CHELE Nicolae, MD;  
SÎRBU Dumitru, MD 

948 s 2015 0046 2015.04.02 2017.04.02 

4 CAISÎN Larisa, MD 991 s 2015 0103 2015.07.23 2017.07.23 
5 GHICAVÎI Vitalie, MD 1004 s 2015 0054 2015.04.10 2017.04.10 

6 PÎRGARI Andrei, MD 1019 s 2015 0091 2015.07.08 2017.07.08 

 
 
 

MK4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  
data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. (73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) Data 
depozit 

Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
AL REPUBLICII MOLDOVA, MD 

596 s 2012 0138 2012.10.09 2018.10.09 

2 TS-Rebar Holding LLC, US 600 s 2012 0134 2012.10.01 2018.10.01 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror 

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 din 

Legea nr. 39-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii  

de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(45) Data 
publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data  
încetării 

valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

132 v 2009 0004 2009.02.27 2013.06.30 2018.06.30 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data retragerii cererii, 
motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/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 039390 2016.08.19 2019.01.11 Art. 44 (4) a 11/2016 

2 040341 2017.03.21 2019.01.29 Art. 44 (4) a 6/2017 

3 040355 2017.03.23 2019.01.29 Art. 44 (4) a 6/2017 

4 040365 2017.03.23 2019.01.21 Art. 44 (4) a 5/2017 

5 040450 2017.04.05 2019.01.21 Art. 44 (4) a 7/2017 

6 040480 2017.04.11 2019.01.11 Art. 44 (4) a 7/2017 

7 040716 2017.06.06 2019.01.21 Art. 44 (4) a 7/2017 

8 040961 2017.08.04 2019.01.11 Art. 44 (4) a 11/2017 

9 040962 2017.08.04 2019.01.11 Art. 44 (4) a 11/2017 

10 040963 2017.08.04 2019.01.11 Art. 44 (4) a 11/2017 

11 041064 2017.08.24 2019.01.11 Art. 44 (4) a 10/2017 

12 041065 2017.08.24 2019.01.11 Art. 44 (4) a 10/2017 

13 041070 2017.08.25 2019.01.11 Art. 44 (4) a 10/2017 

14 041191 2017.09.27 2019.01.29 Art. 44 (4) a 11/2017 

15 041208 2017.09.26 2019.01.29 Art. 44 (4) a 11/2017 

16 041209 2017.09.29 2019.01.29 Art. 44 (4) a 11/2017 

17 041256 2017.09.25 2019.01.21 Art. 44 (4) a 10/2017 

18 041276 2017.10.02 2019.01.29 Art. 44 (4) a 11/2017 

19 041298 2017.10.06 2019.01.29 Art. 44 (4) a 11/2017 

20 042040 2018.02.21 2019.01.15 Art. 44 (1) 6/2018 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii 
deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 

1 041655 2017.11.30 KULMEX CULMEX TAROL-DD S.R.L., MD 2019.01.21 2/2018 
2 041763 2017.12.18 LEGION DIVIN CU 

DENUMIRE SPECIALĂ 
GRAND RESERVE 
VSOP ALC. 40% VOL. 
PRODUCT OF 
MOLDOVA 0,5L 

WINE-TRADEMARKS 
S.R.L., MD 

2019.01.21 2/2018 

3 041916 2018.01.25 ELEGANCE Al-Furat for Tobacco and 
Cigarettes Industry Co., JO 

2019.01.14 4/2018 

4 041942 2018.02.05 BACK IN USSR ZERNOFF S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2019.01.14 4/2018 

5 041964 2018.02.08 IMPERIAL CRESTIAN Alexandru, MD 2019.01.14 4/2018 

6 042046 2018.02.16 STIMUL CUJBĂ Oleg, MD 2019.01.23 4/2018 
7 042148 2018.03.13 MONA LISA BOUTIQUE MIRAZUR GROUP S.R.L., 

MD 
2019.01.23 5/2018 

 
 

 
 

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-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. 

de ordine  
al înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării 
valabilităţii 

(730) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 6642 007968 PRICEWATERHOUSE 
COOPERS PwC 

2018.07.08 PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State of 
Delaware, US 
300 Madison Avenue, New York, New 
York 10017, Statele Unite ale Americii 

2  R 6667 007990 BT  
BULGARTABAK 

2018.07.13 AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia, 
Bulgaria 

3  R 6679 007994 THERAPIN 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

4  R 6681 007996 ORINOL 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

5  R 6683 007998 ORASEPT 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

6  R 6685 008001 ASCAFF 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 
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7  R 6686 008005 GYNEZOL 7 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

8  R 6687 008006 CALCEMIN 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

9  R 6689 008008 WHITEHALL® 2018.07.14 WYETH, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940-0874, Statele Unite 
ale Americii 

10  R 6690 008009 W 2018.07.14 WYETH, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940-0874, Statele Unite  
ale Americii 

11  R 6708 008041 whiskas 2018.07.23 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

12  R 6709 008043 MARCELLA 
MARSELLA 

2018.07.27 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, 
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

13  R 6710 008045 NOVA 2018.07.27 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell 
Street, Port Louis, Maurice 

14  R 6720 008004 SALIN 2018.07.14 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

15  R 6729 008026 СОЮЗ 
АПОЛЛОН 

2018.07.20 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia 

16  R 6765 008067 PINAR 2018.07.31 PINAR SÜT MAMÜLLERI SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Pinarbaşi Yolu Üstü, Pinarbaşi - Izmir, 
Turcia 

17  R 6960 008040 PENTIUM 2018.07.22 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele 
Unite ale Americii 

18  R 10046 008047 ВИНО 
ЛЮБВИ 

2018.07.28 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

19  R 12309 008018 DAMĂ DE CUPĂ 2018.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

20  R 12310 008019 DAMĂ DE TREF 2018.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

21  R 12311 008020 DAMĂ DE PICĂ 2018.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

22  R 12312 008021 DAMĂ DE CARO 2018.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

23  17543 023853 STRETCH 2018.07.09 DEMI-LUNE S.R.L., MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 4, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

24  17859 023934 CEYLON TEA 2018.07.22 SRI LANKA TEA BOARD, LK 
574, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka 

25  17860 023904 Л 
LUGAABRASIV 

2018.07.16 JSC "Luga abrasive plant", RU 
Str. Krasnoarmeiskaia, 32, or. Luga, reg. 
Leningrad, 188230, Federaţia Rusă 
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26  18342 023914 ProFitness 2018.07.18 CANONIC-TUR S.R.L., MD 
Str. Roguleni nr. 53, 
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

27  18371 023941 DREAM ON 2018.07.28 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

28  18385 023755 СОКОЛИНАЯ ОХОТА 
SOKOLINAIA OHOTA 

2018.07.02 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

29  18386 023756 АЛЬТАИР 
ALTAIR 

2018.07.02 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

30  18395 023728 Когда выбираешь для 
себя 

Cînd alegi pentru tine 

2018.07.02 MoDeM S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 6, ap. 103, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

31  18396 023731 MAGELLAN 
TRAVEL AGENCY 

2018.07.04 EXPRES-AERO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 65/2, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

32  18397 023961 VSETAXI 2018.07.30 SANELIT-PLUS S.R.L., MD 
Str. Mihai Ceachir nr. 1A, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

33  18398 023981 FLEXTER 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

34  18399 023982 GRITALCOM 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

35  18400 023983 HIDROTEX 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

36  18401 023985 CITI QUIKREMIT 2018.07.30 Citigroup Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
399 Park Avenue, New York, NY 10043, 
Statele Unite ale Americii 

37  18406 023784 CHIŞINĂU GREEN 2018.07.01 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

38  18408 023827 EVERSPORT 2018.07.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

39  18409 023828 EVERSTYLE 2018.07.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

40  18412 023975 COLOMINA 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

41  18413 023978 CONDOR 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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42  18479 023851 TRATA 2018.07.16 NORTH AEGEAN SEA CANNERIES 
S.A., GR 
Stavrochori Industrial Area,  P.O. Box 
36, 611 00 Kilkis, Grecia 

43  18481 023824 Everwell 2018.07.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

44  18482 023825 EVERH2O 2018.07.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

45  18483 023826 EVERCLEAN 2018.07.03 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

46  18485 023969 CITI QUIKREMIT 2018.07.29 Citigroup Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
399 Park Avenue, New York, NY 10043, 
Statele Unite ale Americii 

47  18486 023980 DYO 2018.07.30 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

48  18499 023933 Creative Show 2018.07.23 GARABA Galina, MD 
Calea Orheiului nr. 107, ap. 104, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

49  18599 023855 COAST LONDON 2018.07.10 COAST FASHIONS LIMITED, GB 
The Triangle, Stanton Harcourt Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, Witney, 
Oxfordshire OX29 5UT, Regatul Unit 

50  18666 023932 СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ 
КЛАССИКА 

2018.07.21 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

51  18757 023917 vivoil 2018.07.17 CERESĂU Vasile, MD 
Str. Păcii nr. 63, 
MD-6200, Sângerei, Republica Moldova 

52  18780 023924 WINSTON  
ENJOY TRUE QUALITY 

2018.07.18 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

53  18781 023936 Biohleb 2018.07.28 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

54  18805 023831 CARDOGREL 2018.07.02 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

55  18806 023964 orange™  
together we can do 

more 

2018.07.28 ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
GB 
3 More London Riverside, London SE1 
2AQ, Regatul Unit 

56  18807 023965 TOGETHER WE CAN 
DO MORE 

2018.07.28 ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
GB 
3 More London Riverside, London SE1 
2AQ, Regatul Unit 

57  18816 023872 SUPRATON 
HIDROFOB 

2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

58  18818 023874 SATINA-WAX 2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

59  18819 023875 CERA-ŞIK 2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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60  18827 023892 FIESTA 2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

61  18831 023896 FUDJ 2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

62  18834 023919 NIVELIR●GROSS 2018.07.18 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

63  18835 023922 NIVELIR●RAPID 2018.07.18 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

64  18841 023930 VIVIENNE 2018.07.18 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

65  18882 023878 B-202 2018.07.16 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

66  18888 023921 NIVELIR●FIN 2018.07.18 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

67  18901 023846 585 
ювелирая сеть 

2018.07.04 Rivendel Trading Limited, VG 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

68  18903 023857 SILUDAY 2018.07.10 B.S.A. INTERNATIONAL, Company 
registered under Belgian Laws, BE 
Place du Champs de Mars 5 - Boite 20, 
1050 BRUSSELS, Belgia 

69  18907 023942 ACHIEVING 
POTENTIAL - MAKING 

A DIFFERENCE 

2018.07.24 EYGN Limited, BS 
One Montague Place, East Bay Street, 
Nassau, Bahamas 

70  18910 023839 СЕМЬ ЛЮБИМЫХ РОЗ 2018.07.11 VINREAL S.R.L., MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

71  18911 023858 KAYABA 2018.07.10 KYB Corporation, JP 
World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-Cho, 2-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japonia 

72  18912 023859 KYB 2018.07.10 KYB Corporation, JP 
World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-Cho, 2-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japonia 

73  18935 023923 KENT 2018.07.17 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

74  18987 023864 AZOKSIN-BIO 2018.07.14 ACC AVITAFARMA-M, MD 
Str. Tighina nr. 49/3, ap. 54, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

75  19082 023852 BAILEYS  
THE ORIGINAL IRISH 

CREAM  
R. A. Bailey 

2018.07.08 R & A Bailey & Co, IE 
Nangor House, Western Estate,  
Dublin 12, Irlanda 

76  19114 023783 АКВАТИР 
AQUATIR 

2018.07.01 ACVATIR S.R.L., MD 
Str. Sovetscaia nr. 1, MD-3300, 
Tiraspolul Nou, Tiraspol, TDS Nistrului, 
Republica Moldova 

77  19181 023943 BESTER 2018.07.25 ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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78  19218 023775 CONDRIŢA  
Centrul de Reabilitare și 

Sănătate 

2018.07.03 SanSindcom S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, pav. 9, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

79  19310 023752 BH  
Fitness 

2018.07.02 Senatski D., întreprindere individuală, 
MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 21/1, ap. 40, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

80  19349 023822 ЦАРСЬКИЙ 2018.07.01 OFUTIN Olexandr, UA 
Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23,  
Odesa, 65014, Ucraina 

81  19377 023818 TARGET SCHOOL 2018.07.17 TARGET ADVERTISING S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

82  19535 023847 CAFEA CU SUFLET 2018.07.08 STRAUSS ROMANIA S.R.L.,  
societate comercială, RO 
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector 3, 
Bucureşti, România 

83  19679 023821 FRANÇOIS FORÉS 
форéс® 

2018.07.01 Tovarîstvo s obmejenoiu 
vidpovidalinistiu "FORES", UA 
Vul. Odaria, 9, m. Odesa, 65003, 
Ucraina 

84  19833 023908 Marcă figurativă 2018.07.15 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

85  19834 023909 Marcă figurativă 2018.07.15 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

86  19835 023910 Marcă figurativă 2018.07.15 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

87  20084 023905 cezar 2018.07.21 CAVCALIUC Eugenia, MD 
Str. Ceucari nr. 2, bloc 7, ap. 67, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în iulie 2019 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. de ordine  
al înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 12 000141 Marcă figurativă 2019.07.10 Diageo Brands B.V., NL 

2 2R 119 000392 HELLMANN'S 2019.07.05 CONOPCO, INC., US 

3 R 7235 008723 EMOTION ENGINE 2019.07.01 Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as 
Sony Computer Entertainment 
Inc.), JP 

4 R 7322 008761 DOVE ORIGINS 2019.07.16 MARS, INCORPORATED, US 
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5 R 7326 008772 AMD 2019.07.21 ADVANCED MICRO DEVICES, 

INC., corporaţie din statul 
Delaware, US 

6 R 7327 008773 ARCTIC ICE 2019.07.21 The Gillette Company LLC, US 

7 R 7328 008774 SHISEIDO 2019.07.21 SHISEIDO COMPANY, LTD., JP 
8 R 7336 008749 JOC 2019.07.09 TUTUN-CTC S.A., MD 

9 R 7366 008780 ЗИОН 2019.07.29 SYNGENTA Limited, GB 

10 R 7375 008766 XEON 2019.07.19 INTEL CORPORATION, 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, 
US 

11 R 7390 008781 Marcă figurativă 2019.07.30 YAMAHA CORPORATION, JP 
12 R 7407 008744 PRACTIC 2019.07.08 ORANGE MOLDOVA S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
13 R 7408 008745 ELITE 2019.07.08 ORANGE MOLDOVA S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
14 R 7410 008778 PM 

LONGBEACH 
2019.07.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 

CH 

15 R 7453 008783 CEBA  
VIN 

2019.07.30 CEBA-VIN S.A.,  
înreprindere mixtă, MD 

16 R 7768 008746 mavi jeans® 2019.07.08 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., 
TR 

17 R 7769 008747 mavi jeans® 2019.07.08 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., 
TR 

18 R 8045 008759 Монастырский 
Дворик 

2019.07.15 Dionysos Mereni S.A., MD 

19 19766 025509 Winston XS 2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 

20 19767 025510 Winston XS 2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 

21 19768 025511 Winston XS 2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 
22 19769 025512 Winston XS 2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 

23 19776 025614 CUPTORUL 
DE LA BUNICA 

2019.07.20 APA-VIEŢII S.R.L., MD 

24 19783 025459 ACOOLA 2019.07.02 AUTODISCOM S.R.L., MD 
25 19872 025513 WINSTON 

XSENCE OF ME 
2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 

26 19874 025514 WINSTON 
XSENCE 

2019.07.03 Japan Tobacco Inc., JP 

27 19877 025539 YUNI 2019.07.02 BĂRCĂ Maria, MD 
28 19878 025540 Mai puţin amar,  

mai plin de viaţă! 
2019.07.06 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

29 19879 025571 INSTITUTUL 
INTERNAŢIONAL  

DE 
MANAGEMENT  

IMI-NOVA  

2019.07.14 IMI-NOVA, institut internaţional  
de management, MD 

30 19880 025575 PALEXTRA 2019.07.13 Grünenthal GmbH, DE 
31 19881 025576 PALEXIAS 2019.07.13 Grünenthal GmbH, DE 

32 19882 025577 PAXERIA 2019.07.13 Grünenthal GmbH, DE 

33 19883 025611 POLIREM 2019.07.16 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

34 19925 025556 CHARTIS 2019.07.08 Akita, Inc., a Delaware 
corporation, US 

35 19950 025623 ador  
gustul natural 

2019.07.17 ELDI&Co S.R.L.,  
societate comercială, MD 

36 19972 025582 BEBELUŞ 2019.07.24 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

37 19974 025608 VSM plast 2019.07.07 Tripav S.R.L., MD 

38 19975 025618 Marcă  
tridimensională 

2019.07.24 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 
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39 19976 025619 Marcă  
tridimensională 

2019.07.24 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

40 19977 025620 Marcă figurativă 2019.07.24 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

41 19978 025628 CALITATEA 
CARE TE MIŞCĂ 

2019.07.24 EASEUR HOLDING B.V., NL 

42 19985 025544 ХОМИЧ 2019.07.10 Kelley Grains IMPEX S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

43 19986 025562 MARIŢA 2019.07.08 SOLOVIOV Evghenii, MD 

44 20022 025616 PRACTICARD 2019.07.20 FinComBank S.A., MD 
MEGA MARKET S.R.L.,  
societate comercială, MD 

45 20023 025621 COTRILAKS 2019.07.16 ASFARMA MEDIKAL DENTAL 
URUNLER VE ILAC SANAYI 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI 
TURCEŞTI, MD 

46 20024 025622 ZEFEKSAL 2019.07.16 ASFARMA MEDIKAL DENTAL 
URUNLER VE ILAC SANAYI 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
REPREZENTANŢA COMPANIEI 
TURCEŞTI, MD 

47 20025 025629 QUALITY THAT 
MOVES YOU 

2019.07.24 EASEUR HOLDING B.V., NL 

48 20026 025631 BIO Country® 2019.07.21 BIO COUNTRY S.R.L.,  
societate comercială, MD 

49 20027 025632 Ruspin  
GRUP 

2019.07.24 CROITOR Igor, MD 

50 20028 025634 CHARTIS  
Your world, 

insured 

2019.07.20 Akita, Inc., a Delaware 
corporation, US 

51 20029 025635 CHARTIS 2019.07.20 Akita, Inc., a Delaware 
corporation, US 

52 20030 025640 ZOO  
Farm Agro 

2019.07.22 ZOOFARMAGRO S.R.L., MD 

53 20032 025553 DÎMOC  
ДЫМОК 

2019.07.08 LOUTZIK Nikolay, BG 

54 20051 025573 Twix 2019.07.10 MARS, INCORPORATED, US 

55 20052 025641 ATIS 2019.07.24 TUTUN-CTC S.A., MD 
56 20058 025537 CERATO KOUP 2019.07.01 Kia Motors Corporation, KR 

57 20066 025551 Brandson 2019.07.07 URSCHI Liliana, MD 

58 20074 025541 MELAG 2019.07.06 POLISANO PRIM S.R.L., MD 

59 20078 025626 SMIRNOFF 2019.07.17 Diageo North America, Inc.,  
corporaţie din statul Connecticut, 
US 

60 20094 025633 XANLEIN 2019.07.20 COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, US 

61 20098 025515 EDELWEISS 2019.07.16 ŢURCAN Vladimir, MD 
ŢURCAN Valentin, MD 

62 20099 025555 Долгiт 2019.07.08 Dolorgiet GmbH & Co. KG, DE 

63 20107 025552 MisterMd 2019.07.07 MIGAI Nadejda, MD 

64 20118 025613 ADRENALIN 2019.07.16 SUHOREBROV Serghei, MD 

65 20133 025627 Nefis Mixx 2019.07.21 Nefis S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

66 20134 025566 Marcă 
tridimensională 

2019.07.10 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

67 20139 025671 AIESEC 2019.07.31 AIESEC MOLDOVA,  
asociaţie obştească, MD 

68 20144 025660 AGC  
Alocozay Group of 

Companies 

2019.07.28 Alokozay FZE, AE 
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69 20145 025636 RELENTLESS 2019.07.20 ENERGY BEVERAGES LLC, a 
Delaware limited liability company, 
US 

70 20146 025615 TUMULT 2019.07.15 The Coca-Cola Company,  
corporaţia statului Delaware, US 

71 20147 025609 FUZE 2019.07.14 The Coca-Cola Company, US 
72 20148 025549 VAGINORM C 

ВАГИНОРМ С 
2019.07.06 POLICHEM S.A., LU 

73 20163 025604 DIVELLA 2019.07.01 F. Divella S.p.A, IT 

74 20176 025648 MARY KAY SATIN 
BODY 

2019.07.23 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

75 20178 025646 Grimerka party +1 2019.07.23 ZESTREA Serghei, MD 
76 20180 025657 Alokozay A 2019.07.28 Alokozay FZE, AE 

77 20198 025647 Dove 2019.07.23 MARS, INCORPORATED, US 

78 20199 025652 МЯСНОЙ ПИР 2019.07.24 MARS, INCORPORATED, US 

79 20200 025651 УЛОВ РЫБАКА 2019.07.24 MARS, INCORPORATED, US 
80 20209 025568 PLATINUM 2019.07.10 Moldcell S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
81 20210 025569 INFINIT 2019.07.10 Moldcell S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
82 20211 025570 fantasy 2019.07.10 Moldcell S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 

83 20212 025597 НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО 

2019.07.01 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

84 20224 025554 OHOTNICII 
ОХОТНИЧЬИ 

2019.07.08 LOUTZIK Nikolay, BG 

85 20225 025654 SHEHEREZADA 2019.07.27 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

86 20226 025653 ALI BABA 
АЛИ БАБА 

2019.07.27 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

87 20232 025564 KAHLUA 2019.07.08 Kahlua AG, CH 

88 20233 025662 TUNINGAGE  
RACE 

PERFORMANCE 

2019.07.31 AUTOMAX S.R.L., MD 

89 20234 025624 GETREADY 2019.07.17 CEPOI Victor, MD 

90 20235 025643 Marcă figurativă 2019.07.23 COJOCARU Ruslan, MD 

91 20245 025658 D DUNHILL  
FINE CUT 

2019.07.28 Dunhill Tobacco of London 
Limited, GB 

92 20250 025659 PALL MALL  
NANOKINGS 

2019.07.28 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

93 20262 025543 КУВАН 2019.07.03 Merck KgaA, DE 

94 20263 025547 DE LA ARICEL 2019.07.06 BOLŞACOV Dmitrii, MD 
95 20264 025661 BACKFLIP 2019.07.30 Motorola Trademark Holdings, 

LLC, US 
96 20265 025579 МОЛОКО 

ВДВОЙНЕ 
ВКУСНЕЙ, ЕСЛИ 

ЭТО – МИЛКИ 
УЭЙ 

2019.07.14 MARS, INCORPORATED, US 

97 20266 025663 AUTOMAX  
CAR 

ACCESSORIES 

2019.07.31 AUTOMAX S.R.L., MD 

98 20289 025605 CUCULAND  
PUR ŞI LIBER 

2019.07.01 AZARIA LIMITED, SC 

99 20310 025538 Эко-кролик 2019.07.03 POGORETSKY Janosh, UA 

100 20327 025639 Marcă figurativă 2019.07.21 PepsiCo, Inc.,  
corporaţie din statul North 
Carolina, US 

101 20378 025649 AUTOBOSS 2019.07.23 Autoboss Tech, Inc., CN 
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102 20385 025561 Castorland Puzzle 
54 

2019.07.08 CASTOR Drukarnia i 
Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 

103 20386 025667 Золотая осень 2019.07.31 Colaj S.R.L., MD 
104 20387 025668 Toamna de aur 2019.07.31 Colaj S.R.L., MD 

105 20453 025557 Castorland Puzzle 
1000 

2019.07.08 CASTOR Drukarnia i 
Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 

106 20454 025558 Castorland Puzzle 
1000 

2019.07.08 CASTOR Drukarnia i 
Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 

107 20455 025559 Castorland  

Puzzle 
2019.07.08 CASTOR Drukarnia i 

Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 

108 20456 025560 Castorland Puzzle 
500 

2019.07.08 CASTOR Drukarnia i 
Wydawnictwo Marek Bryła, 
Wojciech Lipiński Sp. j., PL 

109 20643 025617 MAMMA MIA 2019.07.16 COJOCARU Ruslan, MD 
110 20644 025630 ASSCARDIO 2019.07.22 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 

111 20683 025655 MOLIS 2019.07.31 LESCENCO Oleg, MD 

112 20895 025612 HUNTER 2019.07.16 DRĂGUŢANU Serghei, MD 

113 20928 025637 ACTIVIL 2019.07.23 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

114 20940 025572 РОСА 2019.07.10 GALUPA Dumitru, MD 
115 20953 025645 BOCIKOVOI  

CVAS  
2019.07.23 TRIFANIUC Evghenii, MD 

116 21072 025542 Marcă 
tridimensională 

2019.07.03 DOGANIC Serghei, MD 

117 21257 025578 SMILE ; ) 2019.07.14 ROGOJINĂ Sergiu, MD 

118 21262 025600 Milina 2019.07.09 IUGINTERTRANS S.A., MD 

119 22822 025574 MOLDOVAGAZ 
МОЛДОВАГАЗ 

2019.07.14 Moldovagaz, societate pe acţiuni 
moldo-rusă de tip deschis, MD 

120 23855 025548 ЗОЛОТОЙ АИСТ 2019.07.06 ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 

 

 
 
 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
Nr. 
crt. 

(111)  
Nr. de ordine  
al înregistrării 

(730)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

 

Data eliberării 
duplicatului 

1 27222 Marriott Worldwide Corporation,  
corporaţie din statul Maryland, US  
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,  
Statele Unite ale Americii  
 

2019.01.17 
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0025 2018.03.23 1 2019.01.28 5/2018 

 
 
 

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-XVI/2007 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

certificatului 

(21)  
Nr. 

de depozit 

(22)  
Data  

de depozit 

(18) Data 
expirării 

termenului  
de valabilitate 

1 UNITED WINE COMPANY, SOCIETATE CU 
RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

560 f 2003 0055 2003.07.08 2018.07.08 

2 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

585 f 2003 0063 2003.07.23 2018.07.23 

3 ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 

1541 f 2013 0082 2013.07.29 2018.07.29 
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Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul depozitului,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Mărci 025141 
025144 

19675 
19676 

  5/2009 
  5/2010 
  1/2013 

(730)  
Patron, 10, 6501 LARNACA, Cipru 
 

(730)  
Patron, 10, 6051 LARNACA, Cipru 
 

2 Marcă 038911 29094   7/2016 
  2/2017 
11/2018 

 

(730)  
KOLODYAZHNIY Alexei, UA 
Nikolai Bajan Str., 10, apt. 102, 
Harkov 61157, Ucraina 
 

(730)  
KOLODYAZHNIY Oleksiy, UA 
Mykoly Bazhana Str., 10, apt. 102, 
Kharkiv 61157, Ucraina 
 

 



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 ianuarie 2019, în privinţa cărora  
procedura a fost finalizată  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, data examinării  
contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestata
r 

Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
 

TRANSFORMERS 
 

041333 
2017.10.12 

 
Hasbro, Inc., US 

Hasbro, 
Inc., US 

2018.11.15 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.10.19 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 

 
041478 

2017.11.08 
 

RUSLAN 
SHOSTAK, UA 

RUSLAN 
SHOSTAK

, UA 

2018.11.19 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.09.18.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
Tort IDEAL 

  
040763 

2017.06.16 
 

POJOGA Nicolae, 
MD 

POJOGA 
Nicolae, 

MD 

2018.07.23 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.05.14.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
topmusic.md 

 
041189 

2017.09.25 
 

GUTIUM Alexandru, 
MD 

GUTIUM 
Alexandru, 

MD 

2018.11.29 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.01.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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5 Marcă naţională 

 
 

041760 
2017.12.15 

 
Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

Bayer 
Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2018.11.22 
Împotriva deciziei 
de înregistrare a 
mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 
041823 

2018.01.04 
 

Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

Bayer 
Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2018.11.22 
Împotriva deciziei 
de înregistrare a 
mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 
041111 

2017.09.06 
 

N.V. Sumatra 
Tobacco Trading 

Company, ID 

N.V. Sumatra 
Tobacco 
Trading 

Company, ID 

2018.10.22 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.09.03 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 34.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

040833 
2017.06.21 

 
CONOVALOV 
Dumitru, MD 

CONOVALOV 
Nichita, MD 

CONOVALOV 
Dumitru, MD 

CONOVALOV 
Nichita, MD 

2018.09.02 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.06.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 

040080 
2017.01.31 

 
Techtronic Power 
Tools Technology 

Limited, VG 

Techtronic 
Power Tools 
Technology 
Limited, VG 

2018.06.07 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.05.14 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
07, 10, 11. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului "+", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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10 Marcă naţională 
BIG TASTY 

 
040571 

2017.04.28 
 

McDonald’s 
Corporation, a 

corporation organized 
and existing under 

the laws of the State 
of Delaware, US 

McDonald’s 
Corporation, a 

corporation 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware, US 

2018.11.19 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.09.18 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 

 
041522 

2017.11.17 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2018.11.19 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.09.18 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 21, 33, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă internaţională 
 

SANOHEPATIC 
 

IR 1110820 
2012.01.30 

 
Natur Produkt Zdrovit 

Sp. z o.o., PL 

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

2018.11.05 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.08.15 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 05.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

13 Marcă internaţională 
SIZZLING HOT 

 
IR 1256302 
2015.03.04 

 
NOVOMATIC AG, 

AT 

NOVOMATIC 
AG, AT 

2018.11.08 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.08.21 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
09, 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

14 Marcă internaţională 
Petrovax 

 
IR 1349343 
2017.02.22 

 
OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOY 

OTVETSTVEN-
NOSTYU "NPO 

Petrovaks Farm", RU 

OBSHCHEST
VO S 

OGRANICHE
NNOY 

OTVETSTVE
NNOSTYU 

"NPO 
Petrovaks 
Farm", RU 

2018.11.30 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.09.27 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
03, 05.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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15 Marcă 
internaţională 

 
IR 1357749 
2017.02.27 

 
CONFEZIONI 
PESERICO 
S.P.A., IT 

CONFEZIONI 
PESERICO 
S.P.A., IT 

2018.11.22 
Împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.06 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 03, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

FIPAR - Fabbrica 
Italiana Parati 

 
IR 1233701 
2014.09.29 

 
FIPAR LLC 

(SOCIETA' A 
RESPONSABILI
TA' LIMITATA 
"FIPAR"), RU 

FIPAR LLC 
(SOCIETA' A 

RESPONSABI
LITA' 

LIMITATA 
"FIPAR"), RU 

2018.11.14 
Împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.03.06 şi se acceptă 
înregistrarea contractului de cesiune a 
drepturilor asupra mărcii pentru următoarele 
produse din clasa 27: tapiserii murale, cu 
excepţia celor din materiale textile, tapet, toate 
produsele fabricate în Italia sau în conformitate 
cu tehnicile tradiţionale italiene.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 794 362 
2002.11.12 

 
NAOS, FR 

NAOS, FR 2018.10.18 
Împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.08.06 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 03, 05, 44, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra elementului verbal "Derm", cu 
excepţia executării grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.   
 

18 Desene și modele 

 

 

 
f 2017 0027 
2017.06.12 

 
BUELO S.R.L., 

MD 

BUELO 
S.R.L., MD 

2018.07.24 
Împotriva 

Hotărârii de 
respingere în 

parte a desenelor 
şi modelelor 
industriale  

2019.01.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.29 şi se acceptă 
înregistrarea desenelor, modelelor industriale 
nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la ridicarea interdicţiei 
asupra mărcii nr. 26522,  înregistrate pe numele 

titularului IKA-EXPERT S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010 -2068/18 din 
22.01.2019, privind executarea documentului executoriu nr. 2-1749/18 din 11.10.2018 emis de 
Judecătoria Chișinău sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei asupra bunurilor 
debitorului IKA-EXPERT S.R.L., IDNO 1013600002230: 

- se ridică interdicția asupra mărcii nr. 26522 din 11.04.2014, înregistrate pe numele titularului 
IKA-EXPERT S.R.L., str. Teiului nr. 8B, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova, IDNO 
1013600002230, aplicată în baza Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-2068/18 
din 18.12.2018, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 03 din 15.01.2019;  

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 26522 din 11.04.2014, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 17.07.2017, Încheierii 

Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 28.01.2019 
privind decăderea parţială din drepturi a titularului 

mărcilor internaționale nr. IR 1001404 și nr. IR 433398 
 

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 17.07.2017, Încheierii 
Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 28.01.2019, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de SC Parimatch S.R.L. împotriva Hachette Filipacchi Presse, intervenient accesoriu 
AGEPI, privind decăderea parţială din drepturi asupra mărcilor internaționale nr. IR 1001404 și nr. IR 
433398, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor, 

- este decăzut din drepturile asupra mărcilor internaționale PARIS MATCH nr. IR 1001404 din 
17.12.2008 și PARIS MATCH nr. IR 433398 din 21.10.1977, pentru serviciile din clasele 35 și 41 
conform CIPS, titularul HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue Anatole France F-92534 
LEVALLOIS-PERRET CEDEX  (FR). 
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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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Cu privire la modificarea formularului-tip 
al chestionarului tehnic pentru soi de plantă 

„Porumb” 

 
În scopul respectării prevederilor Regulamentului privind codificarea şi evidenţa 

documentelor tipizate elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.104 din 17.06.2013, cu 
modificările ulterioare şi în legătură cu necesitatea modificării unui formular-tip al chestionarului 
tehnic pentru soi de plantă, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 11 din 01.02.2019, se 
modifică şi se expune în redacţie nouă formularul-tip al chestionarului tehnic pentru soi de plantă 
„Porumb” din Anexa nr. 2 la Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 166 din 30.10.2013 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea formularului-tip Codul formularului-tip 

1 Chestionar tehnic Porumb F-01-SP-008-E-02-0228 
 

 
Formularul-tip al chestionarului tehnic pentru soi de plantă „Porumb” poate fi obținut direct la 

AGEPI sau accesat la adresa: http://www.agepi.gov.md/ro/plants/questionnaire 
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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ,,INFOINVENT”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă invită la cea de-a 

XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23 

noiembrie 2019 în incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S.A. din Chișinău.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Ofi ciul 

European de Brevete și CIE ,,MOLDEXPO” S.A.

EIS ,,INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și promovează 

creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor 

mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia națională, precum și 

dezvoltarea cooperării tehnico-științifi ce internaționale.

Evenimentul oferă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, cercetători 

și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mondiale a 

Proprietății Intelectuale, ai Ofi ciului European de Brevete și ai ofi ciilor străine de proprietate intelectuală vor 

vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției despre rolul inovațiilor și a proprietății 

intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor. 

Doritorii au posibilitatea să-și expună invențiile, produsele și/sau serviciile inovative, alături de 

reprezentanți din alte țări, în cadrul unei expoziții de inventică. 

Informaţia detaliată despre EIS „INFOINVENT-2019” este accesibilă pe pagina: www.infoinvent.md.

Pentru orice întrebări privind organizarea şi desfăşurarea expoziției „INFOINVENT” Vă rugăm să ne 

contactați la tel. 022 400-589, 022 400-592 sau e-mail: infoinvent@agepi.gov.md.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 

fax: (022) 44-01-19

e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 

http://agepi.gov.md/ 
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