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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
KY Insulele Cayman
KZ Kazahstan
LA Republica 

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK 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. 50/2008 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. 50/2008 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 
№ 50/2008 об охране изобретений.  

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

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

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

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

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

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

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
 Designation of the kind of document
 Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
 Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului
 Document correction or modifi cation information
 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(21) Numărul de depozit
 Number assigned to the application
 Номер заявки
(22) Data de depozit
 Date of 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 
(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
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau 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
(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii acordării brevetului european
         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
         Дата публикации ЕПВ сведений о предоставлении европейского патента                                                    
        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma 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 



10

MD - BOPI 3/2021                INVENTIONS

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

PUBLICATE DE AGEPI
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 

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

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

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

http://agepi.gov.md/sites/default/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
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 
  или признания патента недействительным 
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C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau 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  
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
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 

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

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

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 
   Published patent applications 
   Опубликованные заявки на патент на изобретение
BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 
   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate 
   Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested 
   Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
   Молдова
FF4A  Brevete de invenţie acordate 
   Granted patents for invention 
   Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y  Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

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

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

 Молдова

Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с  изменениями или исправлениями в любой 

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
  List of expired patents for invention
  Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек 
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat 
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
             Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек 
ML9Y  Lista cererilor de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată respinse
            List of refused applications for extension of the term of validity of a short-term patent
            Перечень отклоненных заявок на продление срока действия краткосрочного патента
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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. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de 
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile 

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

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

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

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

According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the 
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 № 50/2008 об охране изобретений. Описания к 
заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 

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

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

P

P 

П 
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(21) a 2019 0073 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A47G 23/02 (2006.01) 
(22) 2019.10.17 
(71)(72) CARGHER Igor, MD 
(54) Suport de pahar 
(57) Suportul de pahar este destinat ţinerii în mâini 

a paharului de carton de unică folosinţă în timp 
ce se bea cafea sau ceai fierbinte. 
Suportul de pahar constă din două elemente. 
Primul element este executat în forma unui 
inel, care cuprinde paharul de unică folosinţă.  
Cel de-al doilea element este executat ca un 
mâner. Elementele se unesc prin îmbinarea a 
două fante dreptunghiulare, care, fiind introdu-
se una în cealaltă, formează un nod de conec-
tare. Acest nod formează o cuplare strânsă a 
structurii, ceea ce asigură funcţionarea ei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Cup holder 
(57) The cup holder is designed to hold a disposa-

ble cardboard cup in the hands while drinking 
hot coffee or tea. 
The cup holder consists of two elements. The 
first element is made in the form of a ring that 
encloses a disposable cup. The second ele-
ment is made in the form of a handle. The el-
ements are connected by combining two rec-
tangular grooves, which, when inserted into 
each other, form a connecting unit. This unit 
forms a tight connection of the structure, 
which ensures its operation. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Подстаканник 
(57) Подстаканник предназначен для удержи-

вания в руках одноразового картонного 
стаканчика во время питья горячего кофе 
или чая. 
Подстаканник состоит из двух элементов. 
Первый элемент выполнен в форме коль-
ца, которое охватывает одноразовый ста-
канчик. Второй элемент выполнен в виде 
ручки. Элементы соединяются путем объ-
единения двух прямоугольных пазов, кото-
рые будучи вставлены друг в друга обра-
зуют соединительный узел. Этот узел об-
разует плотное соединение конструкции, 
что обеспечивает ее работу. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

(21) a 2019 0072 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 285/135 (2006.01) 

C07C 13/48 (2006.01) 
A61K 31/433 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(22) 2019.09.17 
(71) INSTITUTUL DE CHIMIE, MD 
(72) ARÎCU Aculina, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, 

MD; LUNGU Lidia, MD; VORNICU Nicoleta, 
RO 

(54) Compusul 5-(homodrim-6,8-dien-11-il)-
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imina cu proprietăţi 
antifungice şi antibacteriene 

(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei şi 
medicinei, şi anume la sinteza unui compus 
nou cu schelet hibrid terpenic şi 1,3,4-
tiadiazolic, care poate găsi aplicare în medici-
nă în calitate de preparat antifungic şi antibac-
terian. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 5-
(homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-
2(3H)-imina, care manifestă proprietăţi 
antifungice şi antibacteriene. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) 5-(Homodrim-6,8-diene-11-yl)-1,3,4-
thiadiazol-2(3H)-imine compound with 
antifungal and antibacterial properties 

(57) The invention relates to the field of chemistry 
and medicine, namely to the synthesis of a 
new compound with hybrid terpene and 1,3,4-
thiadiazole skeleton, which can be used in 
medicine as an antifungal and antibacterial 
drug. 
According to the invention, claimed is 5-
(homodrim-6,8-diene-11-yl)-1,3,4-thiadiazol-
2(3H)-imine compound, which exhibits anti-
fungal and antibacterial properties. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение 5-(гомодрим-6,8-диен-11-
ил)-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-имин с анти-
грибковыми и антибактериальными 
свойствами 

(57) Изобретение относится к области химии и 
медицины, а именно к синтезу нового со-
единения с гибридным терпеновым и 1,3,4-
тиадиазольным скелетом, которое может 
найти применение в медицине в качестве 
антигрибкового и антибактериального пре-
парата. 
Согласно изобретению, заявляется соеди-
нение 5-(гомодрим-6,8-диен-11-ил)-1,3,4-
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тиадиазол-2(3H)-имин, которое проявляет 
антигрибковые и антибактериальные свой-
ства. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 
(21) a 2019 0074 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 

C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/48 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(22) 2019.09.25 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, 

MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA 
Valeriana, MD; GRAUR Vasilii, MD; 
ANDRONACHE Lilia, MD; ŞVEŢ Inna, MD; 
BOTNARU Maria, MD 

(54) Compuşii coordinativi ai cuprului cu 4-
aliltiosemicarbazonele 3-(fenil)-1-(piridin-2-
il)prop-2-en-1-onelor substituite în calitate 
de inhibitori ai radicalilor superoxizi 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un şir de compuşi coordinativi de 
cupru biologic activi din clasa tiosemi-
carbazidaţilor metalelor de tranziţie. Aceşti 
complecşi pot găsi aplicare în medicină în ca-
litate de preparate care inhibă radicalii 
superoxizi, prevenind astfel multiple acţiuni 
nocive asupra organismului. 
Esenţa invenţiei constă în obţinerea unui şir 
de inhibitori sintetici ai radicalilor superoxizi în 
baza compuşilor coordinativi ai cuprului cu 4-
aliltiosemicarbazonele 3-(fenil)-1-(piridin-2-
il)prop-2-en-1-onelor substituite cu formula 
generală: 

Cu

X

X

Cu
NN

N

S

N N
N

S
NH

NH

R1

R2

R1

R2

I - VI I: 
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = Cl-;           II:  
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = NO3

-; 
III: R1 = OCH3, R2 = H, X = Cl-;            IV:  
R1 OCH3, R2 = H, X = NO3

-; 
V: R1 = R2 = OCH3, X = Cl-;                   VI:  
R1 = R2 = OCH3, X = NO3

-. 

Compuşii revendicaţi extind arsenalul de inhi-
bitori ai radicalilor superoxizi cu activitate bio-
logică înaltă. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Copper coordination compounds with 4-
allylthiosemicarbazones of substituted 3-
(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-ones 
as inhibitors of superoxide radicals 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a number of biologically active 
copper coordination compounds from the 
class of transition metal thiosemicarbazidates. 
These complexes can be used in medicine as 
drugs that inhibit superoxide radicals, thus 
preventing multiple harmful effects on the 
body. 
Summary of the invention consists in produ-
cing a number of synthetic inhibitors of super-
oxide radicals based on copper coordination 
compounds with 4-allylthiosemicarbazones of 
substituted 3-(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-
en-1-ones of the general formula: 

Cu

X

X

Cu
NN

N

S

N N
N

S
NH

NH

R1

R2

R1

R2

I - VI I: 
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = Cl-;           II:  
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = NO3

-; 
III: R1 = OCH3, R2 = H, X = Cl-;            IV:  
R1 OCH3, R2 = H, X = NO3

-; 
V: R1 = R2 = OCH3, X = Cl-;                   VI:  
R1 = R2 = OCH3, X = NO3

-. 
The claimed compounds expand the arsenal 
of inhibitors of superoxide radicals with high 
biological activity. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Координационные соединения меди с 4-
аллилтиосемикарбазонами замещенных 
3-(фенил)-1-(пиридин-2-ил)проп-2-ен-1-
онов в качестве ингибиторов суперок-
сидных радикалов 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к ряду биологически  ак-
тивных координационных соединений меди 
класса тиосемикарбазидатов переходных 
металлов. Эти комплексы могут найти 
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применение в медицине в качестве препа-
ратов которые ингибируют супероксидные 
радикалы, предотвращая таким образом 
множественные вредные воздействия на 
организм.  
Сущность изобретения заключается в по-
лучении ряда синтетических ингибиторов 
супероксидных радикалов на основе коор-
динационных соединений меди с 4-
аллилтиосемикарбазонами замещенных 3-
(фенил)-1-(пиридин-2-ил)проп-2-ен-1-онов 
общей формулы:  

Cu

X

X

Cu
NN

N

S

N N
N

S
NH

NH

R1

R2

R1

R2

I - VI I: 
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = Cl-;           II:  
R1 = N(CH3)2, R2 = H, X = NO3

-; 
III: R1 = OCH3, R2 = H, X = Cl-;            IV:  
R1 OCH3, R2 = H, X = NO3

-; 
V: R1 = R2 = OCH3, X = Cl-;                   VI:  
R1 = R2 = OCH3, X = NO3

-. 
Предлагаемые соединения расширяют 
арсенал ингибиторов супероксидных 
радикалов с высокой биологической 
активностью. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 
(21) a 2019 0062 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G01B 9/08 (2006.01) 

G01B 9/021 (2006.01) 
(22) 2019.07.19 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) CHIRIŢA Arcadi, MD 
(54) Metodă de înregistrare a imaginilor obiec-

telor cu intensitatea iluminării mai mică 
decât sensibilitatea limită a camerei digita-
le monocrome 

(57) Invenţia se referă la înregistrarea informaţiei 
optice şi poate fi utilizată pentru înregistrarea 
imaginilor cu o intensitate mai mică decât 
sensibilitatea minimă a camerei digitale mo-
nocrome.  
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că 
imaginea unui obiect, iluminat de o radiaţie 
laser coerentă, este proiectată pe matricea 
unei camere digitale cu o intensitate mai mică 
decât sensibilitatea limită a camerei digitale 

utilizate, şi matricea camerei digitale este ilu-
minată cu un fascicul laser suplimentar din 
aceeaşi sursă de radiaţie laser cu o astfel de 
intensitate încât la interferenţa fasciculului la-
ser de la obiect şi fasciculului laser suplimen-
tar intensitatea la minimul  imaginii de interfe-
renţă formate să fie nu mai mică decât sensi-
bilitatea minimă a camerei digitale, iar imagi-
nea obiectului de pe matricea camerei digitale 
este înregistrată ca un set de franjuri de inter-
ferenţă întunecate şi luminoase, cu intensita-
tea franjurilor luminoase mai mare decât sen-
sibilitatea minimă a camerei digitale. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Method for recording images of objects 
with illumination intensity less than the 
limiting sensitivity of a monochromе digi-
tal camera 

(57) The invention relates to the recording of opti-
cal information and can be used for recording 
images with the intensity lower than the mini-
mum sensitivity of the monochrome digital 
camera. 
The method, according to the invention, con-
sists in that the image of an object, illuminated 
by a coherent laser radiation, is projected on 
the matrix of a digital camera with the intensi-
ty lower than the limiting sensitivity of the 
used digital camera, and the matrix of the 
digital camera is illuminated with an additional 
laser beam from the same laser radiation 
source with such intensity that at the interfe-
rence of the laser beam from the object and 
the additional laser beam the intensity at the 
minimum of the formed interference image is 
not lower than the minimum sensitivity of the 
digital camera, and the image of the object on 
the matrix of the digital camera is recorded as 
a set of dark and light interference fringes, 
with the intensity of the light fringes greater 
than the minimum sensitivity of the digital 
camera. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Метод регистрации изображений объек-
тов с интенсивностью освещения мень-
ше предельной чувствительности мо-
нохроматической цифровой камеры 

(57) Изобретение относится к регистрации оп-
тической информации и может быть ис-
пользовано для регистрации изображений 
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с интенсивностью меньше минимальной 
чувствительности монохроматической 
цифровой камеры. 
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том, что изображение объекта, освещенно-
го когерентным лазерным излучением, 
проецируется на матрицу цифровой каме-
ры с интенсивностью меньше предельной 
чувствительности используемой цифровой 
камеры, и матрица цифровой камеры 
освещается дополнительным лазерным 
пучком от того же источника лазерного из-
лучения с такой интенсивностью, чтобы 
при интерференции лазерного пучка от 
объекта и дополнительного лазерного пуч-
ка интенсивность в минимуме сформиро-
ванной интерференционный картины была 
не меньше минимальной чувствительности 
цифровой камеры, а изображение объекта 
на матрице цифровой камеры регистриру-
ется как набор темных и светлых интерфе-
ренционных полос, с интенсивностью 
светлых полос больше минимальной чув-
ствительности цифровой камеры. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 8 
 
 
 
(21) a 2019 0057 (13) A2 
(51) Int. Cl.: H01L 21/205 (2006.01) 
(22) 2019.07.12 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) RAEVSCHI Simion, MD; GORCEAC Leonid, 

MD; BOTNARIUC Vasile, MD 
(54) Procedeu de obţinere a straturilor de  

p-GaN 
(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 

dispozitivelor semiconductoare, în special la 
procedee de obţinere a straturilor cristaline 
ale compuşilor III-N cu conductibilitate electri-
că de tip p pe substraturi eterogene. 
Procedeul de obţinere a straturilor de p-GaN 
include depunerea pe un substrat eterogen a 
straturilor de ZnO din soluţie de acetat de zinc 
în etanol cu tratare termică ulterioară la 
500°C, depunerea ulterioară a unui sediment 
de ZnO din soluţia nitratului de zinc şi KOH în 
apă distilată prin fierbere şi tratare termică de 
asemenea la 500°C, cu introducerea ulterioa-
ră în reactorul de depunere a straturilor de 
 
 
 
 

GaN prin metoda HVPE, unde mai întâi se 
depune un strat de GaN la temperatura de 
500°C, iar apoi se depune stratul propriu-zis 
de GaN la temperatura de 800...1050°C. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing p-GaN layers  
(57) The invention relates to the semiconductor 

device manufacturing technology, in particular 
to processes for producing crystalline layers 
of III-N compounds with p-type electrical con-
duction on heterogeneous substrates. 
The process for producing p-GaN layers 
comprises the deposition on a heterogeneous 
substrate of ZnO layers from a solution of zinc 
acetate in ethanol with subsequent thermal 
treatment at 500C, subsequent deposition of 
a ZnO sediment from a solution of zinc nitrate 
and KOH in distilled water by boiling and 
thermal treatment also at 500C, with subse-
quent introduction into the deposition reactor 
of GaN layers by the HVPE method, where 
the GaN layer is first deposited at a tempera-
ture of 500C, and then the GaN layer itself is 
deposited at a temperature of 800…1050C. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения слоев p-GaN 
(57) Изобретение относится к технологии изго-

товления полупроводниковых приборов, в 
частности к способам получения криста-
ллических слоев соединений III-N с элек-
тропроводностью р-типа на гетерогенных 
подложках. 
Способ получения слоев p-GaN включает 
осаждение на гетерогенной подложке сло-
ев ZnO из раствора ацетата цинка в этано-
ле с последующей термической обработ-
кой при 500°С, последующее осаждение 
осадка ZnO из раствора нитрата цинка и 
КОН в дистиллированной воде кипячением 
и термической обработкой также при 
500°С, с последующим введением в реак-
тор осаждения слоев GaN методом HVPE, 
где сначала осаждается слой GaN при 
температуре 500°С, а затем осаждается 
собственно слой GaN при температуре 
800...1050°С. 

 
 П. формулы: 1 
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  
durată publicate / 

Published short-term patent applications /  
Опубликованные заявки  
на краткосрочные патенты/ 

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

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

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

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

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

According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the 
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 № 50/2008 об охране изобретений. Описания к 
заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 

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

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе 
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, 
являющегося предметом заявки на патент. 
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(21) s 2019 0098 (13) U2 
(51) Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01) 

F03D 3/06 (2006.01) 
(22) 2019.09.16 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) CIUPERCĂ Rodion, MD; RABEI Ivan, MD 
(54) Turbine eoliene cu ax vertical 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi 

anume la turbine eoliene cu ax vertical. 
Turbina eoliană, conform invenţiei, conţine un 
organ de lucru, instalat concentric pe axul ver-
tical (1) al turbinei, şi format dintr-un arbore 
cav (2), o serie de pale (3) înclinate elicoidale 
cu profil aerodinamic în secţiunea transversa-
lă, capetele cărora fiind unite rigid cu arborele 
cav (2). Fiecare pală (3), în secţiunea tran-
sversală, este executată dintr-un contur cu 
profilul aerodinamic cu grosime constantă, cu 
formarea, de la începutul bordului de fugă, a 
unei deschizături de până la 3/4 din lăţimea 
coardei palei (3), pe extradosul ei, conform 
primei realizări, sau pe intradosul ei, conform 
celei de-a doua realizări. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Rotor blade for vertical axis wind turbine 
(57) The invention relates to wind-power engineer-

ing, namely to vertical axis wind turbines. 
The wind turbine, according to the invention, 
comprises a working body, concentrically in-
stalled on the vertical axis (1) of the turbine, 
and consisting of a hollow shaft (2), a series 
of inclined helical blades (3) with aerodynamic 
profile in cross section, the ends of which are 
rigidly connected to the hollow shaft (2). Each 
blade (3), in cross section, is made of a con-
tour with aerodynamic profile with a constant 
thickness, with the formation, from the begin-
ning of the trailing edge, of a hole of up to 3/4 
of the blade (3) chord width, on its outer sur-
face, according to the first embodiment, or on 
its inner surface, according to the second em-
bodiment. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Ветрогенераторы с вертикальной осью 
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике, 

а именно к ветротурбинам с вертикальной 
осью. 

 

Ветротурбина, согласно изобретению, со-
держит рабочий орган, концентрически 
установленный на вертикальной оси (1) 
турбины, и состоящий из полого вала (2), 
серию наклонных спиралевидных лопастей 
(3), с аэродинамическим профилем в попе-
речном сечении, концы которых жестко со-
единены с полым валом (2). Каждая ло-
пасть (3), в поперечном сечении, выполне-
на из контура с аэродинамическим профи-
лем с постоянной толщиной, и выполнена 
с образованием, от начала задней кромки, 
отверстия до 3/4 от ширины хорды лопасти 
(3), на ее внешней поверхности, согласно 
первому осуществлению, или на ее вну 
тренней поверхности, согласно второму 
осуществлению. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 9 

 
 
 
 
(21) s 2019 0096 (13) U2 
(51) Int. Cl.: G01R 33/00 (2006.01) 
(22) 2019.09.11 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

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

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

(54) Dispozitiv de înregistrare a câmpurilor 
magnetice puternice 

(57) Invenţia sa referă la tehnica de măsurare a 
câmpurilor magnetice puternice. 
Dispozitivul de înregistrare a câmpurilor mag-
netice puternice conţine un element rezistiv în 
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formă de strat subţire monocristalin de Bi2Te3, 
obţinut prin extragerea cu ajutorul unei pelicu-
le cu capacități adezive la temperatura azotu-
lui lichid. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for recording strong magnetic 
fields  

(57) The invention relates to the technique for 
measuring strong magnetic fields. 
The device for recording strong magnetic 
fields comprises a resistive element in the 
form of a thin single-crystal Bi2Te3 layer, ob-
tained by extraction using a film with adhesive 
properties at the temperature of liquid nitro-
gen. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для регистрации сильных 
магнитных полей  

(57) Изобретение относится к технике измере-
ния сильных магнитных полей. 
Устройство для регистрации сильных маг-
нитных полей содержит резистивный эле-
мент в виде тонкого монокристаллического 
слоя Bi2Te3, полученного путем извлечения 
с помощью пленки с адгезионными свой-
ствами при температуре жидкого азота. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
 
(21) s 2019 0106 (13) U2 
(51) Int. Cl.: G05F 1/00 (2006.01) 

G05F 1/30 (2006.01) 
(22) 2019.09.30 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

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

RUSSEV Iurii, MD; SIDORENKO Anatolie, 
MD 

(54) Schema stabilizării tensiunii de ieşire a 
invertorului la bordul vehiculelor 

(57) Invenţia se referă la domeniul ingineriei elec-
trice, în special la invertoarele cu tranzistor cu 
o singură fază, utilizate la bordul vehiculelor. 
Schema stabilizării tensiunii de ieşire a inver-
torului la bordul vehiculelor conţine un invertor  
 
 

(1) cu un transformator de putere, conectat la 
un acumulator (Acc) al vehiculului şi un dis-
pozitiv de pornire (2) a vehiculului, ieşirea că-
ruia este conectată la un releu de comutaţie 
(R1), care comutează pinii de ieşire ai trans- 
formatorului de putere. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Circuit for stabilizing the output voltage of 
the inverter on board vehicles  

(57) The invention relates to the field of electrical 
engineering, in particular to single-phase 
transistor inverters, used on board vehicles. 
The circuit for stabilizing the output voltage of 
the inverter on board vehicles comprises an 
inverter (1) with a power transformer, con-
nected to a vehicle accumulator (Acc) and a 
vehicle starting device (2), the output of which 
is connected to a switch relay (R1), which 
switches the output contacts of the power 
transformer. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Схема стабилизации выходного напря-
жения инвертора на борту транспорт-
ных средств 

(57) Изобретение относится к области электро-
техники, в частности к однофазным тран-
зисторным инверторам, используемым на 
борту транспортных средств. 
Схема стабилизации выходного напряже-
ния инвертора на борту транспортных 
средств содержит инвертор (1) с силовым 
трансформатором, подключенным к акку-
мулятору (Acc) транспортного средства и 
устройству запуска (2) транспортного сред-
ства, выход которого подключен к пере-
ключающему реле (R1), который переклю-
чает выходные контакты силового транс-
форматора. 

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

Published European patent applications  
for which validation in the Republic  

of Moldova has been requested /  
Опубликованные заявки на европейский 

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 

 

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

rere de brevet european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea 
aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea nr. 50/2008 privind 
protecția invențiilor. 
 

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

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

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

раннего приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за 
валидацию, и валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к 
патенту то же действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об 
охране изобретений. 
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(21) e 2021 0109 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07C 51/41 (2006.01.01) 

           C07C 57/30 (2006.01.01) 
(96) 18215336.1, 2018.12.21 
(97) 3670489, 2020.06.24 
(71) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., IT 
(72) ARAMINI Andrea, IT; BIANCHINI Gianluca, IT; 

LILLINI Samuele, IT 
(54) Co-cristal de ketoprofen, compoziții care îl 

conţin, procedeu de obţinere a acestora şi 
utilizările acestora 
Co-crystal of ketoprofen, compositions 
comprising the same, process of producing 
the same, and uses thereof 
Сокристалл кетопрофена, композиции, 
содержащие его, способ их получения и 
их применения 

  
 
 
(21) e 2021 0110 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A23L 3/00 (2006.01.01) 

           A23L 3/36 (2006.01.01) 
(96) 18731534.6, 2018.03.28 
(87) WO 2019/186604, 2019.10.03 
(71) INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A., IT 
(72) ROLLI Gian Paolo, IT 
(54) Procedeu de preparare a mâncărurilor con-

gelate pe bază de carne 
Method for preparing frozen meat-based 
dishes 
Способ приготовления замороженных 
блюд на основе мяса 

  
 
 
(21) e 2021 0111 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 5/0783 (2010.01.01) 

           A01N 1/02 (2006.01.01) 
           A61K 35/17 (2015.01.01) 
           C12M 3/00 (2006.01.01) 

(96) 18745741.1, 2018.06.29 
(87) WO 2019/190579, 2019.10.03 
(31) 201815940901 
(32) 2018.03.29 
(33) US 
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC., US 
(72) WARDELL Seth, US; BENDER James, US 

(54) Procedee de producere a limfocitelor 
infiltrante tumorale și utilizările acestora în 
imunoterapie 
Processes for production of tumor 
infiltrating lymphocytes and uses of same 
in immunotherapy 
Способы получения опухоль-инфиль-
трирующих лимфоцитов и их приме-
нение в иммунотерапии 

  
 
 
(21) e 2021 0112 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/12 (2006.01.01) 

           A61P 31/14 (2006.01.01) 
(96) 19185896.8, 2019.07.11 
(97) 3677278, 2020.07.08 
(31) 201862696752P; 201862696774P; 

201862718196P; 201862722081P; 
201862737534P; 201862758180P; 
201862757917P; 201962810263P; 
201962827552P 

(32) 2018.07.11; 2018.07.11; 2018.08.13; 
2018.08.23; 2018.09.27; 2018.11.09; 
2018.11.09; 2019.02.25; 2019.04.01 

(33) US; US; US; US; US; US; US; US; US 
(71) SCHOLAR ROCK, INC., US 
(72) DATTA Abhishek, US; CAPILI Allan, US; 

SCHURPF Thomas, US; MARTIN Constance, 
US; DAGBAY Kevin B., US; CHAPRON Chris-
topher, US; WAWERSIK Stefan, US; 
LITTLEFIELD Christopher, US; CARVEN Gre-
gory J., US; BUCKLER Alan, US; LIN Susan, 
US; JACKSON Justin W., US; COOPER An-
thony, US; AVERY Andrew, US; SALOTTO 
Matthew, US; STEIN Caitlin, US 

(54) Inhibitori selectivi ai izoformei TGFbeta1 și 
utilizarea acestora 
Isoform selective TGFbeta1 inhibitors and 
use thereof 
Селективные ингибиторы изоформы 
TGFбета1 и их применение 

  
 
 
(21) e 2021 0113 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F04C 18/02 (2006.01.01) 

           F04C 27/00 (2006.01.01) 
           F04C 29/00 (2006.01.01) 

(96) 19191561.0, 2018.12.12 
(97) 3670915, 2020.06.24 
(71) BROSE FAHRZEUGTEILE SE & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, WÜRZBURG, 
DE 
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(72) RYMA Dennis, DE 
(54) Mașină volumetrică tip spirală, în special 

mașină volumetrică pentru sistemul de cli-
matizare auto 
Spiral-type displacement machine, in parti-
cular a displacement machine for a vehicle 
air-conditioning system 
Объемная машина спирального типа, в 
частности объемная машина для авто-
мобильной системы кондиционирования

  
 
 
(21) e 2021 0114 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G01N 21/90 (2006.01.01) 

(96) 19707575.7, 2019.02.12 
(87) WO 2019/190647, 2019.10.03 
(31) 201862650554P 
(32) 2018.03.30 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
(72) PEARSON Thomas Clark, US; CHAVALI 

Neelima, US; FRADKIN Dmitry, US; MILNE 
Graham F., US; FREUND Erwin, US 

(54) Inspecția containerelor cu medicamente cu 
ajutorul camerei 
Camera-based drug container inspection 
Инспекция контейнеров с лекарствами с 
помощью камеры 

  
 
 
(21) e 2021 0115 (13) A1 
(51) Int.Cl.: E04B 2/74 (2006.01.01) 

           E04B 2/82 (2006.01.01) 
           E04B 2/76 (2006.01.01) 
           E04B 2/78 (2006.01.01) 
           E04B 1/24 (2006.01.01) 
           E04B 1/38 (2006.01.01) 

(96) 19708940.2, 2019.02.19 
(87) WO 2019/197052, 2019.10.17 
(31) 102018002951 
(32) 2018.04.11 
(33) DE 
(71) KNAUF GIPS KG, DE 
(72) VIEBAHN Michael, DE; SCHAPER Jens, DE 
(54) Suport și kit de asamblare pentru conecta-

rea elementelor de construcţie pentru o 
construcție de perete din zidărie uscată și 
perete din zidărie uscată constituit din 
acestea 
 
 

Bracket and assembly kit for connecting 
building components for a drywall 
construction and drywall constituted 
therewith 
Кронштейн и монтажный комплект для 
соединения строительных элементов 
конструкции стены сухой кладки и 
составленная из них стена сухой кладки 

  
 
 
(21) e 2021 0116 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 19715092.3, 2019.04.03 
(87) WO 2019/193029, 2019.10.10 
(31) 18305395 
(32) 2018.04.03 
(33) EP 
(71) OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, FR 
(72) POIRIER Nicolas, FR; MARY Caroline, FR; 

VANHOVE Bernard, FR; GAUTTIER Vanessa, 
FR; TRILLEAUD Charlène, FR; 
DUBOURDEAU Marc, FR 

(54) Anticorpi împotriva receptorului 1 asemănă-
tor chemokinei și utilizările terapeutice ale 
acestora 
Anti-chemokin like receptor 1 antibodies 
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CORTEZÓN Ania, CU; DE LA PAZ MARTÍN-
VIAÑA Nilia, CU; BÁRZAGA FERNÁNDEZ Pe-
dro Gilberto, CU; PERDOMO MORALES 
Rolando, CU; PADRÓN YAQUIS Alejandro 
Saúl, CU 

(54) Compoziție cu doză fixă de paraceta-
mol:amitriptilină și metodă de tratament al 
durerii mixte cauzate de cancer 
Fixed dose composition of paracetamol: 
amitriptyline and method for the treatment 
of mixed cancer pain 
Композиция с фиксированной дозой 
парацетамола:амитриптилина и метод 
лечения смешанной боли, вызванной 
раком 

  
 
 
(21) e 2021 0220 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61P 3/00 (2006.01.01) 

           C07K 16/28 (2006.01.01) 
(96) 19742647.1, 2019.04.29 
(87) WO 2019/211665, 2019.11.07 
(31) 201862664882P 
(32) 2018.04.30 
(33) US 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED, JP 
(72) BANERJEE Antara, US; FANJUL Andrea, US; 

HOEY Robert J., US; SACHEN Kacey, US; 
SUSLOV Nikolai, US 

(54) Proteine care leagă receptorul canabinoid 
tip 1 (CB1) și utilizările acestora 
Cannabinoid receptor type 1 (CB1) binding 
proteins and uses thereof 
Белки, связывающие каннабиноидный 
рецептор типа 1 (CB1), и их применения 

 
 
 
(21) e 2021 0221 (13) A1 
(51) Int.Cl.: E05B 19/18 (2006.01.01) 

           E05B 63/00 (2006.01.01) 
(96) 19795904.2, 2019.04.15 
(87) WO 2019/212383, 2019.11.07 
(31) 2018116428 
(32) 2018.05.03 
(33) RU 
(71)(72) SALIMOV Ildar Ibragimovich, RU 
(54) Cheie cu clichet și lamă schimbabilă, 

lacăt și procedeu de funcționare a aces-
tora (variante) 
Key having a catch and a replaceable 
blade, lock, and operating method 
thereof (variants) 
Ключ с защелкой и сменным лезвием, 
замок и способ их работы (варианты) 
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(21) e 2021 0222 (13) A1 
(51) Int.Cl.: H01L 31/05 (2014.01.01) 

           H01L 31/0224 (2006.01.01) 
           H01L 31/042 (2014.01.01) 
           H01L 31/068 (2012.01.01) 

(96) 19883328.7, 2019.08.23 
(87) WO 2020/237854, 2020.12.03 
(31) 201910454083; 201920785516U 
(32) 2019.05.28; 2019.05.28 
(33) CN; CN 
(71) ZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD., CN 
(72) WANG Juan, CN; GUO Zhiqiu, CN; SUN 

Changzhen, CN; JIN Hao, CN 
(54) Matrice de celule fotovoltaice și ansamblu 

fotovoltaic 
Photovoltaic cell array and photovoltaic 
assembly 
Матрица фотоэлектрических элементов и 
фотоэлектрический узел 

  
 
 
(21) e 2021 0223 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 47/14 (2017.01.01) 

           A61K 9/48 (2006.01.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            A61K 31/047 (2006.01.01) 
           A61P 1/00 (2006.01.01) 
           A61P 3/02 (2006.01.01) 
           A61P 3/12 (2006.01.01) 
           A61P 3/14 (2006.01.01) 
           A61P 19/08 (2006.01.01) 
           A61P 43/00 (2006.01.01) 
           A61P 13/12 (2006.01.01) 
           A61P 7/00 (2006.01.01) 
           A61P 1/04 (2006.01.01) 
           A61P 19/00 (2006.01.01) 
           A61P 19/10 (2006.01.01) 
           A61P 19/02 (2006.01.01) 
           A61P 5/18 (2006.01.01) 

(96) 20163569.5, 2016.02.05 
(97) 3689380, 2020.08.05 
(31) 15382042 
(32) 2015.02.06 
(33) EP 
(71) FAES FARMA, S.A., ES 
(72) SUÑÉ NEGRE Josep María, ES; ORTEGA 

AZPITARTE Ignacio, ES; DEL ARENAL BAR-
RIOS Pepa, ES; HERNÁNDEZ HERRERO 
Gonzalo, ES 

(54) Capsule moi de calcifediol 
Calcifediol soft capsules 
Мягкие капсулы кальцифедиола 
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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 acorda-
re a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. 
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din 

Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
 

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

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

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

основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобрете-
ний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

O 

A 
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(11) 4749 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/30 (2006.01) 

A61K 31/175 (2006.01) 
A61K 31/60 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 
C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07C 47/56 (2006.01) 

(21) a 2019 0097 
(22) 2019.12.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; 

ISTRATI Dorin, MD; GRAUR Vasilii, MD; 
ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; 
ANDRONACHE Lilia, MD; ŞVEŢ Inna, MD 

(54) Utilizarea compuşilor coordinativi ai săru-
rilor de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-
N-(prop-2-en-1-il)-hidrazincarbotioamida în 
calitate de inhibitori ai radicalilor 
superoxizi 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
utilizarea compuşilor coordinativi de cupru 
biologic activi din clasa tiosemicarbazonaţilor 
metalelor de tranziţie. Aceşti complecşi pot 
găsi aplicare în medicină în calitate de prepa-
rate care inhibă radicalii superoxizi, prevenind 
astfel multiple acţiuni nocive asupra organis-
mului. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate 
de inhibitori sintetici ai radicalilor superoxizi a 
cloro-2-{[2-(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidra-
ziniliden]metil}fenolatocupru, bromo-2-{[2-
(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidraziniliden] me-
til}fenolatocupru şi nitrato-2-{[2-(prop-2-en-1-
ilcarbamotioil)hidraziniliden]metil}fenolatocu-
pru, cu formula generală:  

N
Cu

O

NH

S

X

NH

I - III  
X = Cl- (I), Br-(II), NO 

3 (III) 
Compuşii sus-menţionaţi extind arsenalul de 
inhibitori ai radicalilor superoxizi cu activitate 
biologică înaltă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of coordination compounds of copper(II) 
salts with 2-(2-hydroxyben-zylidene)-N-
(prop-2-en-1-yl)-hydrazinecar-bothioamide 
as inhibitors of superoxide radicals 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
the use of biologically active copper coordina-
tion compounds from the class of transition 
metal thiosemicarbazonates. These comple-
xes can find application in medicine as drugs 
that inhibit superoxide radicals, thus preven-
ting multiple harmful effects on the body. 
Summary of the invention consists in the use 
as synthetic inhibitors of superoxide radicals 
of chloro-2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) 
hydrazinylidene]methyl}phenolatocopper, 
bromo-2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) 
hydrazinylidene]methyl}phenolatocopper and 
nitrato-2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) 
hydrazinylidene]methyl}phenolatocopper, of 
the general formula: 

N
Cu

O

NH

S

X

NH

I - III  
X = Cl- (I), Br-(II), NO 

3 (III) 
The said compounds expand the arsenal of 
inhibitors of superoxide radicals with high 
biological activity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Применение координационных соеди-
нений солей меди(II) с 2-(2-гидрокси-
бензилиден)-N-(проп-2-ен-1-ил)-гидра-
зинкарботиоамидом в качестве инги-
биторов супероксидных радикалов 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к применению биологически актив-
ных координационных соединений меди 
класса тиосемикарбазонатов переходных 
металлов. Эти комплексы могут найти 
применение в медицине в качестве препа-
ратов которые ингибируют супероксидные 
радикалы, предотвращая таким образом 
множественные вредные воздействия на 
организм.  
Сущность изобретения заключается в при-
менении в качестве синтетических ингиби-
торов супероксидных радикалов хлоро-2-
{[2-(проп-2-ен-1-илкарбамотиоил) гидрази-
нилиден]метил}фенолятомеди, бромо-2-
{[2-(проп-2-ен-1-илкарбамотиоил) гидрази-
нилиден]метил} фенолятомеди и нитрато-
2-{[2-(проп-2-ен-1-илкарбамотиоил) гидра-
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зинилиден]метил}фенолятомеди, общей 
формулы: 

N
Cu

O

NH

S

X

NH

I - III  
X = Cl- (I), Br-(II), NO 

3 (III) 
Вышеупомянутые соединения расширяют 
арсенал ингибиторов супероксидных ради-
калов с высокой биологической активностью. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 4750 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 11/00 (2006.01) 

C02F 11/06 (2006.01) 
C02F 11/148 (2019.01) 
C02F 1/72 (2006.01) 
C02F 1/58 (2006.01) 
A61L 11/00 (2006.01) 
A61L 101/28 (2006.01) 
A61L 101/22 (2006.01) 
A61L 101/34 (2006.01) 
A61L 101/56 (2006.01) 

(21) a 2020 0014 
(22) 2020.02.18 
(71)(73) COVALIOV Victor, MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; SACHEVICI 

Veaceslav, UA; COVALIOVA Olga, MD; 
RUSNAC Arcadii, MD; POLESHCHUK 
Georgiy, MD 

(54) Procedeu de deodorizare a deşeurilor or-
ganice fermentate 

(57) Invenţia se referă la procesele de epurare a 
apelor uzate municipale şi poate fi aplicată 
pentru tratarea deşeurilor organice provenite din 
fermentarea anaerobă a apelor uzate, precum şi 
pentru deodorizarea deşeurilor agricole şi 
animaliere şi altor deşeuri cu miros urât.   
Procedeul de deodorizare a deşeurilor organi-
ce fermentate include tratarea deşeurilor orga-
nice fermentate cu umiditatea de cel puţin 35% 
cu 50-100 g/m3 de 2,4-dinitrofenol, 70-150 
g/m3 de sulfat de fier FeSO4

.7H2O  şi 580-1200 
ml/m3 de peroxid de hidrogen de 35%, ames-
tecarea, expoziţia amestecului obţinut timp de 
5-10 ore, adăugarea a 100-120 ml/m3 de de-
coct ce conţine fitoinhibitori naturali ai fermen-
tării, obţinut din pulbere de frunze de tutun 
şi/sau coajă de ceapă, şi/sau coajă şi frunze de  
 

nuci şi deshidratarea deşeurilor deodorizate 
până la umiditatea de 15-20%. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for deodorization of fermented 
organic waste  

(57) The invention relates to processes for treating 
municipal wastewaters and can be used for 
treating organic waste resulted from anaero-
bic fermentation of wastewaters, as well as for 
deodorizing foul-smelling agricultural, live-
stock and other waste. 
The process for deodorization of fermented 
organic waste comprises treating fermented 
organic waste with a humidity of at least 35% 
with 50-100 g/m3 of 2,4-dinitrophenol, 70-150 
g/m3 of iron sulfate FeSO47H2O and 580-
1200 mL/m3 of 35% hydrogen peroxide, stir-
ring, exposing the resulting mixture for 5-10 
hours, adding 100-120 mL/m3 of a decoction 
containing natural phytoinhibitors of fermenta-
tion, obtained from powder of tobacco leaves 
and/or onion skin, and/or walnut peel and 
leaves, and dehydrating the deodorized waste 
to a humidity of 15-20%. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ дезодорирования сброженных 
органических отходов 

(57) Изобретение относится к процессам обра-
ботки муниципальных сточных вод, и мо-
жет быть применено для обработки орга-
нических отходов, образуемых после анаэ-
робного сбраживания сточных вод, а также 
для дезодорирования дурнопахнущих 
сельскохозяйственных,   животноводческих 
и других отходов. 
Способ дезодорирования сброженных ор-
ганических отходов включает обработку 
сброженных органических отходов с влаж-
ностью не менее 35% 50-100 г/м3 2,4-
динитрофенола, 70-150 г/м3 сульфата же-
леза FeSO4

.7H2O, 580-1200 мл/м3 35%-ного 
пероксида водорода, перемешивание, экс-
позицию полученной смеси в течение 5-10 
часов, добавление 100-120 мл/м3 отвара, 
содержащего природные фитоингибиторы 
брожения, полученного из порошка табач-
ных листьев и/или луковой шелухи, и/или 
кожуры и листьев грецкого ореха, и обез-
воживание дезодорированных отходов до 
влажности 15-20%. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

основании положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобре-
тений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на 
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных 
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1509 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 33/21 (2016.01) 

A23L 33/22 (2016.01) 
A23L 25/00 (2016.01) 
A23L 29/238 (2016.01) 
A23L 33/125 (2016.01) 
A23J 1/14 (2006.01) 
C08B 37/14 (2006.01) 
A23J 1/14 (2006.01) 
A61K 36/55 (2006.01) 

(21) s 2020 0117 
(22) 2020.09.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; 

SANDU Iuliana, MD; STURZA Rodica, MD; 
MACARI Artur, MD 

(54) Procedeu de obţinere a fibrelor alimentare 
din şrot de seminţe de in 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 
special la obţinerea fibrelor alimentare biolo-
gic active din şrot de seminţe de in Linum 
usitatissimum L. 
Conform invenţiei, procedeul de obţinere a fi-
brelor alimentare din şrot de seminţe de in in-
clude umectarea şrotului cu soluţie 
hidroetanolică, presarea şi eliminarea fazei li-
chide, tratarea şrotului obţinut cu apă demine-
ralizată fierbinte, separarea prin presare a fa-
zei lichide de faza solidă ce conţine fibre ali-
mentare insolubile, deshidratarea fazei lichide 
cu obţinerea fibrelor alimentare ce conţin poli-
zaharide hidrosolubile în formă de fibre sau 
pulbere. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing dietary fibers from 
linseed cake  

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to the production of biologically active 
dietary fibers from Linum usitatissimum L. lin-
seed cake. 
According to the invention, the process for 
producing dietary fibers from linseed cake 
comprises wetting the cake with water-ethanol 
solution, pressing and removing the aqueous 
phase, treating the obtained cake with demi-
neralized hot water, separating the liquid 
phase from the solid phase containing dietary 
insoluble fibers by pressing, dehydrating the 
liquid phase to obtain dietary fibers containing 
water-soluble polysaccharides in the form of 
fibers or powder. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения пищевых волокон из 
жмыха семян льна 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к получению био-
логически активных пищевых волокон из 
жмыха семян льна Linum usitatissimum L. 
Согласно изобретению, способ получения 
пищевых волокон из жмыха семян льна 
включает смачивание жмыха водно-
этанольным раствором, прессование и 
удаление водной фазы, обработку полу-
ченного шрота деминерализованной горя-
чей водой, отделение прессованием жид-
кой фазы от твёрдой фазы, содержащей 
пищевые нерастворимые волокна, обезво-
живание жидкой фазы с получением пище-
вых волокон, содержащих водораствори-
мые полисахариды в виде волокон или по-
рошка. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1510 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01) 
(21) s 2020 0030 
(22) 2020.03.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  BENDELIC Eugeniu, MD; ALSALIEM 
Sulaiman, MD 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Dispozitiv cu capăt oblic  pentru implanta-

rea şuntului antiglaucomatos 
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în spe-

cial la un dispozitiv cu capăt oblic pentru im-
plantarea şuntului antiglaucomatos, şi poate fi 
utilizată în microchirurgia oftalmologică pentru 
tratamentul chirurgical al pacienţilor cu glau-
com. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispoziti-
vul conţine un mecanism pentru inserarea 
şuntului  şi un fixator, care sunt executate din 
fotopolimer medicinal; mecanismul conţine un 
mâner cilindric, fixat rigid cu un capăt lucrător 
în formă de prismă hexagonală, dintr-o parte 
laterală a căruia este executată o scobitură 
circulară cu prelungire pe  partea frontală a 
capătului lucrător prin intermediul unei cane-
luri cu adâncimea de 0,7 mm, iar partea late-
rală menţionată este executată teşită sub un 
unghi de 45°; mânerul este executat cu o teşi-
tură cu prelungire pe partea laterală a capătu-
lui lucrător,  pe care este executată scobitura; 
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fixatorul este executat în formă de tub, care 
cuprinde mânerul cilindric, suprafaţa interioa-
ră a căruia fiind congruentă cu suprafaţa exte-
rioară a mânerului cilindric, cu posibilitatea 
glisării pe el,  iar pe suprafaţa exterioară a fi-
xatorului sunt executate crestături,  totodată 
tubul fixatorului este dotat cu un capac pentru 
acoperirea părţii laterale a capătului lucrător, 
pe care este executată scobitura. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device with beveled end for implantation 
of antiglaucoma shunt 

(57) The invention relates to medical equipment, in 
particular to a device with beveled end for im-
plantation of antiglaucoma shunt, and can be 
used in ophthalmic microsurgery for surgical 
treatment of patients with glaucoma. 
Summary of the invention consists in that the 
device comprises a shunt inserting mecha-
nism and a fixator, which are made of medical 
photopolymer; the mechanism contains a cy-
lindrical handle, rigidly fixed to the working 
end in the form of a hexagonal prism, on one 
of the lateral sides of which is made an annu-
lar cutout with a continuation on the end side 
of the working end by means of a groove with 
a depth of 0.7 mm, and the said end side is 
made beveled at an angle of 45°; the handle 
is made with a bevel with a continuation on 
the lateral side of the working end, on which 
the cutout is made; the fixator is made in the 
form of a tube, embracing the cylindrical han-
dle, the inner surface of which is congruent 
with the outer surface of the cylindrical han-
dle, with the possibility of sliding along it, and 
on the outer surface of the tube are made 
notches, at the same time the tube of the fixa-
tor is equipped with a cover for covering the 
lateral side of the working end, on which the 
cutout is made. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство со скошенным концом для 
имплантации антиглаукоматозного 
шунта 

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности к устройству со ско 
 
 

 
 

шенным концом для имплантации антигла-
укоматозного шунта, и может быть исполь-
зовано в офтальмологической микрохирур-
гии для хирургического лечения больных 
глаукомой. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
устройство содержит механизм для введе-
ния шунта и фиксатор, которые выполнены 
из медицинского фотополимера; механизм 
содержит цилиндрическую ручку, жестко 
закрепленную к рабочему концу в форме  
шестиугольной призмы, с одной из боковых 
сторон которого выполнен кольцевой вы-
рез с продолжением на торцевой стороне 
рабочего конца посредством канавки глу-
биной 0,7 мм, а упомянутая боковая сторо-
на выполнена скошенной под углом 45°; 
ручка выполнена со скосом с продолжени-
ем на боковой стороне рабочего конца, на 
которой выполнен вырез; фиксатор выпол-
нен в виде трубки, охватывающей цилин-
дрическую ручку, внутренняя поверхность 
которой конгруэнтна с внешней поверхно-
стью цилиндрической ручки, с возможно-
стью скольжения по ней, а на внешней по-
верхности  трубки выполнены насечки,  при 
этом трубка фиксатора снабжена крышкой 
для прикрытия боковой стороны рабочего 
конца, на которой выполнен вырез. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(11) 1511 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 35/16 (2006.01) 

A61L 24/04 (2006.01) 
(21) s 2020 0146 
(22) 2020.11.23 
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD 
(54) Metodă de hemostază endoscopică a he-

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

hemostaza endoscopică a hemoragiilor 
variceale esofago-gastrice în ciroza hepatică 
decompensată. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că endosco-
pic concomitent se injectează în lumenul 
varicelui două componente ale unui adeziv 
fibrinic, şi anume: primul component, care in-
clude o soluţie de fibrinogen, şi al doilea com-
ponent, care include un amestec de soluţii de 
trombină cu gelatină polisuccinilată, aprotinină 
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şi clorură de Ca+2, în următorul raport al com-
ponentelor, la 1 ml: 
fibrinogen (mg) 15...45 
trombină (UI) 25...100 
gelatină 
polisuccinilată (mg) 

120...360 

aprotinină (KIU) 250...1000 
clorură de Ca+2(mol) 15...30. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for endoscopic hemostasis of vari-
ceal hemorrhages in liver cirrhosis 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to endoscopic hemostasis of variceal esopha-
gogastric hemorrhages in decompensated liv-
er cirrhosis. 
Summary of the invention consists in that en-
doscopically is simultaneously injected into 
the lumen of the varicose vein two compo-
nents of a fibrin adhesive, namely the first 
component, including a fibrinogen solution, 
and the second component, including a mix-
ture of thrombin with polysuccinated gelatin, 
aprotinin and Ca+2 chloride solutions, in the 
following ratio of components, per 1 mL: 
fibrinogen (mg) 15…45 
thrombin (IU) 25…100 
polysuccinated gelatin (mg) 120…360 
aprotinin (KIU) 250…1000 
Ca+2 chloride (μmol) 15…30. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к эндоскопическому гемостазу 
варикозных пищеводо-желудочных крово-
течений при декомпенсированном циррозе 
печени. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
эндоскопически одновременно вводят в 
просвет варикозно расширенной вены два 
компонента фибринового клея, а именно 
первый компонент, включающий раствор 
фибриногена, и второй компонент, вклю-
чающий смесь растворов тромбина с поли-
сукцинированным желатином, апротинина 
и хлорида Са+2, при следующем соотноше-
нии компонентов, на 1 мл: 
фибриноген (мг) 1545 
тромбин (ЕД) 25100 
полисукцинированный 
желатин (мг) 

 
120360 

апротинин (АКЕ) 2501000 
хлорид Са+2 (мкмоль) 1530. 

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova/ 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 
 
 

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

. 
 

 
validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the issu-
ance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accordance 
with the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии 
с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче 
патента. 
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(11) MD/EP 3226842 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 9/14 (2006.01.01) 

           A61K 9/20 (2006.01.01) 
           A61P 13/08 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/04 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0153 
(96) 15817642.0, 2015.12.03 
(97) 3226842, 2017.10.11 
(80) EPB nr. 48/2020, 2020.11.25 
(87) WO 2016/090101, 2016.06.09 
(31) 14196591 
(32) 2014.12.05 
(33) EP 
(71)(73) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) VERRECK Geert, BE 
(74) CORCODEL Angela 
(54) Compoziții anticancer 

Anticancer compositions 
Противораковые композиции 

(57) Prezenta invenție se referă la formulări far-
maceutice de ARN-509, care pot fi adminis-
trate unui mamifer, în special un om, care 
suferă de o boală sau afecțiune legată de 
receptorul androgen (AR), în special cancer, 
mai ales cancer de prostată, inclusiv dar nu 
se limitează la cancer de prostată rezistent la 
castrare, cancer de prostată rezistent la cas-
trare metastatică, cancer de prostată rezis-
tent la castrare metastatică fără chimiotera-
pie, cancer de prostată sensibil la hormoni 
recidivat biochimic sau cancer de prostată 
rezistent la castrare non-metastatică. Într-un 
aspect, aceste formulări cuprind o dispersie 
solidă de ARN-509 și un copolimer poli (met) 
acrilat. Într-un aspect, dispersia solidă a 
ARN-509 și a unui copolimer poli (met) acri-
lat este obținută, în particular se obține, prin 
extrudarea prin topire a unui amestec cu-
prinzând ARN-509 și un copolimer poli (met) 
acrilat și măcinând opțional  amestecul topit-
extrudat menționat. Într-un aspect, dispersia 
solidă a ARN-509 și a unui copolimer poli 
(met) acrilat este obținută, în particular se 
obține prin uscarea prin pulverizare a unui 
amestec cuprinzând ARN-509 și un copoli-
mer poli (met) acrilat într-un solvent adecvat.
 
Revendicări: 28 
Figuri: 3 

 * 
*   * 

 
 

(57) The present invention concerns pharmaceu-
tical formulations of ARN-509, which can be 
administered to a mammal, in particular a 
human, suffering from an androgen receptor 
(AR)-related disease or condition, in particu-
lar cancer, more in particular prostate can-
cer, including but not limited to castration-
resistant prostate cancer, metastatic castra-
tion resistant prostate cancer, chemothera-
py-naive metastatic castration resistant pros-
tate cancer, biochemically relapsed hormone 
sensitive prostate cancer, or high-risk, non-
metastatic castration-resistant prostate can-
cer. In one aspect, these formulations com-
prise a solid dispersion of ARN-509 and a 
poly(meth)acrylate copolymer. In one aspect, 
the solid dispersion of ARN-509 and a 
poly(meth)acrylate copolymer is obtainable, 
in particular is obtained, by melt-extruding a 
mixture comprising ARN-509 and a 
poly(meth)acrylate copolymer and optionally 
subsequently milling said melt-extruded mix-
ture. In one aspect, the solid dispersion of 
ARN-509 and a poly(meth)acrylate copoly-
mer is obtainable, in particular is obtained, 
by spray drying a mixture comprising ARN-
509 and a poly(meth)acrylate copolymer in a 
suitable solvent. 
 
Claims: 28 
Fig.: 3 

  
 
 
(11) MD/EP 3262046 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0031 
(96) 16718921.6, 2016.02.26 
(97) 3262046, 2018.01.03 
(80) EPB nr. 45/2020, 2020.11.04 
(87) WO 2016/138363, 2016.09.01 
(31) 201562121697P 
(32) 2015.02.27 
(33) US 
(71)(73) INCYTE CORPORATION, US 
(72) QIAO Lei, US; WENG Lingkai, US; SHI 

ChongSheng Eric, US; MELONI David, US; 
LIN Qiyan, US; XIA Michael, US; SHARIEF 
Vaqar, US; FRIETZE William, US; JIA 
Zhongjiang, US; PAN Yongchun, US; LIU
Pingli, US; YUE Tai-Yuen, US; ZHOU 
Jiacheng, US 
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(74) PARASCA Dumitru 
(54) Săruri de inhibitori ai PI3K și procedee 

pentru prepararea lor 
Salts of PI3K inhibitor and processes for 
their preparation 
Соли ингибитора PI3K и способы их 
получения 

(57) Prezenta cerere de brevet furnizează proce-
dee pentru prepararea (R)-4-(3-((S)-1-(4-
amino-3-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-
il)etil)-5-cloro-2-etoxi-6-fluorofenil)pirolidin-2-
onei, care este utilă ca inhibitor al 
fosfoinozitidei 3-kinază-delta (PI3Kδ), pre-
cum și a unei forme de sare și a intermediari-
lor asociați cu aceasta. 
 
Revendicări: 14 
Figuri: 3 

 * 
*   * 

(57)  The present application provides processes 
for preparing (R)-4-(3-((S)-1-(4-amino-3-
methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-
yl)ethyl)-5-chloro-2-ethoxy-6-
fluorophenyl)pyrrolidin-2-one, which is useful 
as an inhibitor phosphoinositide 3-kinase-
delta (PI3K?), as well as a salt form and 
intermediates related thereto. 
 
Claims: 14 
Fig.: 3 

  
 
 
(11) MD/EP 3450656 (13) T2 
(51) Int.Cl.: E04H 4/00 (2006.01.01) 

           E04H 4/12 (2006.01.01) 
(21) e 2019 0285 
(96) 18000338.6, 2018.04.10 
(97) 3450656, 2019.03.06 
(80) EPB nr. 45/2020, 2020.11.04 
(31) 201734051U 
(32) 2017.08.28 
(33) CZ 
(71)(73) BERNDORF BÄDERBAU, S.R.O., CZ 
(72) CIESLAR Rudolf, CZ 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Perete al piscinei cu un canal de drenaj

Swimming pool wall having a drainage 
groove 
Стенка плавательного бассейна с 
дренажной канавкой 

(57) Piscină cu perete lateral (2), inclusiv 
canal de drenaj, peretele și canalul de 
drenaj fiind formate dintr-o singură buca-
tă de material.  
Peretele înclinat (4) al canalului de drenaj 
(10), care este îmbinat cu peretele late-
ral (2), se învecinează direct cu marginea 
de preaplin a piscinei (3). 
 
Revendicări: 6 
Figuri: 2 

 * 
*   * 

(57)  Swimming pool with a side wall (2) inclu-
ding drainage groove or gutter, the wall 
and the drainage groove respectively gut-
ter are formed from one single piece of 
material. A slope wall (4) of the drainage 
groove (10), which is linked to the side 
wall (2) of the swimming pool, directly 
adjoins a swimming pool overflow edge 
(3). 
 
Claims: 6 
Fig.: 2 

 

 
 
 

(11) MD/EP 3458020 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 8/34 (2006.01.01) 

           A61Q 7/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/045 (2006.01.01) 
           A61P 17/14 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0369 
(96) 17730678.4, 2017.05.19 
(97) 3458020, 2019.03.27 
(80) EPB nr. 47/2020, 2020.11.18 
(87) WO 2017/198818, 2017.11.23 
(31) UA20163604 
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(32) 2016.05.19 
(33) IT 
(71)(73) GIULIANI S.P.A., IT 
(72) PAUS Ralf, DE; CHERET Jérémy, DE; 

HATT Hanns, DE; BARONI Sergio, IT 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compuși pentru promovarea creșterii 

părului și/sau inhibarea sau întârzierea 
pierderii părului la om și compoziții pen-
tru asemenea utilizări 
Compounds for promoting hair growth 
and/or inhibiting or delaying hair loss in 
humans, and compositions for such uses
Соединения для стимуляции роста 
волос и/или ингибирования или за-
медления выпадения волос у людей и 
композиции для таких применений 

(57) Invenția se referă la utilizarea compușilor cu 
formula generală (I): 

 
 
în care: 
R1 și R2 formează împreună o legătură du-
blă sau R1 și R2 formează împreună o gru-
pare ciclopropil; 
R3, R4 sunt aceleași sau diferite și alese 
independent dintre hidrogen, metil sau R3 și 
R4 formează împreună o dublă legătură; 
R5, R6 sunt aceleași sau diferite și alese 
independent dintre hidrogen, metil; sau 
R5 și R6 formează împreună o legătură du-
blă sau R5 și R6 formează împreună o gru-
pare ciclopropil; 
R7 = metil sau etil; 
R8 = hidrogen sau metil, 
pentru promovarea creșterii părului și/sau 
inhibarea sau întârzierea căderii părului la 
nivelul scalpului uman și compoziții cosme-
tice sau farmaceutice potrivite pentru ase-
menea utilizare.  
 
Revendicări: 16 
Figuri: 5 

 * 
*   * 

 
 
 

(57) The invention concerns the use of com-
pounds of general formula (I):  

 
 

wherein:  
R1 and R2 form together a double bond, or 
R1 and R2 form together a cyclopropyl 
group;  
R3, R4 are the same or different and inde-
pendently chosen from hydrogen, methyl, or 
R3 and R4 form together a double bond;  
R5, R6 are the same or different and inde-
pendently chosen from hydrogen, methyl; or 
R5 and R6 form together a double bond, or 
R5 and R6 form together a cyclopropyl 
group; 
R7 = methyl, or ethyl; 
R8 = hydrogen, or methyl,  
for promoting hair growth and/or inhibiting 
or delaying hair loss in the human scalp, 
and cosmetic and pharmaceutical composi-
tions suitable for such use. 
 
Claims: 16 
Fig.: 5 

  
 
 
(11) MD/EP 3522880 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 31/4439 (2006.01.01) 

           A61K 31/4192 (2006.01.01) 
           A61K 31/192 (2006.01.01) 
           A61P 13/12 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0903 
(96) 17787773.5, 2017.10.05 
(97) 3522880, 2019.08.14 
(80) EPB nr. 49/2020, 2020.12.02 
(87) WO 2018/067857, 2018.04.12 
(31) 201662404390P 
(32) 2016.10.05 
(33) US 
(71)(73) MITOBRIDGE, INC., US 
(72) LAGU Bharat, US; PATANE Michael, US; 

TOZZO Effie, US; TRZASKA Scott, US 
(74) CORCODEL Angela 



MD - BOPI 3/2021                                                                                                        INVENTIONS 

 

 62

(54) Metode de tratare a leziunilor renale acute
Methods of treating acute kidney injury 
Методы лечения острого повреждения 
почек 

(57) Prezenta invenție se referă la metode de 
tratare a unui pacient uman cu leziuni renale 
acute. 
 
Revendicări: 15 
Figuri: 2 

 * 
*   * 

(57)  The present invention is directed to methods 
of treating a human patient with acute kidney 
injury. 
 
Claims: 15 
Fig.: 2 

  
 
 

(11) MD/EP 3551622 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           C07D 401/04 (2006.01.01) 
           C07D 231/20 (2006.01.01) 
           A61K 31/455 (2006.01.01) 
           A61P 11/00 (2006.01.01) 

(21) e 2019 1168 
(96) 17826629.2, 2017.12.08 
(97) 3551622, 2019.10.16 
(80) EPB nr. 41/2020, 2020.10.07 
(87) WO 2018/107100, 2018.06.14 
(31) 201662432537P 
(32) 2016.12.09 
(33) US 
(71)(73) VERTEX PHARMACEUTICALS 

INCORPORATED, US 
(72) ABELA Alexander Russell, US; ALCACIO 

Timothy, US; ANDERSON Corey, US; 
ANGELL Paul Timothy, US; BAEK Minson, 
US; CLEMENS Jeremy J., US; CLEVE-
LAND Thomas, US; FERRIS Lori Ann, US; 
GROOTENHUIS Peter Diederik Jan, US; 
GROSS Raymond Stanley, US; GULEVICH 
Anton, US; HADIDA RUAH Sara Sabina, 
US; HSIA Clara Kuang-Ju, US; HUGHES 
Robert M., US; JOSHI Pramod Virupax, US;
KANG Ping, US; KESHAVARZ-SHOKRI Ali, 
US; KHATUYA Haripada, US; KRENITSKY 
Paul John, US; MCCARTNEY Jason, US; 

 MILLER Mark Thomas, US; PARASELLI 
Prasuna, US; PIERRE Fabrice Jean Denis, 
US; SHI Yi, US; SHRESTHA Muna, US; 
SIESEL David Andrew, US; 
STAVROPOULOS Kathy, US; TERMIN 
Andreas P., US; UY Johnny, US; VAN 
GOOR Fredrick F., US; YOUNG Tomothy 
John, US; ZHOU Jinglan, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Modulator al regulatorului conductanței 

transmembranare în fibroză chistică, 
compoziții farmaceutice, metode de tra-
tament și procedeu pentru fabricarea 
modulatorului 
Modulator of cystic fibrosis transmem-
brane conductance regulator, pharma-
ceutical compositions, methods of 
treatment, and process for making the 
modulator 
Модулятор муковисцидозного транс-
мембранного регулятора проводимо-
сти, фармацевтические композиции, 
методы лечения и способ изготовле-
ния модулятора 

(57) Sunt divulgați compuși cu Formula (I): 

săruri acceptabile farmaceutic ale acestora, 
derivați deuterați ai oricărora din cei anteri-
ori, și metaboliți ai oricărora din cei anteri-
ori. Sunt de asemenea divulgate compoziții 
farmaceutice care îi cuprind pe aceștia, 
metode de tratare a fibrozei cistice care îi 
utilizează pe aceștia, și metode de fabricare 
ale acestora. Sunt de asemenea divulgate 
forme ale stării solide a Compusului 1 și 
săruri sau solvați ai acestuia. 

 
Revendicări: 10 
Figuri: 17 

 * 
*   * 
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(57) Compounds of Formula (I)  

pharmaceutically acceptable salts thereof, 
deuterated derivatives of any of the forego-
ing, and metabolites of any of the foregoing 
are disclosed. Pharmaceutical compositions 
comprising the same, methods of treating 
cystic fibrosis using the same, and methods 
for making the same are also disclosed. Also 
disclosed are solid state forms of Compound 
1 and salts and solvates thereof. 

 
Claims: 10 
Fig.: 17 

  

 
 
(11) MD/EP 3580183 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C02F 3/22 (2006.01.01) 

           B01F 3/04 (2006.01.01) 
           C02F 3/20 (2006.01.01) 

(21) e 2019 1380 
(96) 18709076.6, 2018.02.07 
(97) 3580183, 2019.12.18 
(80) EPB nr. 43/2020, 2020.10.21 
(87) WO 2018/146597, 2018.08.16 
(31) 201700013252 
(32) 2017.02.07 
(33) IT 
(71)(73) NOVIDEAS S.R.L., IT 
(72) SANNA Edoardo, IT; SANNA Ludovico, IT 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Dispozitiv pentru tratarea apelor uzate 

Device for sewage treatment 
Устройство для очистки сточных вод 

(57) Prezenta invenţie se referă la un aparat pen-
tru degradarea fracției organice a apelor de 
canalizare prin intermediul biomasei active, 
în mod particular particule de nămol activate, 
care cuprinde: 
- cel puțin un rezervor (1) adaptat pentru a 
conține apele de canalizare și respectiva 
biomasă activă; 
 
 

- cel puțin o structură goală (6, 106, 206), 
adaptată pentru a fi cel puțin parțial scufun-
dată în apele de canalizare, prevăzută cu 
cel puțin o primă deschidere (61) pentru a 
lăsa să intre apele de canalizare și cu cel 
puțin o a doua deschidere (62) pentru a 
lăsa să iasă apele de canalizare, în care 
raportul între suprafața a cel puțin unei pri-
me deschideri (61) și suprafața a cel puțin 
unei celei de a doua deschideri (62) este 
egal cu cel puțin 5:1; 
- mijloace pentru livrarea aerului (7, 70) 
adaptate pentru a introduce aerului la inte-
riorul respectivei cel puțin o structură (6, 
106, 206); 
în care respectiva cel puțin o primă deschi-
dere (61) este proximală față de respectivele 
mijloace pentru livrarea aerului (7, 70) și 
respectiva cel puțin o a doua deschidere (62) 
este distală față de respectivele mijloace 
pentru livrarea aerului (7, 70), astfel încât 
mijloacele pentru livrarea aerului (7, 70) sunt 
adaptate pentru a genera un flux al apelor de 
canalizare din respectiva cel puțin o primă 
deschidere (61) până la respectiva cel puțin 
o a doua deschidere (62). 
 
Revendicări: 13 
Figuri: 6 

 * 
*   * 

(57) An apparatus for degrading the organic frac-
tion of sewage by means of active biomass, 
in particular active sludge particles, compris-
ing: - at least one tank (1) adapted to contain 
the sewage and said active biomass; - at 
least one hollow structure (6, 106, 206), 
adapted to be at least partially immersed in 
the sewage, provided with at least one first 
opening (61) for letting in the sewage and 
with at least one second opening (62) for 
letting out the sewage, wherein the ratio be-
tween the area of the at least one first open-
ing (61) and the area of the at least one sec-
ond opening (62) is equal to at least 5:1; - air 
delivery means (7, 70) adapted to introduce 
air inside said at least one structure (6, 106, 
206); wherein said at least one first opening 
(61) is proximal to said air delivery means (7, 
70) and said at least one second opening 
(62) is distal from said air delivery means (7, 
70), so that the air delivery means (7, 70) are
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 adapted to generate a flow of sewage from 
said at least one first opening (61) to said at 
least one second opening (62). 
 
Claims: 13 
Fig.: 6 
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(54) Compoziții oftalmice care conțin un azot 

care eliberează prostamidă 
Ophthalmic compositions containing a 
nitric oxide releasing prostamide 
Офтальмологические композиции, со-
держащие оксид азота высвобождаю-
щий простамид 
 
 
 
 

(57) Prezenta invenţie furnizează compoziţii 
oftalmice apoase în formă de soluţii care 
cuprind ester 6-(nitrooxi)-, (1S,2E)-3-
[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(etil-amino)-7-oxo-
2-hepten-1-il]-3,5-dihidroxiciclopentil]-1-(2- 
feniletil)-2-propen-1-ilic al acidului hexanoic 
și hidroxistearat de macrogol 15 ca singurul
agent de solubilizare și o metodă de prepa-
rare a acestora. 
 

  
Revendicări: 29 

 * 
*   * 

(57)  The present invention provides aqueous
ophthalmic compositions in the form of solu-
tion comprising hexanoic acid, 6-(nitrooxy)-, 
(1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(ethyla-
mino)-7-oxo-2-hepten-1-yl]-3,5-dihydroxycyc-
lopentyl]-1-(2-phenylethyl)-2-propen-1-yl ester
and macrogol 15 hydroxystearate as the only 
solubilizing agent, and a method for their 
preparation. 
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(54) Compoziții cuprizând tulpini bacteriene 
Compositions comprising bacterial 
strains 
Композиции, содержащие бактериаль-
ные штаммы 

(57) Invenția furnizează compoziții cuprinzȃnd 
tulpini bacteriene pentru tratarea și preveni-
rea unei boli neurodegenerative. 

 
Revendicări: 15 
Figuri: 13 
Secvenţe: 6 

 * 
*   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(57)  The invention provides compositions com-
prising bacterial strains for treating and pre-
venting a neurodegenerative disorder. 
 
Claims: 15 
Fig.: 13 
Sequences: 6 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 4705 C1 A01G 9/00 (2006.01) 
A01G 9/02 (2006.01) 
A01G 27/00 (2006.01) 
A01G 27/04 (2006.01) 

a 2018 0112 2018.12.19 8/2020 

2 MD 4706 C1 A61K 36/66 (2006.01) 
A61K 31/4355 (2006.01) 
A61K 31/473 (2006.01) 
A61K 31/4741 (2006.01) 
B01D 11/02 (2006.01) 
C07D 491/153 (2006.01) 

a 2019 0069 2019.07.16 8/2020 

3 MD 4707 C1 C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 47/55 (2006.01) 
C07C 47/56 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/00 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2019 0051 2019.06.20 8/2020 

4 MD 4708 C1 C07F 11/00 (2006.01) 
C07D 213/53 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

a 2019 0044 2019.05.30 8/2020 

5 MD 4709 C1 C12N 1/14 (2006.01) 
C12N 1/16 (2006.01) 
C12N 1/38 (2006.01) 
C01G 5/00 (2006.01) 
B82Y 5/00 (2011.01) 
C12Q 1/30 (2006.01) 
C12Q 1/26 (2006.01) 

a 2019 0066 2019.07.25 8/2020 

 
 

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 1451 Z A23G 9/04 (2006.01) 
A23G 9/42 (2006.01) 

s 2020 0007 2020.02.05 8/2020 

2 MD 1453 Z C09B 61/00 (2006.01) s 2019 0133 2019.12.23 8/2020 
3 MD 1454 Z F24S 21/00 (2018.01) 

F24H 7/00 (2006.01) 
s 2019 0024 2019.02.25 8/2020 
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SOIURI DE PLANTE          

II
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

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

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provizo-
rie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante.  

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se află in 
biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra cost.  

Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI obiecţii refe-
ritor la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în Lege. 

 
ublication in BOPI of plant variety patent applications provides to the applicant a provisional 
protection under the terms of Article 26 of Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.  

Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the AGEPI 
library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee.  

According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with the 
AGEPI objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of 
patentability, under the terms established in the Law. 

 

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

Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, находятся в 
библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут быть заказаны 
их копии.  

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

P 

P 

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

Опубликованные заявки на патент  
на сорт растения 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelioratorul, 

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

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 
  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
 (Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

 
Data   
publicării 

No. Application 
number/ 
Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Proposed variety 
denomination 
 

Date of 
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2020 0029 / 
2020.11.24 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. ALEXANDROV 
Eugeniu, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
GAINA Boris, MD 

VIŢĂ-DE-VIE 
(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia rotundifolia 
Michx.) 
 
Grapevine 
(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia rotundifolia 
Michx.) 
 
Виноград 

(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.) 

SARMIS 2021.03.31 

2 v 2020 0030 / 
2020.11.24 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. ALEXANDROV 
Eugeniu, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
GAINA Boris, MD 

VIŢĂ-DE-VIE 
(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.) 
 
Grapevine 
(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.) 
 
Виноград 
(Vitis vinifera L. ssp. sativa 
D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.) 

TETHYS 2021.03.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistra-
te în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională. 
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a  
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte 
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la 
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările interna-
ţionale 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  
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette 
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

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

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 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 

 

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

Î

I
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(210) 046682 
(220) 2020.08.26 
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limi-

ted Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse de control biologic, şi anume fero-

moni, cu excepţia celor de uz medical; pro-
duse chimice pentru utilizare în agricultură 
folosite ca stimulente a insectelor pentru a 
atrage sau respinge dăunătorii. 

 

 
 
 
(210) 046753 
(220) 2020.09.08 
(730) COLASS S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 8,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, cafeniu. 
(511) NCL(11-2020) 
37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 

reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.01.14; 07.01.24; 07.03.11; 
07.05.08; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
 
 

(210) 046766 
(220) 2020.09.14 
(310) 88,844/752 
(320) 2020.03.23 
(330) US 
(730) FMC Agro Singapore Pte. Ltd., SG 

77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, 
Singapore 068896, Singapore 
FMC Corporation, US 
FMC Tower at Cira Center South, 2929 
Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, Sta-
tele Unite ale Americii 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - pesticide; insecticide. 
 

 
 
 
(210) 046769 
(220) 2020.09.09 
(730) BERGAS-LUX S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 100, ap. 53,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, verde de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
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, chiuvete de spălat; chiu-
vete de bucătărie; boluri de bucătărie (chiu-
vete); robinete; robinete de bucătărie; robine-
te de ţevi; robinete de amestecare pentru 
conducte de apă; inele de etanşare pentru 
robinete de apă; instalaţii de conducte de 
apă; conducte pentru instalaţii sanitare; chiu-
vete; sisteme de scurgere a bucătăriei, 
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sifoane, deşeuri (părţi ale instalaţiilor sanita-
re); accesorii de reglaj pentru aparatele de 
apă sau de gaz şi pentru conductele de apă 
sau de gaz; serpentine (elemente de instala-
ţii de distilare, de încălzire sau de răcire); 
lavoare şi boluri (părţi ale instalaţiilor sanita-
re); accesorii de siguranţă pentru aparatele 
de apă sau de gaz şi pentru conductele de 
apă sau de gaz; reşouri; maşini de gătit; apa-
rate şi instalaţii de gătit; hote de aerisire; 
hote de extracţie pentru aragazuri; piese şi 
accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate incluse în această clasă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 12.03.01; 12.03.25; 26.13.25; 
27.03.15; 27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046783 
(220) 2020.09.16 
(730) Captiva MVP Restaurant Partners LLC, US 

Suite 1, 4343 Anchor Plaza Parkway, 
Tampa, Florida 33634, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

roşu de diferite nuanţe, albastru-deschis, al-
bastru-închis, negru, alb. 

(511) NCL(11-2020) 
43   - servicii de restaurant, inclusiv servicii de ali-

mentaţie publică cu servire la masă, servicii 
de alimentaţie publică cu servire la pachet şi 
servicii de alimentaţie publică cu servire di-
rect în automobil; servicii de catering. 

 

(531) CFE(8) 03.07.03; 03.07.25; 18.03.23; 
26.04.18; 26.07.19; 26.07.25; 26.13.25; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046794 
(220) 2020.09.18 
(730) UPL CORPORATION LIMITED, company 

organized under the laws of Mauritius, MU 
5TH Floor, Newport Building, Louis Pasteur 
Street, PORT LOUIS, Mauritius 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - erbicide, pesticide, insecticide, fungicide, 

vermicide, rodenticide, preparate pentru dis-
trugerea buruienilor şi paraziţilor. 

 

 
 
 
(210) 046860 
(220) 2020.10.02 
(310) 4520060 
(320) 2020.06.04 
(330) IN 
(730) Discovery Communications, LLC, US 

8403 Colesville Road, Silver Spring, Mary-
land 20910, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - medii digitale, şi anume clipuri video preînre-

gistrate, clipuri audio preînregistrate, texte şi 
grafice descărcabile păstrate în calculatoare 
electronice personale şi în dispozitive porta-
bile fără fir, toate cu subiecte de interes 
uman general; conţinut audio, video şi audio-
vizual descărcabil furnizat prin reţele de cal-
culatoare şi de comunicaţii, care conţin pro-
grame de televiziune şi înregistrări video, 
toate cu subiecte de interes uman general; 
software de calculator pentru transmisia con-
tinuă de conţinut media audiovizual prin In-
ternet şi către dispozitivele electronice digita-
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le mobile; software de calculator destinat 
utilizării în transmisia continuă de conţinut 
audiovizual; software de calculator pentru 
controlul funcţionării dispozitivelor audio şi 
video şi pentru vizualizarea, căutarea şi/sau 
redarea de conţinut audio, video, de televizi-
une, filme, alte imagini digitale şi alt conţinut 
multimedia; software de calculator destinat 
utilizării în procesarea, transmisia, recepţia, 
organizarea, manipularea, redarea, revizui-
rea, reproducerea şi transmisia continuă de 
conţinut audio, video şi multimedia, inclusiv 
de fişiere cu text, date, imagini, audio, video 
şi audiovizuale; DVD-uri; 

 

38   - servicii de comunicaţii, şi anume transmisia 
în flux continuu a înregistrărilor audio şi au-
diovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţe-
le fără fir, satelit sau reţele multimedia inte-
ractive; servicii de difuzare audio şi video pe 
Internet; transmisie de informaţii în domeniul 
audiovizual; difuzare de programe de televi-
ziune; televiziune prin cablu; difuzare de te-
leviziune prin satelit; servicii media mobile de 
tipul transmisiei electronice, difuzării şi tran-
smiterii de conţinut media de divertisment; 
servicii de podcasting; servicii de difuzare pe 
pagini web; servicii de transmisie video la 
cerere; furnizare de forumuri on-line pentru 
transmiterea de mesaje între utilizatorii de 
calculatoare; furnizarea spaţiilor de chat on-
line şi buletinelor informative electronice pen-
tru transmisia de mesaje între utilizatorii de 
calculatoare în domeniul de interes general; 
furnizarea accesului la conţinut compilat în 
domeniul de interes uman general prin Inter-
net, reţele de cablu, reţele fără fir, satelit sau 
reţele multimedia interactive; 

 

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

res uman general prin Internet, reţele de 
comunicaţii electronice, reţele de calculatoa-
re şi reţele de comunicaţii fără fir. 

 

(531) CFE(8) 24.17.05. 
 
 
 
(210) 046878 
(220) 2020.09.30 
(730) AUTO HELP S.R.L., MD 

Str. Costiujeni nr. 3/3, ap. 206, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu de diferi-

te nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046895 
(220) 2020.10.08 
(730) BUSILA Adrian, MD 

Str. Bucovinei, nr. 9, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
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îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 046902 
(220) 2020.10.08 
(730) KIM HEE JUN, KR 

(Doosan apartment complex, Sinheung-
dong) 103-dong 704-ho, 360, Gongwon-ro, 
Sujeong-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Re-
publica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de dife-

rite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 01.15.05; 02.09.01; 03.05.01; 03.05.15; 
03.05.20; 03.05.25; 05.03.13; 05.03.15; 
16.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046933 
(220) 2020.10.17 
(310) 12067/2020 
(320) 2020.08.30 
 
 
 

(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - săpunuri; produse de parfumerie; uleiuri ete-

rice; cosmetice; loţiuni pentru păr; produse 
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; prepa-
rate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuse-
ţarea pielii, pielii capului şi a părului; prepara-
te pentru fixarea părului; preparate pentru 
nuanţarea, decolorarea, vopsirea şi colora-
rea părului. 

 

 
 
 
(210) 046964 
(220) 2020.10.23 
(730) Merrill J. Fernando and Sons (Private) 

Limited, LK 
No. 111, Negombo Road, Peliyagoda, Sri 
Lanka 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: maro. 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.07. 
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(210) 046992 
(220) 2020.10.29 
(730) NAMAIAN DEG S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093,  
Hulboaca, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe. 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.04. 
 

(210) 047012 
(220) 2020.11.02 
(730) GAIDARJI Fiodor, MD 

Str. Colhoznaia nr. 4, MD-3802,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047014 
(220) 2020.11.02 
(730) ŢÎPU Pelaghia, MD 

MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
 

pentru calculatoare; costume de scafandru; 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 047020 
(220) 2020.11.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
10   - aparate, dispozitive şi articole pentru activita-

tea sexuală. 
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(210) 047021 
(220) 2020.11.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, alimente pentru sugari; suplimente diete-
tice pentru oameni; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate; jeleuri, 
dulceţuri, compoturi; lapte, brânzeturi, iaurt şi 
alte produse lactate. 

 

 
 
 
(210) 047022 
(220) 2020.11.04 
(730) J&B LIMITED, VG 

3rd floor, Yam raj, Building, Market Square, 
P.O.Box 3175, Road TOWN, TORTOLA, In-
sulele Virgine (Britanice) 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun, ţigarete, tabachere pentru ţigarete, 

ţigarete conţinând înlocuitori de tutun, cu 
excepţia celor pentru uz medical, ţigări de foi, 
punguţe de tutun, tabachere pentru tutun, 
cigarillos (tip de trabuc de dimensiuni redu-
se), plante pentru fumat, tabachere pentru 
ţigări de foi, recipiente de tutun. 

 

 
 
 
(210) 047023 
(220) 2020.11.04 
(730) J&B LIMITED, VG 

3rd floor, Yam raj, Building, Market Square, 
P.O.Box 3175, Road TOWN, TORTOLA, In-
sulele Virgine (Britanice) 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun, ţigarete, tabachere pentru ţigarete, 

ţigarete conţinând înlocuitori de tutun, cu 
excepţia celor pentru uz medical, ţigări de foi, 
punguţe de tutun, tabachere pentru tutun, 
cigarillos (tip de trabuc de dimensiuni redu-
se), plante pentru fumat, tabachere pentru 
ţigări de foi, recipiente de tutun. 

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 03.01.02; 24.01.07; 
24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.01; 
25.01.06; 27.05.09; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 047024 
(220) 2020.11.04 
(730) GROIAN Nicolae, MD 

Bd. Dacia nr. 46, ap. 69,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 047034 
(220) 2020.11.05 
(730) ZAO BIO MAKE-UP S.R.L., MD 

Str. Andrei Doga nr. 32/7, of. 8,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
 
 
 

rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 047037 
(220) 2020.11.04 
(730) S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., RO 

Comuna Afumaţi, Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 
64,  Corp. 3, Judeţul Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi componente de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
uneltele acţionate manual; incubatoare pen-
tru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 26.11.08; 26.11.21; 
27.05.08; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 047046 
(220) 2020.11.05 
(730) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 

Co., Ltd., CN 
Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development Zone, Tonglu 
County, Hangzhou 311501, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - dispozitive de memorie pentru computere; 

programe de calculator înregistrate; progra-
me înregistrate de operare pe calculator; 
software de calculatoare înregistrate; aplicaţii 
software de calculatoare, descărcabile; par-
cometre; aparate pentru controlul de francat; 
detectoare de monede false; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; holograme; apa-
rate pentru recunoaşterea chipurilor; aparate 
pentru controlul prezenţei; aparate pentru 
fototelegrafie; aparate şi instrumente de cân-
tărit; panouri de afişaj electronic; aparate 
pentru intercomunicaţii; videotelefoane; apa-
rate de sistem de poziţionare globală (GPS); 
discuri compacte (audio-video); aparate pen-
tru înregistrarea sunetelor; video recordere; 
camere video de supraveghere; aparate de 
monitorizare de uz nemedical; dispozitive 
video de monitorizare a bebeluşilor; aparate 
de fotografiat; filtre pentru aparate de foto-
grafiat; trepiede pentru aparate fotografice; 
obiective macro; suporturi pentru selfie 
(monopoduri manuale); instrumente de mă-
surare; lentile optice; fibre optice; fire (ca-
bluri) electrice; cabluri; plăci pentru circuitele 
integrate; cipuri (circuite integrate); conden-
satoare electrice; ecrane video; aparate de 
control de la distanţă; filamente conducătoa-
re de lumină (fibre optice); instalaţii electrice 
pentru controlul de la distanţă al operaţiilor 
industriale; descărcătoare de supratensiune; 
extinctoare; ecrane radiologice de uz indus-
trial; dispozitive de protecţie, de uz personal, 
împotriva accidentelor; instalaţii electrice 

antifurt; sisteme de alarmă antiefracţie; bate-
rii galvanice; diapozitive; senzori; detectoare; 
aparate de termografie cu infraroşu; aparate 
de termografie pentru măsurarea temperatu-
rii; 

 

42   - servicii de cercetare ştiinţifică; cercetare şi 
dezvoltare de noi produse pentru terţi; pro-
iectare de software; dezvoltare de software 
în cadrul publicării de software; proiectarea 
sistemelor informatice; închirierea calculatoa-
relor; închirierea programelor informatice; 
programare pentru calculatoare; instalarea 
programelor; întreţinerea programelor de 
calculator; conversia datelor şi a documente-
lor de pe un suport fizic către un suport elec-
tronic; conversia datelor şi a programelor 
informatice, alta decât conversia fizică; recu-
perare de date informatice; analiza sisteme-
lor informatice; crearea şi întreţinerea siturilor 
web pentru terţi; găzduirea site-urilor de in-
ternet (site-uri web); găzduire de server; ser-
vicii de protecţie împotriva viruşilor informa-
tici; monitorizarea sistemelor computerizate 
prin acces de la distanţă; efectuare de studii 
de proiecte tehnice; inginerie; expertize teh-
nice; planificare urbanistică; studii în dome-
niul mecanicii; design industrial; consultanţă 
în proiectarea şi dezvoltarea hardware pen-
tru computere; serviciu de consiliere tehnică 
în organizare informatică; software ca servi-
ciu (SaaS); platformă ca serviciu (PaaS). 

 

(531) CFE(8) 02.09.04; 26.01.11; 26.04.03; 
26.04.12; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 047047 
(220) 2020.11.05 
(730) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 

Co., Ltd., CN 
Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development Zone, Tonglu 
County, Hangzhou 311501, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - dispozitive de memorie pentru computere; 

programe de calculator înregistrate; progra-
me înregistrate de operare pe calculator; 
software de calculatoare înregistrate; aplicaţii 
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software de calculatoare, descărcabile; par-
cometre; aparate pentru controlul de francat; 
detectoare de monede false; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; holograme; apa-
rate pentru recunoaşterea chipurilor; aparate 
pentru controlul prezenţei; aparate pentru 
fototelegrafie; aparate şi instrumente de cân-
tărit; panouri de afişaj electronic; aparate 
pentru intercomunicaţii; videotelefoane; apa-
rate de sistem de poziţionare globală (GPS); 
discuri compacte (audio-video); aparate pen-
tru înregistrarea sunetelor; video recordere; 
camere video de supraveghere; aparate de 
monitorizare de uz nemedical; dispozitive 
video de monitorizare a bebeluşilor; aparate 
de fotografiat; filtre pentru aparate de foto-
grafiat; trepiede pentru aparate fotografice; 
obiective macro; suporturi pentru selfie 
(monopoduri manuale); instrumente de mă-
surare; lentile optice; fibre optice; fire (ca-
bluri) electrice; cabluri; plăci pentru circuitele 
integrate; cipuri (circuite integrate); conden-
satoare electrice; ecrane video; aparate de 
control de la distanţă; filamente conducătoa-
re de lumină (fibre optice); instalaţii electrice 
pentru controlul de la distanţă al operaţiilor 
industriale; descărcătoare de supratensiune; 
extinctoare; ecrane radiologice de uz indus-
trial; dispozitive de protecţie, de uz personal, 
împotriva accidentelor; instalaţii electrice 
antifurt; sisteme de alarmă antiefracţie; bate-
rii galvanice; diapozitive; senzori; detectoare; 
aparate de termografie cu infraroşu; aparate 
de termografie pentru măsurarea temperatu-
rii; 

 

42   - servicii de cercetare ştiinţifică; cercetare şi 
dezvoltare de noi produse pentru terţi; pro-
iectare de software; dezvoltare de software 
în cadrul publicării de software; proiectarea 
sistemelor informatice; închirierea calculatoa-
relor; închirierea programelor informatice; 
programare pentru calculatoare; instalarea 
programelor; întreţinerea programelor de 
calculator; conversia datelor şi a documente-
lor de pe un suport fizic către un suport elec-
tronic; conversia datelor şi a programelor 
informatice, alta decât conversia fizică; recu-
perare de date informatice; analiza sisteme-
lor informatice; crearea şi întreţinerea siturilor 
web pentru terţi; găzduirea site-urilor de in-
ternet (site-uri web); găzduire de server; ser-
vicii de protecţie împotriva viruşilor informa-
tici; monitorizarea sistemelor computerizate 
prin acces de la distanţă; efectuare de studii 
de proiecte tehnice; inginerie; expertize teh-

nice; planificare urbanistică; studii în dome-
niul mecanicii; design industrial; consultanţă 
în proiectarea şi dezvoltarea hardware pen-
tru computere; serviciu de consiliere tehnică 
în organizare informatică; software ca servi-
ciu (SaaS); platformă ca serviciu (PaaS). 

 

 
 
 
(210) 047048 
(220) 2020.11.06 
(730) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. Ţarinii nr. 107/9,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 
25.01.15; 26.04.09; 27.05.09; 27.05.13. 

 
 
 
(210) 047049 
(220) 2020.11.06 
(730) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. Ţarinii nr. 107, ap. 9,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.16; 02.03.23; 03.06.03; 
25.01.15; 26.04.15; 27.05.11; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 047054 
(220) 2020.11.09 
(730) VERWALTUNG S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Independenţei nr. 24/1, ap. 78,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate:  sur, oranj. 
(511) NCL(11-2020) 
45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 

protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 

de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 26.11.07; 27.05.10; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047055 
(220) 2020.11.09 
(730) VERWALTUNG S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Independenţei nr. 24/1, ap. 78,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate:  negru, oranj, sur. 
(511) NCL(11-2020) 
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; 07.01.12; 07.01.24; 
07.03.11; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 047063 
(220) 2020.11.13 
(730) ŞAPOCINIC Leonid, MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 15, ap. 31,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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 furnizare de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 047078 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 

 
 
 

(210) 047079 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 
 
 
(210) 047080 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 

 
 
 
(210) 047081 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 
 
 
(210) 047082 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
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600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 

(531) CFE(8) 05.13.07; 05.13.25; 25.01.25; 
25.07.25; 25.12.25; 27.05.04; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 047083 
(220) 2020.11.13 
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 

California, US 
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
 

(531) CFE(8) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 
11.03.01; 11.03.02; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 047084 
(220) 2020.11.13 
(730) Biocon Biologics Limited, IN 

Biocon House, Ground Floor, Tower - 3, 
Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka – 
560100, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - antibiotice; balsamuri de uz medical; prepa-

rate biologice de uz medical; caşete pentru 
uz farmaceutic; capsule pentru medicamen-
te; preparate chimice de uz farmaceutic; pre-
parate chimice de uz medical; produse chi-
mico-farmaceutice; substanţe dietetice de uz 
medical; droguri de uz medical; elixiruri (pre-
parate farmaceutice); infuzii medicinale; pre-
parate farmaceutice; produse farmaceutice; 
seringi preumplute de uz medical; remedii 
pentru medicina umană; truse medicale de 
voiaj; loţiuni de uz farmaceutic. 

 

 
 
 
(210) 047090 
(220) 2020.11.09 
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055,  
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 047091 
(220) 2020.11.10 
(730) STAMCOM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Vladimir Komarov nr. 18, MD-3819, 
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 047097 
(220) 2020.11.16 
(730) ANTHEROS'SAM S.R.L., MD 

Stradela 2 Petru Movilă nr. 9, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 04.01.02; 04.01.03; 04.02.20; 
26.01.14; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 047106 
(220) 2020.11.17 
(730) Rigel Pharmaceuticals, Inc., a corporation 

organized under the laws of the State of 
Delaware, US 
1180 Veterans Boulevard, South San Fran-
cisco, California 94080, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate şi produse farmaceutice; preparate 

farmaceutice pentru tratarea bolilor şi tulbu-
rărilor sistemului imunitar; preparate farma-
ceutice pentru tratarea bolilor şi tulburărilor 
inflamatorii; preparate farmaceutice antiin-
flamatorii; preparate farmaceutice pentru 
tratarea afecţiunilor, bolilor şi tulburărilor he-
matologice. 

 

 
 
 
(210) 047107 
(220) 2020.11.17 
(310) 88/925,285 
(320) 2020.05.20 
(330) US 
(730) Genzyme Corporation, US 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice pentru prevenirea şi 

tratarea bolilor cardiovasculare, bolilor siste-
mului nervos central; preparate farmaceutice 
pentru tratamentul cancerului, trombozei şi 
bolilor respiratorii; preparate farmaceutice 
pentru tratarea tulburărilor rare de sânge; 
preparate farmaceutice pentru prevenirea şi 
tratarea bolilor infecţioase, şi anume infecţii-
lor virale şi bacteriene. 

 

 
 
 
(210) 047123 
(220) 2020.11.18 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

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

 

35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 

produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

 
 
 
(210) 047124 
(220) 2020.11.18 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-

rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 
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32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite
 

de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 047133 
(220) 2020.11.22 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047138 
(220) 2020.11.26 
(730) AXIOMA SOLUTIONS S.R.L., MD 

Str. Constantin Tanase nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 047149 
(220) 2020.12.01 
(730) GOPA Vladimir, MD 

Str. Independenţei, MD-4218,  
Crocmaz, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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) 03.09.01; 03.09.08; 03.09.10; 
03.09.24; 27.05.17. 

 
 
 
 
 

(210) 047150 
(220) 2020.12.01 
(730) GOPA Vladimir, MD 

Str. Independenţei, MD-4218,  
Crocmaz, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.24; 
27.01.05; 27.03.03; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047156 
(220) 2020.11.20 
(730) DRANGOIMOBIL S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 112/1,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 18.01.21; 27.01.06; 27.03.15; 
27.05.08; 29.01.14. 
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(210) 047157 
(220) 2020.11.20 
(730) DRANGOIMOBIL S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 112/1,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

negru, alb, gri de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 18.01.21; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 047160 
(220) 2020.11.26 
(730) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Eskişehir Yolu, 5. Km. 43001 - Merkez - 
Kütahya, Turcia 

 (540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roz. 
(511) NCL(11-2020) 
21   - instrumente pentru curăţat, acţionate manu-

al, instrumente pentru curăţarea sticlei, perii, 
tampoane pentru curăţare, bureţi pentru fre-
care, perii de sârmă pentru curăţat, cârpe de 
curăţat, mănuşi de bucătărie, aparate şi ma-
şini neelectrice de lustruit, de uz casnic, mă-

turi, mopuri; periuţe de dinţi, perii de dinţi 
electrice, aţă dentară, pămătufuri pentru băr-
bierit, perii pentru păr, piepteni; ustensile 
casnice şi de bucătărie; veselă pentru servit, 
vase şi tigăi, deschizătoare de sticle, electri-
ce şi neelectrice, ghivece de flori, paie de 
băut, ustensile de gătit, neelectrice; mese de 
călcat şi huse pentru mese de călcat, frânghii 
pentru întins rufele, umeraşe pentru uscarea 
hainelor; cuşti pentru animale de companie, 
acvarii, vivarii de interior şi terarii de aparta-
ment (pentru animale); bibelouri de porţelan, 
obiecte de artă din sticlă, lucrări de artă con-
fecţionate din ceramică, figurine din porţelan, 
figurine din ceramica, figurine din fibră de 
sticlă, vaze, vaze din ceramică, vaze din 
ceramică pentru podea, vaze din sticlă pen-
tru podea, ceşti; curse pentru şoareci, cap-
cane pentru insecte, dispozitive electrice 
pentru atragerea şi omorârea insectelor, 
pliciuri de muşte; casolete de ars mirodenii, 
pulverizatoare de parfum, aparate pentru 
demachiere, electrice, aparate pentru dema-
chiere, neelectrice, pămătufuri pentru pudrat, 
truse de toaletă; duze pentru furtunuri de 
apă, capete de stropitori, instrumente pentru 
stropire, stropitori; sticlă brută sau semipre-
lucrată, cu excepţia sticlei folosite în con-
strucţii, mozaicuri din sticlă, cu excepţia celor 
pentru construcţii, vată de sticlă, alta decât 
cea pentru izolaţii. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047171 
(220) 2020.12.01 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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-
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riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 047173 
(220) 2020.12.02 
(730) TELEAGA Sergiu, MD 

Bd. Dacia nr. 2, ap. 72,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 
26.13.25; 27.01.03; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 047174 
(220) 2020.12.03 
(730) LDM-TRANS S.R.L., MD 

Str. Codrilor nr. 12,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 14.07.09; 18.01.01; 18.01.07; 
18.01.09; 18.01.23; 27.03.15; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047175 
(220) 2020.12.03 
(730) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića "Knjaz 
Miloš" a.d. Arandjelovac, RS 
Južna industrijska zona bb, 34300 
ARANĐELOVAC, Serbia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

32   - bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi su-
curi de fructe; băuturi energizante; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 03.07.05; 03.07.21; 03.07.24; 
26.04.18; 27.05.03; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 047176 
(220) 2020.12.03 
(730) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića "Knjaz 
Miloš" a.d. Arandjelovac, RS 
Južna industrijska zona bb, 34300 
ARANĐELOVAC, Serbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde-deschis, 

verde-închis, gri, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

32   - bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi su-
curi de fructe; băuturi energizante; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi energi-
zante; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 03.07.05; 03.07.16; 03.07.24; 
03.07.25; 27.05.09; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 047182 
(220) 2020.12.04 
(310) 35391 
(320) 2020.10.26 
(330) AD 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

 
 
 
(210) 047183 
(220) 2020.12.04 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale;
 

plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 047185 
(220) 2020.12.04 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 047190 
(220) 2020.12.02 
(730) TATARU FARM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 6, ap.(of.) 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
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substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 047191 
(220) 2020.12.02 
(730) TATARU FARM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 6, ap.(of.) 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 03.13.04; 03.13.05; 
26.05.04; 26.05.18; 27.05.17. 

 
 
 
 
 

(210) 047192 
(220) 2020.12.02 
(730) TATARU FARM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 6, ap.(of.) 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 27.01.02; 
27.05.08; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 047193 
(220) 2020.12.02 
(730) TATARU FARM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 6, ap.(of.) 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 047194 
(220) 2020.12.02 
(730) TATARU FARM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 6, ap.(of.) 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 

(210) 047195 
(220) 2020.12.04 
(730) CIOBAN Alexei, MD 

Str. A. Puşkin nr. 67, MD-6113,  
Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 
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(210) 047201 
(220) 2020.12.07 
(730) BURLACENCO Vladislav, MD 

Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 116,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 
03.06.03; 27.03.03; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047213 
(220) 2020.12.09 
(730) Nicoventures Holdings Limited, GB 

Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
pentru uz medical); trabucuri, ţigarille; briche-
te pentru fumători; chibrituri; articole pentru 
 
 
 

fumători; foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţiga-
ră, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzu-
nar pentru formarea manuală de ţigarete; 
maşini de mână pentru injectarea de tutun în 
tuburi de hârtie; ţigarete electronice; cartuşe 
pentru ţigări electronice; lichide pentru ţigări 
electronice; produse din tutun pentru a fi 
încălzite; dispozitive şi părţi pentru dispoziti-
ve pentru încălzirea tutunului; înlocuitori de 
tutun în scopul inhalării; ţigarete conţinând 
înlocuitori de tutun; tabachere pentru ţigare-
te; cutii pentru ţigări; snus cu tutun; tutun de 
prizat; snus fără tutun; preparat de prizat fără 
tutun; punguţe de nicotină fără tutun, de uz 
oral (cu excepţia celor de uz medical). 

 

 
 
 
(210) 047214 
(220) 2020.12.09 
(730) Nicoventures Holdings Limited, GB 

Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
pentru uz medical); trabucuri, ţigarille; briche-
te pentru fumători; chibrituri; articole pentru 
fumători; foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţiga-
ră, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzu-
nar pentru formarea manuală de ţigarete; 
maşini de mână pentru injectarea de tutun în 
tuburi de hârtie; ţigarete electronice; cartuşe 
pentru ţigări electronice; lichide pentru ţigări 
electronice; produse din tutun pentru a fi 
încălzite; dispozitive şi părţi pentru dispoziti-
ve pentru încălzirea tutunului; înlocuitori de 
tutun în scopul inhalării; ţigarete conţinând 
înlocuitori de tutun; tabachere pentru ţigare-
te; cutii pentru ţigări; snus cu tutun; tutun de 
prizat; snus fără tutun; preparat de prizat fără 
tutun; punguţe de nicotină fără tutun, de uz 
oral (cu excepţia celor de uz medical). 
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(210) 047216 
(220) 2020.12.08 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, cafeniu, roz-

închis, verde-deschis, mov-deschis. 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 26.11.12; 26.11.21; 26.11.25; 
26.13.01; 27.05.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 047220 
(220) 2020.12.11 
(730) BUNESCU Eugeniu, MD 

Bd. Decebal nr. 78, bloc 2, ap. 45,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
  
 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.03.01; 27.03.15; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 047241 
(220) 2020.12.15 
(730) Guangzhou V-Solution Telecommunica-

tion Technology Co., Ltd., CN 
Room 601, Originality Building B2, NO.162, 
Science Avenue, Science Town, GuangZhou 
510663, Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - comutatoare de telecomunicaţii; centrale 

telefonice automate; rutere pentru reţea de 
arie largă (WAN); switch-uri pentru reţele de 
calculatoare; rutere de reţea; echipamente 
pentru terminale de telefoane; terminale ra-
dio; echipamente optice de comunicaţii; apa-
rate de comunicare din cadrul reţelei; echi-
pamente de comunicare. 

 

(531) CFE(8) 05.07.01; 26.07.01; 26.11.13; 
26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 047243 
(220) 2020.12.16 
(730) PRETULEAC Cristina, MD 

Str. Suceviţa nr. 43. ap. 29a,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu de diferite nuanţe, 

alb. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20; 26.03.23; 
27.05.19; 27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 047247 
(220) 2020.12.16 
(730) BUSILA Adrian, MD 

Str. Testimiţanu nr. 3/8, scara 2, ap. 156,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 

(210) 047249 
(220) 2020.12.17 
(730) MOCAN Dumitru, MD 

Str. Timişoara nr. 12,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

 
 
 
(210) 047251 
(220) 2020.12.18 
(730) CLEBER S.R.L., firmă, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 15,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri-închis, 
galben, roşu, portocaliu, albastru de diferite 
nuanţe, roz de diferite nuanţe, verde de dife-
rite nuanţe, mov. 

(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.12; 01.15.01; 
10.03.10; 10.03.11; 27.05.10; 29.01.15. 
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(210) 047260 
(220) 2020.12.09 
(730) DRANGOIMOBIL S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 112/1,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 047261 
(220) 2020.12.14 
(730) LIPCAN Ruxanda, MD 

Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

 
 
 
(210) 047265 
(220) 2020.12.18 
(730) JETHARAM NEMARAM GEHLOT, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Near Hirawadi Road, 
Nashik, 422 003, Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - henna (vopsea cosmetică), pulbere de 

henna, henna neagră, culori şi vopsele de 
păr, detergenţi, preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; cosmetice şi produ-

se pentru toaletă, produse şi preparate de 
curăţat, preparate pentru lustruit, preparate 
pentru depilat, substanţe degresante, abra-
zivi, produse de parfumerie, uleiuri eterice, 
preparate pentru îngrijirea pielii, creme, loţi-
uni, săpunuri, şampoane, uleiuri de păr, ge-
luri pentru păr, uleiuri pentru baie, cu excep-
ţia celor de uz medical; deodorante şi anti-
transpirante de uz personal; produse pentru 
curăţarea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 047266 
(220) 2020.12.18 
(730) SMART CREDIT S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Naţională nr. 10,  
MD-3606, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 26.01.03; 27.05.15; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 047268 
(220) 2020.12.21 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
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ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

 
 
 
(210) 047269 
(220) 2020.12.21 
(730) GROIAN Savelie, MD 

Str. Dragomirna nr. 9, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 047270 
(220) 2020.12.21 
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE 

IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice. 
 
 
 
(210) 047273 
(220) 2020.12.22 
(730) GRIGONICOL-PRIM S.R.L., MD 

Str. Botanica Veche nr. 6, of. 5,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 047274 
(220) 2020.12.17 
(730) BUSILA Adrian, MD 

Str. Testimiţanu nr. 3/8, scara 2, ap. 156,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 047275 
(220) 2020.12.17 
(730) CHATEAU AT MOUNT S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 7, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 24.09.03; 27.01.12; 27.05.19; 
27.05.22; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 047276 
(220) 2020.12.18 
(730) MORAR Aurel, MD 

Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pen-
tru fabricarea băuturilor; toate produsele in-
cluse în această clasă cu excepţia produse-
lor care conţin sau sunt fabricate pe bază de 
lămâie verde; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 047277 
(220) 2020.12.21 
(730) AUTOTOM GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 11, ap.(of.) 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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 
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de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.05.02; 26.05.18; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 047280 
(220) 2020.12.21 
(310) 35089 
(320) 2020.07.09 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 

ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 

 

 
 
 
(210) 047281 
(220) 2020.12.21 
(310) 35090 
(320) 2020.07.09 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 
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(210) 047282 
(220) 2020.12.21 
(730) BUSILA Adrian, MD 

Str. Testimiţanu nr. 3/8, scara 2, ap. 156,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 047283 
(220) 2020.12.22 
(730) MJ-MOTOPLUS S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 17/3, ap. 4,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.05; 18.01.23; 21.01.11; 
26.04.09; 27.03.15; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 

(210) 047284 
(220) 2020.12.22 
(730) GOGU Marin, MD 

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.11; 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 047285 
(220) 2020.12.22 
(730) DARIE Dan, MD 

Str. A. Plămădeală nr. 1, ap. 2,  
MD-5216, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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44   - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii 
pentru oameni. 

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.10; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 047286 
(220) 2020.12.22 
(730) DARIE Dan, MD 

Str. A. Plămădeală nr. 1, ap. 2,  
MD-5216, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; articole de parfumerie, uleiuri esenţia-
le; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni. 

 

(531) CFE(8) 24.13.09; 24.17.07; 24.17.09; 
26.04.18; 27.01.02; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047287 
(220) 2020.12.22 
(730) CUCERENA Olesea, MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 4, ap. 59,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2020) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 
acvacultură, horticultură şi silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 26.11.08; 27.05.09; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 047288 
(220) 2020.12.22 
(730) PRO-MOTION GROUP S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 90, ap.(of.) 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

 
 
 
(210) 047289 
(220) 2020.12.22 
(730) CORAL LINE S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 128/3, ap. 50, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 27.05.09; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 047290 
(220) 2020.12.23 
(730) CASA MOBILEI S.A., magazin universal, 

MD 
Str. A. Puşkin nr. 58,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.01; 26.03.18; 27.05.19; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 047291 
(220) 2020.12.23 
(730) PANESTA GROUP S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 124,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 047293 
(220) 2020.12.23 
(730) LISNIC Vitalie, MD 

Str. M. Moraru nr. 105/3,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 
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05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu 
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
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, 
acvacultură, horticultură şi silvicultură. 

 

(531) CFE(8) 26.15.13; 26.15.15; 26.15.25; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 047296 
(220) 2020.12.24 
(730) EDUCAŢIE ALTFEL S.R.L., MD 

Str. Băcioii Noi nr. 2, ap. 3,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.14; 02.09.16; 
24.17.02; 27.03.02; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047298 
(220) 2020.12.28 
(730) DAC-SLAV BIZNES S.R.L., MD 

Str. Gh. Asachi nr. 66, bloc 1, of. 101,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

 
 
 
(210) 047300 
(220) 2021.01.06 
(730) Borsodi Sörgyár Kft., HU 

Bőcs, Rákóczi u. 81., H-3574, Ungaria 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis. 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice; cidru; vinuri, băuturi spir-

toase şi lichioruri; băuturi alcoolice carbona-
tate; băuturi alcoolice carbonatate cu aromă 
de fructe. 
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(531) CFE(8) 01.15.15; 24.17.02; 24.17.04; 
24.17.20; 26.03.23; 26.11.13; 26.13.25; 
27.05.19; 27.05.22; 29.01.04. 

 
 
 
(210) 047301 
(220) 2020.12.30 
(730) PUZUR Lilian, MD 

Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire, şampon, 
condiţionere pentru păr, măşti pentru păr. 

 
 
 
(210) 047302 
(220) 2020.12.18 
(730) REAL RADIO S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, gri-deschis. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 29.01.12. 
 

(210) 047303 
(220) 2020.12.18 
(730) REAL RADIO S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz-magenta, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.02.18; 27.01.08; 27.05.19; 
27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 047305 
(220) 2020.12.21 
(730) ŢURCAN Rodica, MD 

Str. Bucureşti nr. 105, bloc 1, ap. 11,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

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

 

 
 
 
(210) 047306 
(220) 2020.12.22 
(730) SEVEROVAN Adrian, MD 

Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 136,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben. 

 

(531) CFE(8) 17.02.01; 17.02.02; 17.02.04; 
26.05.04; 26.07.21; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 047308 
(220) 2020.12.28 
(730) Olaraşu Mihail Dmitri, gospodărie ţără-

nească (de fermier), MD 
MD-3436, Mingir, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

 
 
 
(210) 047309 
(220) 2020.12.28 
(730) Olaraşu Mihail Dmitri, gospodărie ţără-

nească (de fermier), MD 
MD-3436, Mingir, Hînceşti, Republica Moldo-
va 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

 
 
 
(210) 047310 
(220) 2020.12.28 
(730) ŢURCANU Corneliu, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 200, of. 225,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047311 
(220) 2020.12.28 
(730) LEVIŢCHI Veaceslav, MD 

Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 237,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047312 
(220) 2020.12.29 
(730) DIAMOND FURS S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.20; 05.05.21; 17.02.01; 
17.02.02; 17.02.04; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 047313 
(220) 2020.12.30 
(730) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, CH 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - produse chimice folosite în agricultură, horti-

cultură şi silvicultură, biostimulante pentru 
plante, preparate de fortificare a plantelor, 
produse chimice şi/sau biologice pentru 
combaterea stresului la plante, preparate 

pentru reglarea creşterii plantelor, preparate 
chimice pentru tratarea seminţelor, adjuvanţi, 
alţii decât pentru scopuri medicale sau vete-
rinare; 

 

05   - produse pentru distrugerea verminei, insecti-
cide, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 047314 
(220) 2020.12.30 
(730) CENTRU-T.V.GRUP S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11/6, et. 6,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, oranj. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 27.05.08; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047315 
(220) 2020.12.30 
(730) TANDUAY DISTILLERS, INC., PH 

KM 43 National Highway, Barangay Sala, 
Cabuyao, Laguna, Philippines, Filipine 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - rom. 
 

 
 



 

MĂRCI  MD - BOPI 3/2021 
 

 
 

113

(210) 047319 
(220) 2020.12.30 
(730) SEBECA ENGINEERING S.R.L., MD 

Str. Păcii nr. 25, MD-2092,  
Tohatin, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 25.05.25; 26.04.04; 26.04.18; 
27.05.17; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 047321 
(220) 2020.12.30 
(730) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 

CN 
NO. 777, JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CI-
TY, SHANDONG, CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - aparate de locomoţie terestră şi aeriană şi 

elemente de structură ale acestora; bandaje 
de roţi pentru vehicule; pneuri de vehicule; 
anvelope pentru vehicule; pneuri solide pen-

tru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru 
reşaparea pneurilor; pneuri şi anvelope pen-
tru aeronave; şenile pentru vehicule; trepte 
pentru vehicule; camere de aer pentru pne-
uri; pneuri pentru autovehicule; pneuri (anve-
lope). 

 

(531) CFE(8) 27.01.12. 
 
 
 
(210) 047326 
(220) 2021.01.04 
(730) ŢURCAN Rodica, MD 

Str. Bucureşti nr. 105, bloc 1, ap. 11,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD 
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

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

 

 
 
 
(210) 047328 
(220) 2021.01.05 
(730) BOTNARI Alexandru, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 24,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-
cinale; produse nemedicinale pentru îngriji-
rea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri 
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 
26.01.05; 26.01.13; 26.01.16; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 047330 
(220) 2021.01.05 
(730) EMELIAN Vitalie, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 3, ap. 9,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

 
 
 
(210) 047331 
(220) 2021.01.05 
(730) EMELIAN Vitalie, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 3, ap. 9,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

 
 
 
(210) 047332 
(220) 2021.01.06 
(730) VERO-NOVA S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 27.01.07; 
27.03.11; 27.05.07. 

 
 
 
(210) 047336 
(220) 2021.01.11 
(730) BANUH Eugeniu, MD 

Str. Ion Creangă nr. 64, ap. 44,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
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) 24.17.02; 26.11.08; 26.13.01; 
26.13.25; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 047341 
(220) 2021.01.15 
(730) ASTERI COM S.R.L., MD 

Str. Transnistria nr. 10/2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 05.05.21; 26.01.20; 
26.02.05; 26.02.18; 26.11.21; 27.05.03. 
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(210) 047346 
(220) 2021.01.06 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047347 
(220) 2021.01.06 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047351 
(220) 2021.01.13 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 
 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.13. 
 
 
 
(210) 047352 
(220) 2021.01.13 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.09; 27.07.11. 
 
 
 
(210) 047353 
(220) 2021.01.13 
(730) NOVA NUT S.R.L., MD 

MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldo-
va 

(540)  
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(511) NCL(11-2021) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.02; 03.07.02; 
04.03.01; 04.03.20; 24.09.21; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 047355 
(220) 2021.01.14 
(730) RINADOR LUX S.R.L., MD 

Str. Chişinăului nr. 36/2, MD-4814,  
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb, negru. 
(511) NCL(11-2021) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 12.01.01; 12.01.10; 27.05.03; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 047356 
(220) 2021.01.14 
(730) MALACHI Vladimir, MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 17, bloc 6, ap. 
185, MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 
 
 
(210) 047357 
(220) 2021.01.14 
(730) Ulinici Nicu Victor s.Valea-Trestieni, gos-

podărie ţărănească (de fermier), MD 
MD-6438, Valea-Trestieni, Nisporeni, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 
 
 
(210) 047360 
(220) 2021.01.15 
(730) CARGO SERVICE EXPRESS S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 181,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2021) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 18.01.07; 18.01.08; 18.01.23; 
26.02.16; 26.02.19; 26.11.21; 27.05.12. 

 
 
 
(210) 047362 
(220) 2021.01.18 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2021) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 19.07.01; 19.07.17; 
20.05.15; 25.01.15; 25.01.17; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 047363 
(220) 2021.01.18 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 047364 
(220) 2021.01.18 
(730) LAPICUS Liudmila, MD 

Str. Bucureşti nr. 90, ap. 11,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

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

 

(531) CFE(8) 27.05.03; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 047372 
(220) 2021.01.20 
(730) UNION JUST S.R.L., MD 

Str. Grădinilor nr. 23, ap. 112,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2021) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze; 

 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.21; 
18.01.23; 27.03.15; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 047373 
(220) 2021.01.20 
(730) Philip Morris Brands Sarl, CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2021) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse din 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 047374 
(220) 2021.01.20 
(730) Philip Morris Brands Sarl, CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, El-
veţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); ţigarete electronice; produse din 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 
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(210) 047376 
(220) 2021.01.20 
(730) WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 

Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(11-2021) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.19; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047381 
(220) 2021.01.15 
(730) GALUPA Eugeniu, MD 

Str. Timiş nr. 38,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(11-2021) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 27.05.03; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 047382 
(220) 2021.01.20 
(730) IMENSITATE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 08.05.03; 24.01.12; 24.01.20; 
24.09.02; 24.09.11; 24.09.23; 25.03.13; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 047383 
(220) 2021.01.21 
(730) SLĂNINĂ Tatiana, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 2, ap. 1,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde-închis, verde-

deschis. 
(511) NCL(11-2021) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 05.05.20; 05.05.21; 
26.01.02; 26.01.20; 27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 047387 
(220) 2021.01.22 
(730) ART FLAME S.R.L., MD 

Str. Transnistria nr. 5/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, oranj. 
(511) NCL(11-2021) 
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.04; 26.13.25; 27.05.08; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047388 
(220) 2021.01.22 
(730) SLĂNINĂ Tatiana, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 2, ap. 1,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(11-2021) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.11; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 047393 
(220) 2021.01.27 
(730) CIOCIACOV DANIAL, MD 

Str. Gorkii nr. 63, MD-4706,  
Lipcani, Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „iService", „Shop", „Repair", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2021) 
35   - publicitate; managementul, organizarea şi 

administrarea afacerilor comerciale; lucrări 
de birou; 

 

37   - servicii de instalare şi reparaţii. 
 

(531) CFE(8) 26.05.03; 26.07.17; 26.07.21; 
26.15.15; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 047394 
(220) 2021.01.20 
(730) REAL PRODUS S.R.L., societate comerci-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 047398 
(220) 2021.01.22 
(730) PLUGARU Olesea, MD 

MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Mol-
dova 
PLUGARU Oleg, MD 
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Mol-
dova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 047399 
(220) 2021.01.27 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2021) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

 
 

(210) 047400 
(220) 2021.01.27 
(730) RIZOVA Olga, MD 

Str. Gorkii nr. 32,  
MD-7401, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „winery". 

(511) NCL(11-2021) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 34560 
(151) 2020.12.05 
(181) 2029.04.04 
(210) 044065 
(220) 2019.04.04 
(730) NEFIS S.R.L., MD 

Str. Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 34595 
(151) 2021.01.11 
(181) 2030.03.04 
(210) 045719 
(220) 2020.03.04 
(730) S.O.S. SMILE ASSETS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 88, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Turismo Dentale", 
„RIABILITAZIONI ESTREME", „DELLA 
BOCCA", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(11-2020) 
35   - lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 18.05.01; 18.05.03; 26.04.09; 
26.04.18; 27.03.15; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 34618 
(151) 2021.01.14 
(181) 2029.08.30 
(210) 044795 
(220) 2019.08.30 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume preparate 

antibacteriene şi antivirale. 
 

 
 
 
(111) 34624 
(151) 2021.01.20 
(181) 2029.04.16 
(210) 044132 
(220) 2019.04.16 
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 

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

(540)  
 
 

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

tivi-modificatori minerali şi chimici (incluse în 
această clasă); toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia adezivilor (materia-
lelor de lipit); 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 34625 
(151) 2021.01.17 
(181) 2029.07.19 
(210) 044595 
(220) 2019.07.19 
(730) INTER GP GRUP S.R.L., MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 10, ap.(of.) 22,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „Natur 100%”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.05; 
27.05.07; 27.07.11. 

 
 
 
(111) 34626 
(151) 2021.01.17 
(181) 2029.11.20 
(210) 045170 
(220) 2019.11.20 
(730) TWO GOOSE S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „КОНСТРУКТОРОВ”. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 34631 
(151) 2021.01.15 
(181) 2029.11.26 
(210) 045215 
(220) 2019.11.26 
(730) GORŞENIN Vladimir, MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 173,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de organizare a expoziţiilor în sco-
puri comerciale şi de afaceri, serviciilor de 
intermediere de contacte comerciale şi de 
afaceri. 

 

 
 
 
 
 

(111) 34666 
(151) 2021.01.20 
(181) 2029.10.04 
(210) 044951 
(220) 2019.10.04 
(730) TODICA Vadim, MD 

Str. Socoleni nr. 6/1,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
08   - scule şi instrumente acţionate manual cu 

excepţia instrumentelor pentru îndepărtarea 
cuticulelor, frezelor pentru unghii (electrice 
sau neelectrice), truselor de manichiură 
(electrice), truselor de manichiură, unghiere-
lor (electrice sau neelectrice), pilelor pentru 
unghii, pilelor electrice pentru unghii, cleştilor 
de unghii, cleştilor, truselor de pedichiură, 
foarfecelor, instrumentelor manuale de tuns, 
pensetelor; arme albe, cu excepţia armelor 
de foc; 

 

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) 34667 
(151) 2021.01.25 
(181) 2029.04.19 
(210) 044156 
(220) 2019.04.19 
(730) CARA Mihail, MD 

Str. Bugeacului nr. 31,  
MD-3802, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „md”, ”accesorii şi repa-
raţii smartphone”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
toate cu referire la serviciile incluse în clasa 
37; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 18.05.10; 21.01.14; 21.01.15; 24.15.21; 
24.17.02; 26.03.04; 26.13.25; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 34680 
(151) 2021.01.28 
(181) 2030.02.28 
(210) 045681 
(220) 2020.02.28 
(730) Honeyflow S.R.L., MD 

MD-5829, Ratuş, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu RGB 209/159/42 

HEX  #d19f2a. 
(511) NCL(11-2020) 
30   - miere. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.02. 
 
 
 
(111) 34685 
(151) 2021.01.29 
(181) 2030.01.31 
(210) 045512 
(220) 2020.01.31 
(730) TIMCO Nicolae, MD 

Str. Decebal nr. 136A, ap. 18,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 
CAŞCAVAL Alexandru, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 8,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „iepuri”, „md”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
29   - carne şi vânat; extracte din carne;  
 

31   - animale vii; hrană şi băuturi pentru animale;  
 

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

 

(531) CFE(8) 03.05.01; 03.05.24; 27.05.08. 
 
 
 
(111) 34687 
(151) 2021.01.29 
(181) 2030.02.19 
(210) 045603 
(220) 2020.02.19 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

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

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, bej-deschis, albas-
tru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
33   - rachiu de struguri. 
 

(531) CFE(8) 06.19.07; 15.01.01; 18.01.02; 
25.01.15; 27.05.09; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 34690 
(151) 2021.01.30 
(181) 2029.11.05 
(210) 045151 
(220) 2019.11.05 
(730) CET-NORD S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 168,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SA", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
instalării şi reparării echipamentelor frigorifi-
ce, aparatelor electrice; 

 

39   - transport; ambalarea mărfurilor; organizarea 
de călătorii; 

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 
 
 

 

 

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) 15.01.13; 15.01.17; 15.01.25; 
26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 34691 
(151) 2021.01.29 
(181) 2029.12.06 
(210) 045263 
(220) 2019.12.06 
(730) TRIBOI Olesea, MD 

Str. Botanica Veche nr. 25,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „COSMETO”, „MD”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

nemedicinale; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 24.17.02; 27.05.08. 
 
 
 
(111) 34692 
(151) 2021.02.01 
(181) 2029.10.01 
(210) 044942 
(220) 2019.10.01 
(730) HOSZOWSKI Mariusz Waldemar, PL 

Świdnicka 1b, 58-130, Wierzbna, Kamienna 
Góra, Polonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „smart work", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.16; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 34696 
(151) 2021.02.04 
(181) 2029.08.22 
(210) 044764 
(220) 2019.08.22 
(730) SMART CLICK S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SMART”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 
 

 
 
 
(111) 34708 
(151) 2021.02.06 
(181) 2030.02.17 
(210) 045595 
(220) 2020.02.17 
(730) OPICONSULTING GRUP S.R.L., MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 26.04.02; 26.04.09; 27.05.11. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în februarie 2021  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI

(450) 
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 045031 2019.10.18 34512 2021.01.26 07,11 Phenomenon Agents Limited, 

VG 
4/2020  

2 045633 2020.02.21 34536 2020.12.17 33,34 OPICONSULTING GRUP 
S.R.L., MD 

4/2020  

3 044065 2019.04.04 34560 2020.12.05 30,35 NEFIS S.R.L., MD 6/2019 3/2021 
4 045295 2019.12.13 34575 2021.01.26 43 LUNIMAR PRIM S.R.L., MD 2/2020  
5 045859 2020.04.07 34589 2021.01.09 03 Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation, US 
6/2020  

6 045865 2020.04.13 34590 2021.01.09 05 Mylan Specialty L.P., US 6/2020  
7 045901 2020.04.08 34591 2021.01.09 05 T.P.I. - PHARM S.R.L., MD 6/2020  
8 045972 2020.04.15 34592 2021.01.09 05 VERIORG S.R.L., MD 6/2020  
9 045973 2020.04.15 34593 2021.01.11 05 VERIORG S.R.L., MD 6/2020  

10 045974 2020.04.15 34594 2021.01.09 05 VERIORG S.R.L., MD 6/2020  
11 045719 2020.03.04 34595 2021.01.11 35,41,44 S.O.S. SMILE ASSETS S.R.L., 

MD 
5/2020 3/2021 

12 045816 2020.03.23 34596 2021.01.11 34 VISIGALCOM S.R.L., MD 6/2020  
13 045819 2020.03.23 34597 2021.01.11 05 Berlin-Chemie AG, DE 6/2020  
14 045998 2020.04.28 34598 2021.01.11 09,29,31,35,39,

42,43 
Paul Nicolau, RO 6/2020  

15 045761 2020.03.13 34599 2021.01.11 18,25 G.& G. S.r.l., IT 6/2020  
16 045762 2020.03.13 34600 2021.01.11 18,25 G.& G. S.r.l., IT 6/2020  
17 045226 2019.11.27 34601 2021.01.12 41 CHELTUIALA Radu, MD 1/2020  
18 045332 2019.12.19 34602 2021.01.12 34 House of Prince A/S, DK 3/2020  
19 045571 2020.02.11 34603 2021.01.11 30,35 DCR-KARDINAL S.R.L., MD 4/2020  
20 045688 2020.03.02 34604 2021.01.12 41,43 USTIMENCO Marina, MD 6/2020  
21 045520 2020.01.31 34606 2021.01.14 16,39 Qatar Airways Group (Q.C.S.C), 

QA 
3/2020  

22 045521 2020.01.31 34607 2021.01.14 16,39 Qatar Airways Group (Q.C.S.C), 
QA 

3/2020  

23 045607 2020.02.13 34608 2021.01.13 43 CAVI EXCLUSIV S.R.L., MD 4/2020  
24 045584 2020.02.13 34609 2021.01.13 43 CAVI EXCLUSIV S.R.L., MD 4/2020  
25 045701 2020.03.03 34610 2021.01.14 35,41 MOLDRETAIL GROUP S.R.L., 

MD 
5/2020  

26 045713 2020.03.04 34611 2021.01.13 03 MARY COHR, a simplified joint 
stock company, FR 

5/2020  

27 045714 2020.03.04 34612 2021.01.13 10 MARY COHR, a simplified joint 
stock company, FR 

5/2020  

28 045715 2020.03.04 34613 2021.01.13 03 GUINOT, a simplified joint stock 
company, FR 

5/2020  

29 045716 2020.03.04 34614 2021.01.13 03,10 GUINOT, a simplified joint stock 
company, FR 

5/2020  

30 045717 2020.03.04 34615 2021.01.13 10 GUINOT, a simplified joint stock 
company, FR 

5/2020  

31 045744 2020.03.10 34617 2021.01.14 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 5/2020  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 044795 2019.08.30 34618 2021.01.14 05 Merck Sharp & Dohme Corp., 

US 
11/2019 3/2021 

33 045829 2020.03.26 34619 2021.01.16 33,35 CARAGIA Constantin, MD 6/2020  
34 045971 2020.04.17 34620 2021.01.16 33,35 VERIORG S.R.L., MD 6/2020  
35 045975 2020.04.28 34621 2021.01.16 05 VERIORG S.R.L., MD 6/2020  
36 045866 2020.03.26 34622 2021.01.17 33 PASCARU Adrian, MD 6/2020  
37 045895 2020.04.30 34623 2021.01.17 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 6/2020  
38 044132 2019.04.16 34624 2021.01.20 01,19 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 8/2019 3/2021 
39 044595 2019.07.19 34625 2021.01.17 30,31,32 INTER GP GRUP S.R.L., MD 9/2019 3/2021 
40 045170 2019.11.20 34626 2021.01.17 28,35 TWO GOOSE S.R.L., MD 12/2019 3/2021 
41 045630 2020.02.20 34627 2021.01.17 11,35,37,40 NEOSTIL S.R.L., MD 4/2020  
42 045474 2020.01.27 34628 2021.01.12 09,42 EV POINT S.R.L., MD 3/2020  
43 045878 2020.04.01 34629 2021.02.10 30,35 Otkrâtoe acţionernoe obşcestvo 

"Jirovoi kombinat", RU 
7/2020  

44 045058 2019.10.24 34630 2021.01.18 35,41 CAVCALIUC Gheorghe, MD 12/2019  
45 045215 2019.11.26 34631 2021.01.15 04,35 GORŞENIN Vladimir, MD 1/2020 3/2021 
46 045318 2019.12.18 34632 2021.01.18 33 Zuccardi, José Alberto, AR 3/2020  
47 045599 2020.02.17 34633 2021.01.15 36 STENATA S.R.L., societate 

comercială, MD 
4/2020  

48 045524 2020.02.05 34634 2021.01.15 11,35 B.Ţ. EST & CO S.R.L., MD 4/2020  
49 045051 2019.10.25 34635 2021.01.18 05,10 Medytox Inc., KR 4/2020  
50 045732 2020.03.09 34636 2021.01.15 33 ZOLOTOI AIST S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 

5/2020  

51 045798 2020.03.18 34637 2021.01.18 05 Joint Stock Company "Schelko-
vo Agrohim", RU 

5/2020  

52 045799 2020.03.18 34638 2021.01.18 05 Joint Stock Company "Schelko-
vo Agrohim", RU 

5/2020  

53 045777 2020.03.17 34639 2021.01.15 05 AVVA PHARMACEUTICALS 
LTD, CY 

5/2020  

54 045141 2019.11.08 34640 2021.01.16 05 AESCULAPIUS FARMACEUTI-
CI S.R.L., IT 

1/2020  

55 045391 2020.01.10 34641 2021.01.20 03 POSLAVSCAIA Irina, MD 3/2020  
56 045655 2020.02.26 34642 2021.01.19 28,35 SÎRBU Ludmila, MD 4/2020  
57 045514 2020.01.31 34643 2021.01.20 29,31,35 TIMCO Nicolae, MD 

CAŞCAVAL Alexandru, MD 
4/2020  

58 045823 2020.03.25 34644 2021.01.19 01,31 BASF Agricultural Solutions 
Seed US LLC, US 

5/2020  

59 045824 2020.03.25 34645 2021.01.19 01,31 BASF Agricultural Solutions 
Seed US LLC, US 

5/2020  

60 045825 2020.03.25 34646 2021.01.19 01,31 BASF Agricultural Solutions 
Seed US LLC, US 

5/2020  

61 045814 2020.03.20 34647 2021.01.20 33,43 ROMANIUC Mihail, MD 5/2020  
62 045939 2020.05.01 34648 2021.01.22 29,30,35,43 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

societate comercială, MD 
7/2020  

63 045940 2020.05.01 34649 2021.01.22 29,30,35,43 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2020  

64 045948 2020.05.08 34650 2021.01.22 04,11,35,37,39,
42,43 

TIREX PETROL S.A., întreprin-
dere mixtă, MD 

7/2020  

65 045962 2020.05.12 34651 2021.01.22 29,30,35,39,43 CARMEZ PROCESSING S.R.L., 
MD 

7/2020  

66 046007 2020.05.18 34652 2021.01.22 33 LUPAŞCU Vitalie, MD 7/2020  
67 045682 2020.02.28 34653 2021.01.20 03,05 Fraser Research Labs. Inc., CA 4/2020  
68 045683 2020.02.28 34654 2021.01.20 03,05 Fraser Research Labs. Inc., CA 4/2020  
69 045628 2020.02.20 34655 2021.01.21 29,32 Zuffa, LLC, US 4/2020  
70 045629 2020.02.20 34656 2021.01.21 29,32 Zuffa, LLC, US 4/2020  
71 045679 2020.02.27 34657 2021.01.21 03,08,21 Zuffa, LLC, US 4/2020  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
72 045680 2020.02.27 34658 2021.01.21 03,08,21 Zuffa, LLC, US 4/2020  
73 045731 2020.03.09 34659 2021.01.20 34 SCURTU Cristian, MD 5/2020  
74 045946 2020.05.08 34660 2021.01.22 40 GHERMAN Eugeniu, MD 

BELICIUC Vitalie, MD 
7/2020  

75 045876 2020.04.21 34661 2021.01.24 34 TUTUN-CTC S.A., MD 6/2020  
76 045880 2020.04.21 34662 2021.01.24 34 TUTUN-CTC S.A., MD 6/2020  
77 045904 2020.05.04 34663 2021.01.24 05 LUXFARMOL S.R.L., MD 7/2020  
78 045915 2020.05.05 34664 2021.01.24 43 SKYNET S.R.L., MD 7/2020  
79 045961 2020.05.12 34665 2021.01.24 29,31,35 HISTRIOS S.R.L., societate 

comercială, MD 
7/2020  

80 044951 2019.10.04 34666 2021.01.20 08,21 TODICA Vadim, MD 12/2019 3/2021 
81 044156 2019.04.19 34667 2021.01.25 35,37 CARA Mihail, MD 6/2019 3/2021 
82 045746 2020.03.11 34668 2021.01.22 34 TUTUN-CTC S.A., MD 5/2020  
83 045747 2020.03.11 34669 2021.01.22 34 TUTUN-CTC S.A., MD 5/2020  
84 045748 2020.03.11 34670 2021.01.22 34 TUTUN-CTC S.A., MD 5/2020  
85 045600 2020.02.18 34671 2021.01.25 21,33,35 BOIAR GRUP S.R.L., MD 4/2020  
86 045686 2020.03.02 34672 2021.01.25 05,30 Intercontinental Great Brands 

LLC, US 
6/2020  

87 045643 2020.02.28 34673 2021.01.27 32,33 OOO Kartveli, GE 5/2020  
88 045407 2020.01.11 34674 2021.01.27 36 MOLDOVA AGROINDBANK 

S.A., bancă comercială, MD 
6/2020  

89 045408 2020.01.11 34675 2021.01.27 36 MOLDOVA AGROINDBANK 
S.A., bancă comercială, MD 

6/2020  

90 045409 2020.01.11 34676 2021.01.27 36 MOLDOVA AGROINDBANK 
S.A., bancă comercială, MD 

6/2020  

91 045861 2020.04.08 34677 2021.01.26 09,35,38,41,42 TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

6/2020  

92 044678 2019.08.02 34678 2021.01.28 41 PROMETEU S.R.L., centru ex-
perimental, MD 

9/2019  

93 045365 2019.12.30 34679 2021.01.28 05 CIUHRII Ceslav, MD 2/2020  
94 045681 2020.02.28 34680 2021.01.28 30 Honeyflow S.R.L., MD 4/2020 3/2021 
95 045938 2020.05.01 34681 2021.01.28 29,30,35,43 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

societate comercială, MD 
7/2020  

96 045380 2020.01.09 34682 2021.01.26 25,35 POSTOLACHI Anastasia, MD 4/2020  
97 045718 2020.03.04 34683 2021.01.28 07,09,11,14,35,

38,42,45 
Hangzhou Ezviz Network Co. 
Ltd., CN 

5/2020  

98 044718 2019.08.14 34684 2021.01.29 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
99 045512 2020.01.31 34685 2021.01.29 29,31,35 TIMCO Nicolae, MD 

CAŞCAVAL Alexandru, MD 
3/2020 3/2021 

100 045547 2020.02.05 34686 2021.01.29 35,39 ZAKAZ INVESTMENTS LIM-
ITED, CY 

5/2020  

101 045603 2020.02.19 34687 2021.01.29 33 MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri şi 
divinuri, MD 

4/2020 3/2021 

102 045890 2020.04.27 34688 2021.01.29 03,05 KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation), JP 

8/2020  

103 045952 2020.05.11 34689 2021.01.30 39,41 EXCEL CONSULTING S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2020  

104 045151 2019.11.05 34690 2021.01.30 35,37,39,40,42 CET-NORD S.A., MD 1/2020 3/2021 
105 045263 2019.12.06 34691 2021.01.29 03,35 TRIBOI Olesea, MD 2/2020 3/2021 
106 044942 2019.10.01 34692 2021.02.01 35 HOSZOWSKI Mariusz Walde-

mar, PL 
1/2020 3/2021 

107 045379 2020.01.09 34693 2021.02.01 20,35,40 TEAHARI Marina, MD 4/2020  
108 045102 2019.11.04 34694 2021.02.01 09,35,36,38,39,

41,42 
Alibaba Group Holding Limited, 
KY 

6/2020  
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109 045845 2020.03.30 34695 2021.02.01 09 Nissan Jidosha Kabushiki Kai-

sha (also trading as Nissan Mo-
tor Co., Ltd.), JP 

7/2020  

110 044764 2019.08.22 34696 2021.02.04 35 SMART CLICK S.R.L., MD 11/2019 3/2021 
111 045737 2020.03.10 34697 2021.02.02 06,19,20, 

35,37,39 
UNCONSALEX S.R.L., MD 5/2020  

112 045440 2020.01.21 34698 2021.02.02 32 Reign Beverage Company LLC, 
US 

6/2020  

113 045591 2020.02.14 34699 2021.02.02 41,44 EMAR GROUP S.R.L., MD 6/2020  
114 045575 2020.02.11 34700 2021.02.02 34 Khayrat Al-Manafa for General 

Trade and Public Transport 
Limited Liability company, BG 

4/2020  

115 045677 2020.02.27 34701 2021.02.03 24,25,28 BOTNARI Natalia, MD 5/2020  
116 045848 2020.03.27 34702 2021.02.04 33 Beam Suntory UK Limited, GB 6/2020  
117 045849 2020.03.27 34703 2021.02.04 33 Beam Suntory UK Limited, GB 6/2020  
118 045850 2020.03.27 34704 2021.02.04 33 Beam Suntory UK Limited, GB 6/2020  
119 045965 2020.05.13 34705 2021.02.04 19,35 TINTIUC Irina, MD 7/2020  
120 042686 2018.06.21 34706 2021.02.06 09,16,18,25,27,

28,32,35,38 
Zuffa, LLC, US 10/2018  

121 042687 2018.06.21 34707 2021.02.06 09,16,18,25,27,
28,32,35,38,41

Zuffa, LLC, US 10/2018  

122 045595 2020.02.17 34708 2021.02.06 33 OPICONSULTING GRUP 
S.R.L., MD 

4/2020 3/2021 

123 045921 2020.05.05 34709 2021.02.06 30,35 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 7/2020  
124 045923 2020.05.06 34710 2021.02.06 31 RB INVEST GRUP S.R.L., MD 7/2020  
125 045930 2020.05.07 34711 2021.02.06 30,35 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 7/2020  
126 045931 2020.05.07 34712 2021.02.06 29,35 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 7/2020  

 
Lista mărcilor reînnoite 

   Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,  
data expirării termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate  

cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3R 122 2030.08.06 30 LA COURONNE S.A.S, FR 

ZI le Chimpy, 67130 Schirmek, Franţa 
 6/1994 

2 2R 8137 2030.09.26 36 Continental Exchange Solutions, Inc., US 
7001 Village Drive, Suite 200, Buena Park, 
California 90621, Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

3 2R 8180 2030.10.16 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială de producţie, 
MD 
Str. Transnistriei nr. 16,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 9/2001 

4 2R 8184 2030.10.26 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială de producţie, 
MD 
Str. Transnistriei nr. 16,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 11/2001 

5 2R 8265 2030.12.05 01 AgroFresh Inc., US 
One Washington Square, 510-530 Walnut 
Street, 13th Floor-Suite 1350, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, Statele Unite ale Americii 

5/2001 10/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 2R 8385 2031.01.17 33 PANUŞ Daniela, MD 

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

7/2001 12/2001 

7 2R 8386 2031.01.18 32 Cervecería Modelo de México,  
S. de R.L. de C.V., MX 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia 
Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón C.P. 01210, Mexico City, Mexic 

7/2001 12/2001 

8 2R 8387 2031.01.18 32 Cervecería Modelo de México,  
S. de R.L. de C.V., MX 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia 
Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón C.P. 01210, Mexico City, Mexic 

7/2001 12/2001 

9 2R 8431 2031.02.07 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

8/2001 1/2002 

10 2R 8448 2031.01.29 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

9/2001 2/2002 

11 2R 8464 2031.02.26 34 Rothmans of Pall Mall Limited, CH 
Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 

9/2001 2/2002 

12 2R 8572 2031.03.26 16,34,35 British American Tobacco (Brands) Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place,  
London WC2R 2PG, Anglia 

11/2001 4/2002 

13 2R 8604 2031.01.12 33 SĂLCUŢA S.R.L., MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

12/2001 5/2002 

14 2R 8670 2031.02.15 32 CEAICOVSCHI Angela, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2001 6/2002 

15 2R 8670A 2031.02.15 33 PRIM VIN GRUP S.R.L., MD 
Str. Calea Moşilor nr. 24,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

11/2001 6/2002 
7/2013 

16 2R 8687 2031.04.19 14,35,41,42 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectua-
lă, MD 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

1/2002 6/2002 

17 2R 8735 2031.03.28 12,18,25 H-D U.S.A., LLC, US 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 
53208, Statele Unite ale Americii 

2/2002 7/2002 

18 2R 8736 2031.03.28 12,25 H-D U.S.A., LLC, US 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 
53208, Statele Unite ale Americii 

2/2002 7/2002 

19 2R 8737 2031.03.28 12,18,25 H-D U.S.A., LLC, US 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 
53208, Statele Unite ale Americii 

2/2002 7/2002 

20 2R 8755 2031.05.04 33,35,42 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. (of.) 1F, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

2/2002 7/2002 

21 2R 8760 2031.06.01 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

2/2002 7/2002 

22 2R 8761 2031.06.01 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

2/2002 7/2002 

23 2R 8865 2031.03.28 09,11,16,35,
36,37,38,39,

41,42 

NEC CORPORATION, JP 
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

4/2002 9/2002 

24 2R 9987 2031.05.30 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

8/2003 1/2004 

25 R 21439 2030.09.03 05 Abbott GmbH, DE 
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden,  
Germania 

11/2010 7/2011 
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26 R 21598 2030.08.04 35 Apple Inc., US 

One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014, Statele Unite ale Americii 

11/2010 8/2011 

27 R 21638 2030.09.24 30 VINOGRADSCHII Oleg, MD 
Bd. Decebal nr. 89, ap. 59,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
Derin Tatiana, BE 
Av. Louis Isaac 17, bte 2, 7850, Enghien,  
Belgia 

12/2010 9/2011 

28 R 21662 2030.10.21 11,35 BRENMAR S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 47, ap. 51,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 9/2011 

29 R 21761 2030.11.01 36 Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 9/2011 

30 R 21807 2030.09.16 29,30,43 Burger King Corporation, US 
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, Statele Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

31 R 21808 2030.09.16 29,30,43 Burger King Corporation, US 
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, Statele Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

32 R 21809 2030.09.16 29,30,43 Burger King Corporation, US 
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, Statele Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

33 R 21810 2030.09.16 29,30,43 Burger King Corporation, US 
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, Statele Unite ale Americii 

1/2011 11/2011 

34 R 21821 2030.02.25 02,17,19,37 CĂRBUNE Iurii, MD 
Str. Păcii nr. 5A,  
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

6/2010 10/2011 

35 R 21958 2030.08.06 06,07,08,20 Shyang Yun Tools Co., Ltd., TW 
No. 23, Lane 742, Hemu Rd., Shengang 
Township, Taichung County 429, Taiwan 

12/2010 1/2012 

36 R 21979 2030.12.29 33 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

3/2011 12/2011 

37 R 22001 2031.01.10 06,19,35,37 STICLĂMONT S.A., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 14/1,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 12/2011 

38 R 22120 2031.02.08 25,28 NIKE INNOVATE C.V., companie cu respon-
sabilitate limitată, organizată şi existentă con-
form legilor Olandei, US 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, Statele Unite ale Americii 

4/2011 1/2012 

39 R 22122 2030.10.12 16,25,35,38,
41,42 

ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.,  
societate comercială, RO 
Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2,  
Bucureşti, România 

2/2011 1/2012 

40 R 22159 2031.02.09 35 FIRNIS-COM S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 6, et. 2, of. 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

4/2011 2/2012 

41 R 22192 2031.03.14 01,05,35 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Calea Ieşilor nr. 8/1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 2/2012 

42 R 22209 2031.01.26 09 Express, LLC, a Delaware limited liability com-
pany, US 
1 Express Drive, Columbus, Ohio, 43230, 
Statele Unite ale Americii 

4/2011 2/2012 

43 R 22249 2031.02.01 03 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

4/2011 2/2012 
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44 R 22262 2030.10.01 33 PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 2/2012 

45 R 22315 2031.02.01 35 Groupon, Inc., US 
600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois 
60654, Statele Unite ale Americii 

5/2011 3/2012 

46 R 22357 2031.03.23 09,16,35,38,
41,42 

DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

6/2011 3/2012 

47 R 22392 2030.11.03 33,35 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 4/2012 

48 R 22411 2031.03.02 32 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 4/2012 

49 R 22431 2031.03.11 05 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2011 4/2012 

50 R 22432 2031.03.11 05 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2011 4/2012 

51 R 22453 2031.05.19 09 LANITRON S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 43,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

8/2011 4/2012 

52 R 22498 2031.03.25 37 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japonia 

6/2011 5/2012 

53 R 22535 2031.05.17 16,35 AUTOMACRI S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 18, bloc 1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2011 5/2012 

54 R 22541 2031.03.30 03 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

6/2011 7/2012 

55 R 22569 2031.03.24 07,35 MIROTONIX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

6/2011 6/2012 

56 R 22581 2031.07.15 30 CEYLON FRESH TEAS (PVT) Ltd., LK 
62, Ambathale Road, Kohilawatta, Angoda,  
Sri Lanka 

9/2011 6/2012 

57 R 22658 2031.02.24 29 CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 6/2012 

58 R 22674 2031.07.15 09 RAISECOM TECHNOLOGY CO., LTD., CN 
No. 2 Building, 28 Shangdi 6th Street,  
Haidian District, Beijing, China 

10/2011 7/2012 

59 R 22740 2031.05.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 7/2012 

60 R 22741 2031.05.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 7/2012 

61 R 22743 2031.06.06 33 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. (of.) 1F, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

9/2011 7/2012 

62 R 22779 2031.06.28 35,36,42 CAAN S.A., MD 
Str. Victor Crăsescu nr. 1,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

9/2011 7/2012 

63 R 22780 2031.06.28 35,36,42 CAAN S.A., MD 
Str. Victor Crăsescu nr. 1,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

9/2011 7/2012 

64 R 22827 2030.09.16 29,30,31,32,
43 

Burger King Corporation, US 
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, Statele Unite ale Americii 

1/2011 8/2012 
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65 R 22906 2031.05.05 29,30,31,32,

35 
BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2011 9/2012 

66 R 23023 2031.06.13 34 KT & G Corporation, KR 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,  
Republica Coreea 

9/2011 9/2012 

67 R 23033 2031.04.12 32 STRĂJESCU Diana, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2011 9/2012 

68 R 23037 2031.04.12 32 BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

7/2011 9/2012 

69 R 23071 2031.03.15 38,41 COSENCO Elena, MD 
Str. Ginta Latina nr. 17, ap. 162,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2011 10/2012 

70 R 23162 2030.06.14 35,41 Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, 
asociaţie obştească, MD 
Str. A. Bernardazzi nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 11/2012 

71 R 23205 2031.04.14 29 BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD, CY 
Sofias Tsirou 9, Toulla Court 3, 2nd Fl., 
Flat/Office 22, 3021, LIMASSOL, Cipru 

8/2011 11/2012 

72 R 23353 2031.06.03 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

9/2011 12/2012 

73 R 23694 2031.07.12 33 SUVOROV-VIN S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2011 3/2013 

74 R 23994 2031.02.04 35,36 RE/MAX, LLC, US 
5075 South Syracuse Street, Denver,  
Colorado 80237, Statele Unite ale Americii 

5/2011 7/2013 

75 R 24441 2031.02.10 03,05,29,30 DMITRIEVA Olga, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4/2011 9/2013 

76 R 26695 2031.02.14 33 SÎRBU Anatolie, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

6/2011 4/2015 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 
stabilit de Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, 
as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 

Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral 
agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 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. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii 
geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice 
persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei / 
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de 
dovada achitării taxei stabilite.  

 
n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of Origin and 
Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of origin, a geographical 
indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI.  

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law              
no. 66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of 
protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI, 
accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Î 
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Lista denumirilor de origine  

pentru care se solicită protecţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor internaţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea 
de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului.  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1153 2020.10.23 RS Злакуса – Zlakusa Zlakusa Ceramică făcută manual 
într-un mod tradițional, 
pe roata olarilor din 
masa de argilă și calcit 
în proporție egală 50%-
50% sau 60%-40% 
pentru ghivece mari 

2 AO 1154 2020.10.23 RS Пешкири шабачког краја – 
Peškiri šabačkog kraja 

Peškiri šabačkog kraja 
 Towels from the 
region of Sabac/ 

Serviettes de toilette 
de la région de Sabac/ 
Prosoape din regiunea 

Sabac 

Prosoape țesute manual 
din materie primă 
naturală decorate cu 
broderii, dantele sau 
franjuri 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Number of the certificate  
(15)  Data înregistrării  
 Date of the registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration  
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the application  
(22)  Data de depozit  
 Date of filing of the application 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of the exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Data relating to priority under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Date of filing of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data publicării certificatului  
 Date of publication of the certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 
 Date of expiration of deferment  
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Designation of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of the divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of the patent attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  
 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 List of registered industrial designs 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 

(semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 
FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  
 List of withdrawn industrial designs 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 
 List of rejected industrial designs 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 
 List of issued industrial design certificates  
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 

Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L  Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration  
of industrial designs 

 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
 împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data 

publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din 
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on 
the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order 
of classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O

A
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(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2020 0062 
(22) 2020.11.30 
(28) 1 
 

(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Butelie 
 
(55) 
 
 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 09-01 
(21) f 2021 0003 
(22) 2021.01.25 
(28) 2 
 

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 
79, MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

(54) Butelii 
 
(55) 
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(21) f 2021 0003 
 
 

 

 

   

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 
 
 
 

  

2.1  2.2  2.3 
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(21) f 2021 0003 
 

  

2.4  2.5  2.6 
 

2.7 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 11-02 
(21) f 2020 0064 
(22) 2020.12.16 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: negru, maro de 

diferite nuanţe. 

(71)(72) VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Obiect decorativ 

 
(55) 
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(21) f 2020 0064 
 

 

1.1  1.2 
 

1.3 
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(21) f 2020 0064 
 

 

1.4  1.5 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 11-02 
(21) f 2020 0065 
(22) 2020.12.16 
(28) 1 

 (71)(72) VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Obiect decorativ 

 
(55) 
 

1.1 
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(21)   f 2020 0065 

1.2 
 
 
 

 

1.3  1.4 
 
 
 
(51) LOC (13) Cl. 19-08 
(21) f 2021 0004 
(22) 2021.01.26 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: alb, orange, 

albastru. 

(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichetă 
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(21) f 2021 0004 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2020 0010 2020.03.03 32-00 5 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

8/2020 

2 f 2020 0027 2020.05.29 03-01 6 BM PUBLIC S.R.L., MD 
Str. Alexandru Bernardazzi nr. 56,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

8/2020 

3 f 2020 0032 2020.06.23 21-01 8 MELNIC Artiom, MD 
Str. Mt. Gurie Grosu nr. 1, ap. 36,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

9/2020 

4 f 2020 0033 2020.06.23 06-01 6 CONFORT, MD 
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2020 

5 f 2020 0035 2020.06.30 32-00 9 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
TURISM RECEPTOR, MD 
Str. Grenoble nr. 110, bir. 1, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

10/2020 

6 f 2020 0038 2020.07.27 19-08 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

9/2020 

 
 

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, 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) 
Nr. de desene şi 

modele industriale
 

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1917 11-01 f 2019 0083 2019.11.13 12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A 
MOLDOVEI, MD 

11/2020 
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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, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
fica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 
reînnoite 

 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 1036 2026.02.09 f 2006 0017 2006.02.09 19-08 2 SC „DUCATES GRUP” 
S.R.L., MD 
MD-5810, s. Budăi,  
r-nul Teleneşti,  
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

2 1250 2024.12.29 f 2009 0081 2009.12.29 25-03 2 ARTMET S. A., MD 
Str. Feredeului nr. 12,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2010 
9/2010 

12/2010 

3 1337 2025.07.26 f 2010 0075 2010.07.26 09-01 3 EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2010 
8/2011 

11/2011 

4 1350 2026.03.16 f 2011 0022 2011.03.16 25-03 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, 
ap. 85, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2011 
10/2011 
1/2012 

5 1726A 2026.04.13 f 2016 0016 2016.04.13 09-01 1 COROBAN Viorica, MD 
Bd. Decebal nr. 89, ap. 263, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2016 
11/2016 
4/2018 
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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 

(numărul desenului şi modelului industrial), 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)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/204352 2019.10.28 HARRY 

WINSTON SA, 
CH 

Pereche de cercei; 
brăţară; colier / Pair of 
earrings; bracelet; 
necklace / Paire de 
boucles d'oreille; 
bracelet; collier 

11-01 4 2024.10.28 18/2020

2 DM/204712 2019.11.13 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; inel / Necklace; 
finger ring / Collier; 
bague 

11-01 2 2024.11.13 20/2020

3 DM/204991 2019.11.27 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; pereche de 
cercei; inel / Necklace; 
pair of earrings; finger 
ring / Collier; paire de 
boucles d'oreilles; 
bague 

11-01 3 2024.11.27 22/2020

4 DM/205045 2019.11.01 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Perechi de cercei; 
coliere; inel / Pairs of 
earrings; necklaces; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
colliers; bague 

11-01 5 2024.11.01 18/2020

5 DM/205062 2019.07.01 FEMAŞ 
METAL 
SANAYİ VE 
TİCARET 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Grătar pentru arzătoare 
cu gaz; blat de gatit; 
buton pentru blaturi de 
bucătarie / Grate for gas 
burners; cook top; knob 
for cook tops / Grille 
pour cuisinières à gaz; 
plan de cuisson; bouton 
pour plans de cuisson 

07-02 19 (1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 

19, 20) 

2024.07.01 52/2019

6 DM/206399 2020.02.10 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2025.02.10 33/2020

7 DM/207091 2020.03.18 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2025.03.18 38/2020

8 DM/207538 2019.09.04 
 

2019.03.05, 
006279600, 

EM 

Fento Knee 
Protection 
B.V., NL 

Genuncher / Knee 
protector / Protège-
genou 

02-04 1 2024.09.04 18/2020

9 DM/208131 2020.05.04 ASAŞ 
ALÜMİNYUM 
SANAYİ VE 
TİCARET 

Profil al sistemului de 
obturator cu role; ghid al 
sistemului de obturator 
cu role; cadru lateral al 

25-02 22 2025.05.04 21/2020
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ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

sistemului de obturator 
cu role; placă de 
securitate a sistemului 
de obturator cu role / 
Roller shutter system 
profile; roller shutter 
system guide rail; roller 
shutter system side 
frame; roller shutter 
system safety plate / 
Profilé de système de 
volet roulant; rail de 
guidage de système de 
volet roulant; cadre 
latéral de système de 
volet roulant; plaque de 
sécurité de système de 
volet roulant 

10 DM/209553 2020.06.17 Sergiu Vizitiu, 
MD 

Structură de amenajare 
a grădinii / Garden 
improvement structure / 
Structure 
d'aménagement de 
jardin 

25-02 1 2025.06.17 33/2020

11 DM/210125 2019.08.08 ALEXANDER 
SAVOYSKY, 
RU 

Tablă de joc / 
Gameboard / Plateau 
de jeu 

21-01 1 2024.08.08 37/2020

 

 
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 (numărul desenului şi modelului industrial),  
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)(20) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale 

(nr. desenului  
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
02-04 DM/207538 2019.09.04 

 
2019.03.05, 

006279600, EM 

Fento Knee 
Protection B.V., NL 

Genuncher / Knee 
protector / Protège-
genou 

1 2024.09.04 18/2020 

07-02 DM/205062 2019.07.01 FEMAŞ METAL 
SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Grătar pentru 
arzătoare cu gaz; 
blat de gatit; buton 
pentru blaturi de 
bucătarie / Grate for 
gas burners; cook 
top; knob for cook 
tops / Grille pour 
cuisinières à gaz; 
plan de cuisson; 
bouton pour plans de 
cuisson 

19 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20) 

2024.07.01 52/2019 

11-01 DM/204352 2019.10.28 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Pereche de cercei; 
brăţară; colier / Pair 

4 2024.10.28 18/2020 
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of earrings; bracelet; 
necklace / Paire de 
boucles d'oreille; 
bracelet; collier 

11-01 DM/204712 2019.11.13 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; inel / 
Necklace; finger ring / 
Collier; bague 

2 2024.11.13 20/2020 

11-01 DM/204991 2019.11.27 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier; pereche de 
cercei; inel / 
Necklace; pair of 
earrings; finger ring / 
Collier; paire de 
boucles d'oreilles; 
bague 

3 2024.11.27 22/2020 

11-01 DM/205045 2019.11.01 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Perechi de cercei; 
coliere; inel / Pairs of 
earrings; necklaces; 
finger ring / Paires de 
boucles d'oreilles; 
colliers; bague 

5 2024.11.01 18/2020 

21-01 DM/206399 2020.02.10 RENAULT s.a.s., 
FR 

Vehicul miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2025.02.10 33/2020 

21-01 DM/207091 2020.03.18 RENAULT s.a.s., 
FR 

Vehicul miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2025.03.18 38/2020 

21-01 DM/210125 2019.08.08 ALEXANDER 
SAVOYSKY, RU 

Tablă de joc / 
Gameboard / 
Plateau de jeu 

1 2024.08.08 37/2020 

25-02 DM/208131 2020.05.04 ASAŞ 
ALÜMİNYUM 
SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Profil al sistemului de 
obturator cu role; 
ghid al sistemului de 
obturator cu role; 
cadru lateral al 
sistemului de 
obturator cu role; 
placă de securitate a 
sistemului de 
obturator cu role / 
Roller shutter system 
profile; roller shutter 
system guide rail; 
roller shutter system 
side frame; roller 
shutter system safety 
plate / Profilé de 
système de volet 
roulant; rail de 
guidage de système 
de volet roulant; 
cadre latéral de 
système de volet 
roulant; plaque de 
sécurité de système 
de volet roulant 

22 2025.05.04 21/2020 

25-02 DM/209553 2020.06.17 Sergiu Vizitiu, MD Structură de 
amenajare a grădinii / 
Garden improvement 
structure / Structure 
d'aménagement de 
jardin 

1 2025.06.17 33/2020 

 

 

 
 



1
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 000113 

000114 
 
 
 

027740 

2R 1321 
2R 1322 

 
 
 

21439 

12/1994 
5/1995 

12/2003 
10/2013 

 
11/2010 
7/2011 

(730)  
Abbott GmbH & Co. KG, DE 
 

(730)  
Abbott GmbH, DE 
 
 

2 Mărci 004262 
 
 
 
 
 
 

003950 

2R 4171 
 
 
 
 
 
 

2R 4179 

7/1996 
12/1996 
7/2005 

10/2014 
11/2014 
4/2015 

 
7/1996 

12/1996 
4/2005 

10/2014 
11/2014 
2/2015 

(730)  
Findel Business Center, Complexe 
B, Rue de Treves, L-2632 
FINDEL, Luxemburg 
 

(730)  
16, Route de Trèves, L-2633 
Senningerberg, Luxemburg 
 
 

3 Marcă 009832 R 8265 5/2001 
10/2001 
10/2010 

 
 

(730)  
100 Independence Mall West, 
Philadelphia, PA 19106-2399, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
One Washington Square, 510-530 
Walnut Street, 13th Floor-Suite 
1350, Philadelphia, Pennsylvania 
19106, Statele Unite ale Americii 

4 Marcă 010063 R 8467 9/2001 
2/2002 
9/2011 

(730)  
AROMA, combinat de produse 
alcoolice, întreprindere de stat, 
MD 

(730)  
AROMA S.A., MD 
 

5 Marcă 009944 R 8604 12/2001 
5/2002 

10/2011 

(730)  
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

(730)  
SĂLCUŢA S.R.L., MD 

6 Mărci 013404 
 
 
 
 
 

018810 
 
 
 

024115 
 
 
 

024113 
 
 
 

022956 
 
 
 

022109 
 
 
 
 

025414 
 
 
 

R 11135B  
 
 
 
 
 

R 17601  
 
 
 

R 18950 
 
 
 

R 19313  
 
 
 

R 19500  
 
 
 

R 19652  
 
 
 
 

R 19946 
 
 
 

10/2004 
7/2009 
8/2013 
6/2014 

12/2015 
 

9/2008 
2/2009 
5/2016 

 
1/2009 

11/2009 
10/2018 

 
1/2009 
2/2010 

10/2018 
 

11/2008 
3/2010 
2/2018 

 
11/2009 
4/2010 
6/2014 

11/2017 
 

8/2009 
8/2010 
7/2019 

 

(730)  
Soira Investments Limited,  
VG 
3076 Sir Francis  Drake's High-
way, P.O. Box 3463, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 
 

(730)  
Soira Investments Limited,  
CY 
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE 
HOUSE, 6th floor, 1082, Nicosia, 
Cipru 
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022938  R 20402 11/2008 
12/2010 
2/2018 

7 Marcă 026841 21821 6/2010 
10/2011 

(730)  
Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, 
ap. 60, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(730)  
Str. Păcii nr. 5A,  
MD-6401, Nisporeni, Republica 
Moldova 

8 Marcă 028396 22001 3/2011 
12/2011 
 

(730)  
Str. Sarmizegetusa nr. 92, bloc 1,  
MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Grădina Botanică nr. 14/1,  
MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova 

9 Marcă 027288 23162 11/2010 
7/2012 

11/2012 

(730)  
Str. Crîngului nr. 12, ap. 16, MD-
2024, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. A. Bernardazzi nr. 45, MD-
2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

10 Marcă 029497 23694 12/2011 
3/2013 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L., MD 

11 Mărci 034280 
 
 
 

034281 
 
 
 

038437 
 
 

038438 
 
 

039311 
 
 

039508 
 
 

039280 
 
 

040670 
 
 

042255 

26211 
 
 
 

26509 
 
 
 

28833 
 
 

29382 
 
 

29528 
 
 

29873 
 
 

30022 
 
 

30656 
 
 

31793 

4/2014 
12/2014 
5/2016 

 
4/2014 
2/2015 
5/2016 

 
4/2016 
1/2017 

 
4/2016 
5/2017 

 
9/2016 
6/2017 

 
12/2016 
10/2017 

 
9/2016 

11/2017 
 

8/2017 
4/2018 

 
6/2018 
2/2019 

(730)  
ALEXEI Victor, MD 
 

(730)  
ALEXEI Vera, MD 
 

12 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 
 

045300 - 2/2020 (540)  

 

(540)  

 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr.  
titlului  

de pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă  032795 

14.03.2013 
24977 

 
5/2013 
3/2014 

 
 

(730)   
CADI Alexandru, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 84, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
Mircad-Com S.R.L., MD 
Str. Şciusev nr. 86,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

3331 
09.02.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Marcă  031061 

15.05.2012 
 

24265 
 

9/2012   
9/2013 

(730)   
BUSINESS-IMPULS S.R.L., 
firmă, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
BERDOS Dorian, MD 
Str. George Meniuc nr. 25, 
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3350 
11.02.2021 

 

3 Marcă  021894 
11.09.2007 

 

R 17909 
 

8/2008    
5/2009    
6/2018    
9/2020    

12/2020 
 
 

(730)   
Oriflame Cosmetics Global  
S.A., LU 
24 Avenue Emile Reuter,  
L-2420 Luxembourg,  
Luxemburg 

(730)   
Oriflame Cosmetics  AG, CH 
c/o Oriflame Global Mana-
gement AG, Bleicheplatz 3, 
8200 Schaffhausen, Elveţia 
  

3351 
11.02.2021 

 

4 Mărci 003245 
01.11.1994 

 
102748, 

1985.10.18,  
SU 

 
007203 

17.09.1997 
 
 
 
 
 

029163 
03.05.2011 

 

2R 2496 
 
 
 
 
 
 

2R 6258 
 
 
 
 
 
 

22510 
 

12/1995 
2/2005 
3/2005 
4/2005 

12/2014 
1/2021 

 
10/1998 
4/1999 
2/2005 
1/2008 
8/2017 
1/2021 

 
8/2011 
5/2012 
1/2021 

 

(730)   
Federal-Mogul Ignition 
Company (a Delaware 
Company), US 
27300 West 11 Mile Road, 
Southfield, Michigan 48034, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)   
Federal-Mogul Ignition LLC, 
US 
 
27300 West 11 Mile Road, 
Southfield, MI48034, Statele 
Unite ale Americii 

3352 
11.02.2021 

 

5 Cereri 
de înre-
gistrare 
a mărci-
lor 

045076 
04.11.2019 

 
 
 

045096 
04.11.2019 
 

- 
 
 
 
 
- 

2/2020 (730)   
MOSCALU Veronica, MD 
Str. Ion Creangă nr. 84,  
ap. 3, MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
Noksibcho Cosmetic Co., 
Ltd., KR 
302, Namdong-daero, 
Namdong-gu, Incheon, Re-
publica Coreea 
  

3353 
11.02.2021 

 

6 Marcă 042767 
09.07.2018 

 

32302 
 

9/2018 
6/2019 

(730)   
VFUA TRADING S.R.L., MD 
Piaţa Dimitrie Cantemir  
nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
SPORT & FASHION MA-
NAGEMENT PTE. LTD., SG 
6 Shenton Way, #18-11 
OUE Downtown 2, Singapo-
re 068809, Singapore 
 

3355 
12.02.2021 

 

7 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

046075 
27.05.2020 

 

- 7/2020 (730)   
RAILEAN Serghei, MD 
Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, 
ap. 21, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
Hangzhou Huacheng 
Network Technology Co., 
Ltd., CN 
No.1199 Bin’an Road, 
Binjiang District, Hangzhou 
310051 Zhejiang, China 

3356 
12.02.2021 

 

8 Mărci 029494 
12.07.2011 

 
 

029495 
12.07.2011 

 

22609 
 
 
 

 22610 
  
 

9/2011 
6/2012 
5/2013 

(730)   
Forever 21, Inc., a Delaware 
corporation, US 
3880 North Mission Road, 
Los Angeles, California, 
90031, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
F21 IPCO, LLC, a Delaware 
limited liability company, US 
1411 Broadway, New York, 
New York 10018, Statele 
Unite ale Americii  
 

3340 
15.02.2021 

 

9 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 
 
Mărci  

045776 
17.03.2020 

 
 
 

035171 
07.05.2014 

 
043269 

25.10.2018 
 

- 
 
 
 
 

27845 
 
 

32635 
 
 

5/2020 
 
 
 
 

7/2014 
2/2016 

 
1/2019 
9/2019 

 

(730)   
JUC Andrei, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 9, ap. 67, 
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 

(730)   
Rozetka Limited, companie 
înregistrată în conformitate 
cu legislaţia din Cipru, CY 
Kreontos, 3, ap./of. 103, 
Lycavitos, 1077, Nicosia, 
Cipru 
  

3359 
22.02.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 
 

Marcă 018593 
24.01.2006 

 

R 14893 1/2007 
6/2007 
5/2016 

 

(730)   
TRAPEZA - TOUR S.R.L., 
societate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 119, 
ap. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
DIGITAL AIR MANAGE-
MENT S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 103, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3360 
22.02.2021 

 

Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul 
şi data înregistrării contractului   

     
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlu-
lui 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 010381 
14.02.2001 

 

2R 8776 
 

2/2002 
7/2002 
3/2009 
7/2009 
5/2011 

12/2013 
1/2021 

(730)  
DEVELOPMENT-
GROUP S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Industrială  
nr. 40, MD-2023, 
Chişinău,  
Republica Moldova
 

(791) 
CARLEVANA 
WINERY S.R.L., 
MD 
Str. Ştefan cel Mare 
nr. 9, MD-6527,  
Merenii Noi, Anenii 
Noi, Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neexclusi-
vă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului  ̶  
pentru toată perioada 
de valabilitate a măr-
cii. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului  ̶  
Republica Moldova. 

3357 
15.02.2021 

 
                        Modificări în contractele de licenţă 
 

În   baza   cererii  nr.  6529  din  11.12.2020   privind   modificarea   contractului   de  licenţă ne-
exclusivă nr. 2823 înregistrat la 04.08.2017 (BOPI nr. 9/2017), referitor la marca nr. R 16786, încheiat 
între licenţiarul  VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD şi licenţiatul  BRAVO WINE S.R.L., MD, se acceptă 
modificările în redacţia Acordului Adiţional nr. 1 din 01.12.2020, după cum urmează: 

1.1. Se modifică datele referitoare la  Licenţiat după cum urmează:  
- „Timbrus Purcari Estate” S.R.L., str. Grigore Vieru nr. 134, MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă,  

administrator Bondarţov Evghenii; 
1.2. Se modifică pct. 6.1 al contractului şi se expune în redacţie nouă: 
„Prezentul contract este încheiat pentru toată perioada de valabilitate a mărcii”. 

 
 

Radieri din Registrul naţional al contractelor de franchising 
 
 

Prin decizia AGEPI nr.3654 din 05.02.2021 se radiază informaţia privind contractul de franchising 
nr. 0001/01/10/2013 din 01.10.2013 încheiat între Fourchette-M S.R.L., întreprindere cu capital străin, 
MD şi franchisse „VESNA PASLARI” S.R.L., MD, înregistrat la AGEPI la data de 25.02.2014 cu nr. 33, 
referitor la marca nr. R 14742, în temeiul cererii de radiere a contractului de franchising din 29.12.2020. 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 US a 2018 0023 2012.06.26 9/2018  46, 91(2) 
2 RU a 2018 0036 2016.09.30 10/2018  51(2) 
3 RO a 2018 0058 2016.08.24 11/2018  51(2) 
4 MD a 2019 0056 2019.07.08 1/2021  46, 91(2) 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,  

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  
articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2019 0063 2019.07.19 1/2021  8 
2 MD a 2020 0001 2020.01.02 -  8 
3 MD a 2020 0049 2020.05.29 -  6 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit  

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 IANACOV Denis, MD 4441 a 2015 0072 2015.08.05 2020.08.05 

 
FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de inven-

ţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2019 0067 2019.07.04 - 46, 91(2) 
2 MD s 2019 0073 2019.07.11 - 91 (1), (2) 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachita-

rea taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform  
art. 68 din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIO-
LOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTE-
LOR, MD 

973 s 2015 0104 2015.07.24 2020.07.24 

2 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

977 s 2015 0108 2015.08.03 2020.08.03 

3 INSTITUTUL DE INGINERIE ELEC-
TRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII 
IIEN „D. Ghiţu” al AŞM, MD 

1020 s 2015 0102 2015.07.20 2020.07.20 

4 IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE 
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

1033 s 2015 0110 2015.08.05 2020.08.05 

 
MM4E Lista brevetelor europene validate a căror valabilitate 

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 

brevetului, numărul depozitului MD/EP, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit MD/EP 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 Aragon Pharmaceuticals, Inc., US MD/EP 3233803 e 2017 0208  
15823875 

2015.12.17 2019.12.17 

2 Agenus Inc., US;  
Ludwig Institute for Cancer Research 
Ltd, CH;  
Memorial Sloan Kettering Cancer Cen-
ter, US 

MD/EP 3303394 e 2018 0324  
16728509 

2016.05.27 2020.05.27 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59  
din Legea nr. 39/2008 (cu 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 
CÂMP „SELECŢIA”, MD 

20 v 2003 0009 2003.02.14 2006.05.31 2020.05.31 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea 
 taxei de menţinere în vigoare a brevetului,  

conform art.59 din Legea nr. 39/2008,  
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 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 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

157 v 2012 0007 2012.01.20 2014.06.30 2019.06.30 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

158 v 2012 0008 2012.01.20 2014.06.30 2019.06.30 

3 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

159 v 2012 0009 2012.01.20 2014.06.30 2019.06.30 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

161 v 2009 0010 2009.12.08 2014.07.31 2019.07.31 
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul de depozit al 

cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea neexaminată, lista produselor şi serviciilor 
indicate în cererea divizată, data divizării, datele referitoare la cererea divizată/divizionară 

 
Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. de depozit 
al cererii divi-

zate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele și lista produ-
selor și serviciilor conform 
CIPS, indicate în cererea 
divizată 

Data divizării 
 

Datele referitoare la cererea 
divizată/divizionară 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

044187 
 

8/2019 (511) NCL (11-2019) 
09  ̶  aparate şi instrumente 
didactice; tablete; dispoziti-
ve pentru afişarea materia-
lelor publicate în format 
electronic sub formă de 
cărţi, jurnale, ziare, reviste, 
prezentări multimedia, pro-
grame de televiziune şi 
filme; conţinut audio şi au-
diovizual preînregistrat des-
cărcabil; cărţi, reviste, peri-
odice, buletine informative, 
ziare, jurnale şi alte publica-
ţii electronice descărcabile; 
terminale portabile pentru 
afişarea publicaţiilor elec-
tronice; monitoare pentru 
aparate TV; aparate TV şi 
emiţătoare de televiziune; 
fişiere cu muzică descărca-
bile; publicaţii electronice; 
publicaţii electronice des-
cărcabile; transmiţătoare şi 
receptoare de semnale de 
televiziune şi radio; televi-
zoare (TV); selectoare de 
canale de televiziune; de-
codoare pentru televizoare; 
receptoare şi emiţătoare de 
televiziune; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audio-
vizuale şi publicaţii electro-
nice descărcabile; lucrări 
audio, lucrări vizuale, lucrări 
audiovizuale şi publicaţii 
electronice descărcabile 
care conţin cărţi, reviste, 
ziare, periodice, buletine 
informative, ghiduri, concur-
suri cu întrebări şi răspun-
suri (quiz), teste, jurnale şi 
manuale referitoare la o 
gamă largă de subiecte, 
inclusiv de interes pentru 
copii; convertizoare stan-
dard de televiziune; deco-
doare pentru programe de 
televiziune; seturi de termi-
nale de televiziune interacti-
vă; televizoare interactive 
conectate la Internet; deco-
doare pentru televizoare 
interactive conectate la 
Internet; 
35  ̶  regruparea, pentru alte  
persoane, de diverse pro-

2021.01.29 Cererea divizată 
(210) 044187 
(220) 2019.04.24 
(511) NCL (11-2019) 
09 ̶ aparate şi instrumente 
didactice; tablete; dispozitive 
pentru afişarea materialelor 
publicate în format electronic 
sub formă de cărţi, jurnale, 
ziare, reviste, prezentări 
multimedia, programe de 
televiziune şi filme; conţinut 
audio şi audiovizual preînre-
gistrat descărcabil; cărţi, 
reviste, periodice, buletine 
informative, ziare, jurnale şi 
alte publicaţii electronice 
descărcabile; terminale por-
tabile pentru afişarea publi-
caţiilor electronice; monitoare 
pentru aparate TV; aparate 
TV şi emiţătoare de televizi-
une; fişiere cu muzică des-
cărcabile; publicaţii electroni-
ce; publicaţii electronice 
descărcabile; transmiţătoare 
şi receptoare de semnale de 
televiziune şi radio; televi-
zoare (TV); selectoare de 
canale de televiziune; deco-
doare pentru televizoare; 
receptoare şi emiţătoare de 
televiziune; lucrări audio, 
lucrări vizuale, lucrări audio-
vizuale şi publicaţii electroni-
ce descărcabile; lucrări au-
dio, lucrări vizuale, lucrări 
audiovizuale şi publicaţii 
electronice descărcabile care 
conţin cărţi, reviste, ziare, 
periodice, buletine informati-
ve, ghiduri, concursuri cu 
întrebări şi răspunsuri (quiz), 
teste, jurnale şi manuale 
referitoare la o gamă largă 
de subiecte, inclusiv de inte-
res pentru copii; convertizoa-
re standard de televiziune; 
decodoare pentru programe 
de televiziune; seturi de ter-
minale de televiziune interac-
tivă; televizoare interactive 
conectate la Internet; deco-
doare pentru televizoare 
interactive conectate la In-
ternet; 
41  ̶  educaţie; instruire; pu-
blicarea cărţilor, revistelor, 
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duse (cu excepţia transpor-
tării lor), care permite clien-
ţilor să compare şi să cum-
pere comod aceste produse 
din magazine de vânzare cu 
amănuntul sau prin inter-
mediul site-urilor web; furni-
zarea informaţiilor comer-
ciale prin cataloage on-line; 
gestionarea bazelor de date 
de calculator; servicii referi-
toare la comenzi on-line de 
produse/servicii; întocmirea 
şi compilarea (sistematiza-
rea) informaţiilor pentru 
bazele de date computeri-
zate on-line şi pentru bazele 
de date consultabile utilizate 
pentru comunicaţii în reţea; 
38 ̶ telecomunicaţii; tran-
smisie electronică a vocii, 
datelor şi imaginilor printr-o 
reţea globală de comunica-
ţii; servicii de comunicaţii 
pentru transmiterea, pune-
rea în cache, accesarea, 
recepţionarea, descărcarea, 
transmiterea continuă 
(streaming), difuzarea, dis-
tribuirea, afişarea, formata-
rea, punerea în oglindă şi 
transferarea textelor, imagi-
nilor, conţinutului audio, 
video şi datelor prin reţelele 
de telecomunicaţii, reţelele 
de comunicaţii fără fir şi 
Internet; furnizarea forumu-
rilor pe Internet; furnizarea 
accesului la dispozitive 
auxiliare sau la dispozitive 
electronice sub forma pres-
tării serviciilor de conexiune 
la telecomunicaţii, referitoa-
re la transferul de imagini, 
mesaje, lucrări audio, vizua-
le, audiovizuale şi multime-
dia între cititoare electroni-
ce, dispozitive electronice 
digitale de mână şi mobile, 
dispozitive electronice por-
tabile, dispozitive digitale 
portabile, tablete sau calcu-
latoare; transmiterea conti-
nuă (streaming) a materiale-
lor audio, vizuale şi audiovi-
zuale pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau 
de comunicaţii; furnizarea 
camerelor de discuţii on-
line, forumurilor pe Internet 
şi comunităţilor on-line pen-
tru transmisia de fotografii, 
materiale video, texte, date, 
imagini şi alte lucrări elec-
tronice; transmisie de 
podcasturi; transmisie de 
webcast-uri; furnizarea unei 
reţele on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi 
să distribuie conţinut, texte, 
lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări 
literare, date, fişiere, docu-
mente şi lucrări electronice; 

periodicelor, lucrărilor litera-
re; publicarea citatelor din 
cărţi, periodice şi lucrări lite-
rare, şi furnizarea mediilor 
virtuale în care utilizatorii pot 
interacţiona în scopuri de 
recreere, agrement; furniza-
rea informaţiilor, ştirilor, arti-
colelor şi comentariilor în 
domeniul educaţiei şi institu-
ţiilor de educaţie; servicii de 
educaţie sub formă de instru-
ire în săli de clasă şi de cur-
suri la distanţă on-line pe 
temele evenimentelor curen-
te, educaţiei, istoriei, lingvis-
ticii, artelor liberale, matema-
ticii, afacerilor, ştiinţei, hob-
by-urilor, tehnologiei, culturii, 
sportului, artei, psihologiei şi 
filosofiei; servicii de educaţie 
interactivă sub forma instruirii 
folosind calculatorul sau 
asistată de calculator pe 
temele evenimentelor curen-
te, educaţiei, istoriei, lingvis-
ticii, artelor liberale, literaturii, 
matematicii, afacerilor, ştiin-
ţei, hobby-urilor, tehnologiei, 
culturii, sportului, artei, psiho-
logiei şi filosofiei; servicii de 
educaţie sub formă de 
podcasturi şi programe con-
tinue cu ştiri şi comentarii în 
domeniul filmelor, programe-
lor de televiziune, lucrărilor 
audiovizuale, muzicii, lucrări-
lor audio, cărţilor, teatrului, 
lucrărilor literare, evenimen-
telor sportive, activităţilor de 
recreere, activităţilor de 
agrement, turneelor, artei, 
dansului, spectacolelor mu-
zicale, expoziţiilor, educaţiei 
sportive, cluburilor, radioului, 
comediei, competiţiilor, lucră-
rilor vizuale, festivalurilor 
accesibile pe Internet sau în 
alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; servicii 
de educaţie sub formă de 
podcasturi şi programe con-
tinue cu ştiri şi comentarii în 
domeniul muzeelor, parcuri-
lor, evenimentelor culturale, 
concertelor, publicării, ani-
maţiei, evenimentelor curen-
te, modei şi prezentărilor 
multimedia accesibile pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comuni-
caţii; servicii de educaţie, 
recreere, instruire, iniţiere şi 
pregătire; servicii de publica-
re (inclusiv servicii de publi-
care electronică); furnizarea 
forumurilor de discuţii, publi-
caţii electronice nedescărca-
bile; organizarea, producţia 
şi prezentarea spectacolelor, 
competiţiilor, jocurilor, con-
certelor, expoziţiilor şi eve-
nimentelor; furnizarea infor-
maţiilor şi serviciilor de consi-
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furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permit 
utilizatorilor să distribuie 
conţinut, fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini şi 
alte lucrări electronice refe-
ritoare la divertisment, in-
clusiv filme, televiziune, 
lucrări audiovizuale, muzică, 
lucrări audio, cărţi, teatru, 
lucrări literare, evenimente 
sportive, activităţi de recree-
re, activităţi de agrement, 
turnee, artă, dans, specta-
cole muzicale, expoziţii, 
educaţie sportivă, cluburi, 
radio, comedie, competiţii, 
lucrări vizuale; furnizarea 
serviciilor de reţea on-line 
care permit utilizatorilor să 
distribuie jocuri, jocuri de 
noroc, festivaluri, muzee, 
parcuri, evenimente cultura-
le, concerte, publicare, ani-
maţie, evenimente curente, 
modă, prezentări multime-
dia, istorie, lingvistică, arte 
liberale, matematică, afa-
ceri, ştiinţă, tehnologie, 
hobby-uri, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filosofie; 
furnizarea accesului la un 
site web care permite utili-
zatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, 
transmită continuu, difuzeze, 
afişeze, formateze, transfere 
şi distribuie conţinut, texte, 
lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări 
literare, date, fişiere, docu-
mente şi lucrări electronice; 
furnizarea unui site web 
care permite utilizatorilor de 
calculatoare să transmită, 
pună în cache, recepţione-
ze, descarce, transmită 
continuu, difuzeze, afişeze, 
formateze, transfere şi dis-
tribuie fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini şi 
alte lucrări electronice; fur-
nizarea portalurilor on-line 
destinate divertismentului în 
domeniul filmelor, televiziu-
nii, lucrărilor audiovizuale, 
muzicii, lucrărilor audio, 
cărţilor, teatrului, lucrărilor 
literare, evenimentelor spor-
tive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, 
expoziţiilor, educaţiei sporti-
ve, cluburilor, radioului, 
comediei, competiţiilor, 
lucrărilor vizuale, jocurilor, 
jocurilor de noroc, festivalu-
rilor, muzeelor, parcurilor, 
evenimentelor culturale, 
concertelor, publicării, ani-
maţiei, evenimentelor cu-
rente, spectacolelor de 

liere referitoare la oricare 
dintre serviciile sus-
menţionate; servicii de edu-
caţie, şi anume furnizarea 
portalurilor on-line şi a unui 
site web cu conţinut educa-
tiv, şi anume cu prezentări 
multimedia şi concursuri cu 
întrebări şi răspunsuri (quiz) 
educative interactive; stabili-
rea grilei de programe de 
televiziune. 
 
Cererea divizionară 
(210) 047456 
(220) 2019.04.24 
(511) NCL (11-2019) 
35 ̶ regruparea, pentru alte 
persoane, de diverse produ-
se (cu excepţia transportării 
lor), care permite clienţilor să 
compare şi să cumpere co-
mod aceste produse din 
magazine de vânzare cu 
amănuntul sau prin interme-
diul site-urilor web; furniza-
rea informaţiilor comerciale 
prin cataloage on-line; gesti-
onarea bazelor de date de 
calculator; servicii referitoare 
la comenzi on-line de produ-
se/servicii; întocmirea şi 
compilarea (sistematizarea) 
informaţiilor pentru bazele de 
date computerizate on-line şi 
pentru bazele de date con-
sultabile utilizate pentru co-
municaţii în reţea; 
38  ̶  telecomunicaţii; tran-
smisie electronică a vocii, 
datelor şi imaginilor printr-o 
reţea globală de comunicaţii; 
servicii de comunicaţii pentru 
transmiterea, punerea în 
cache, accesarea, recepţio-
narea, descărcarea, transmi-
terea continuă (streaming), 
difuzarea, distribuirea, afişa-
rea, formatarea, punerea în 
oglindă şi transferarea texte-
lor, imaginilor, conţinutului 
audio, video şi datelor prin 
reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără 
fir şi Internet; furnizarea fo-
rumurilor pe Internet; furniza-
rea accesului la dispozitive 
auxiliare sau la dispozitive 
electronice sub forma prestă-
rii serviciilor de conexiune la 
telecomunicaţii, referitoare la 
transferul de imagini, mesa-
je, lucrări audio, vizuale, 
audiovizuale şi multimedia 
între cititoare electronice, 
dispozitive electronice digita-
le de mână şi mobile, dispo-
zitive electronice portabile, 
dispozitive digitale portabile, 
tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă 
(streaming) a materialelor 
audio, vizuale şi audiovizuale 
pe Internet sau în alte reţele 
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modă şi prezentărilor multi-
media; servicii de transmi-
sie; comunicaţii şi teleco-
municaţii; transmisie, difu-
zare, recepţie şi alte forme 
de diseminare a materiale-
lor audio, video, imaginilor 
staţionare şi în mişcare, 
textelor şi datelor, în timp 
real sau cu întârziere; me-
saje electronice; servicii de 
difuzare interactivă; închirie-
rea instalaţiilor de radiodifu-
ziune sonoră şi vizuală; 
furnizarea accesului şi în-
chirierea timpului de acces 
la bazele de date compute-
rizate; furnizarea informaţii-
lor şi serviciilor de consiliere 
cu privire la oricare dintre 
serviciile sus-menţionate; 
servicii de comunicaţii, şi 
anume transmisia, recepţio-
narea, descărcarea, trans-
miterea continuă 
(streaming), difuzarea texte-
lor, imaginilor, materialelor 
audio, video şi datelor prin 
reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără 
fir şi Internet; camere de 
chat on-line şi comunităţi 
on-line pentru transmisia 
mesajelor între utilizatorii de 
calculatoare referitoare la 
subiecte de interes general; 
furnizarea accesului la re-
gistre on-line, baze de date, 
site-uri web cu evenimente 
curente, bloguri şi materiale 
de referinţă on-line; furniza-
rea accesului la dispozitive 
electronice sub forma pres-
tării serviciilor de conexiune 
la telecomunicaţii referitoare 
la transferul imaginilor, me-
sajelor, lucrărilor audio, 
vizuale, audiovizuale şi 
multimedia între cititoare 
electronice, dispozitive elec-
tronice digitale de mână şi 
mobile, dispozitive mobile, 
dispozitive inteligente, dis-
pozitive electronice portabi-
le, dispozitive digitale porta-
bile, tablete sau calculatoa-
re; transmiterea continuă 
(streaming) a materialelor 
audio, vizuale şi audiovizua-
le pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau 
de comunicaţii; servicii de 
comunicaţii pentru transmi-
terea, punerea în cache, 
accesarea, recepţionarea, 
descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difu-
zarea, distribuirea, afişarea, 
formatarea, punerea în 
oglindă şi transferarea tex-
telor, imaginilor, materialelor 
audio, video şi datelor prin 
reţelele de telecomunicaţii, 
reţelele de comunicaţii fără 

de calculatoare sau de co-
municaţii; furnizarea camere-
lor de discuţii on-line, foru-
murilor pe Internet şi comuni-
tăţilor on-line pentru transmi-
sia de fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini şi 
alte lucrări electronice; trans-
misie de podcasturi; transmi-
sie de webcast-uri; furniza-
rea unei reţele on-line care 
permite utilizatorilor să acce-
seze şi să distribuie conţinut, 
texte, lucrări vizuale, lucrări 
audio, lucrări audiovizuale, 
lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electro-
nice; furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permit 
utilizatorilor să distribuie 
conţinut, fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini şi 
alte lucrări electronice referi-
toare la divertisment, inclusiv 
filme, televiziune, lucrări 
audiovizuale, muzică, lucrări 
audio, cărţi, teatru, lucrări 
literare, evenimente sportive, 
activităţi de recreere, activi-
tăţi de agrement, turnee, 
artă, dans, spectacole muzi-
cale, expoziţii, educaţie spor-
tivă, cluburi, radio, comedie, 
competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de reţea 
on-line care permit utilizatori-
lor să distribuie jocuri, jocuri 
de noroc, festivaluri, muzee, 
parcuri, evenimente cultura-
le, concerte, publicare, ani-
maţie, evenimente curente, 
modă, prezentări multimedia, 
istorie, lingvistică, arte libera-
le, matematică, afaceri, ştiin-
ţă, tehnologie, hobby-uri, 
cultură, sport, arte, psiholo-
gie şi filosofie; furnizarea 
accesului la un site web care 
permite utilizatorilor de calcu-
latoare să transmită, pună în 
cache, recepţioneze, descar-
ce, transmită continuu, difu-
zeze, afişeze, formateze, 
transfere şi distribuie conţi-
nut, texte, lucrări vizuale, 
lucrări audio, lucrări audiovi-
zuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări 
electronice; furnizarea unui 
site web care permite utiliza-
torilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, 
transmită continuu, difuzeze, 
afişeze, formateze, transfere 
şi distribuie fotografii, materi-
ale video, texte, date, imagini 
şi alte lucrări electronice; 
furnizarea portalurilor on-line 
destinate divertismentului în 
domeniul filmelor, televiziunii, 
lucrărilor audiovizuale, muzi-
cii, lucrărilor audio, cărţilor, 
teatrului, lucrărilor literare, 
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fir şi Internet; furnizarea 
forumurilor pe Internet, 
camerelor de chat on-line şi 
comunităţilor on-line pentru 
transmiterea mesajelor între 
utilizatorii de calculatoare; 
permiterea accesului la 
dispozitive auxiliare sau la 
dispozitive electronice sub 
forma prestării de servicii de 
conexiune la telecomunicaţii 
referitoare la transferul ima-
ginilor, mesajelor, lucrărilor 
audio, vizuale, audiovizuale 
şi multimedia între cititoare 
electronice, dispozitive mo-
bile, dispozitive inteligente, 
dispozitive electronice por-
tabile, dispozitive digitale 
portabile, tablete sau calcu-
latoare; 
41 ̶ educaţie; instruire; pu-
blicarea cărţilor, revistelor, 
periodicelor, lucrărilor litera-
re; publicarea citatelor din 
cărţi, periodice şi lucrări 
literare, şi furnizarea medii-
lor virtuale în care utilizatorii 
pot interacţiona în scopuri 
de recreere, agrement; 
furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comen-
tariilor în domeniul educaţiei 
şi instituţiilor de educaţie; 
servicii de educaţie sub 
formă de instruire în săli de 
clasă şi de cursuri la distan-
ţă on-line pe temele eveni-
mentelor curente, educaţiei, 
istoriei, lingvisticii, artelor 
liberale, matematicii, aface-
rilor, ştiinţei, hobby-urilor, 
tehnologiei, culturii, sportu-
lui, artei, psihologiei şi filo-
sofiei; servicii de educaţie 
interactivă sub forma instrui-
rii folosind calculatorul sau 
asistată de calculator pe 
temele evenimentelor cu-
rente, educaţiei, istoriei, 
lingvisticii, artelor liberale, 
literaturii, matematicii, afa-
cerilor, ştiinţei, hobby-urilor, 
tehnologiei, culturii, sportu-
lui, artei, psihologiei şi filo-
sofiei; servicii de educaţie 
sub formă de podcasturi şi 
programe continue cu ştiri şi 
comentarii în domeniul fil-
melor, programelor de tele-
viziune, lucrărilor audiovizu-
ale, muzicii, lucrărilor audio, 
cărţilor, teatrului, lucrărilor 
literare, evenimentelor spor-
tive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, 
turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, 
expoziţiilor, educaţiei sporti-
ve, cluburilor, radioului, 
comediei, competiţiilor, 
lucrărilor vizuale, festivaluri-
lor accesibile pe Internet 
sau în alte reţele de calcula-

evenimentelor sportive, acti-
vităţilor de recreere, activită-
ţilor de agrement, turneelor, 
artei, dansului, spectacolelor 
muzicale, expoziţiilor, educa-
ţiei sportive, cluburilor, radio-
ului, comediei, competiţiilor, 
lucrărilor vizuale, jocurilor, 
jocurilor de noroc, festivaluri-
lor, muzeelor, parcurilor, 
evenimentelor culturale, 
concertelor, publicării, ani-
maţiei, evenimentelor curen-
te, spectacolelor de modă şi 
prezentărilor multimedia; 
servicii de transmisie; comu-
nicaţii şi telecomunicaţii; 
transmisie, difuzare, recepţie 
şi alte forme de diseminare a 
materialelor audio, video, 
imaginilor staţionare şi în 
mişcare, textelor şi datelor, 
în timp real sau cu întârziere; 
mesaje electronice; servicii 
de difuzare interactivă; închi-
rierea instalaţiilor de radiodi-
fuziune sonoră şi vizuală; 
furnizarea accesului şi închi-
rierea timpului de acces la 
bazele de date computeriza-
te; furnizarea informaţiilor şi 
serviciilor de consiliere cu 
privire la oricare dintre servi-
ciile sus-menţionate; servicii 
de comunicaţii, şi anume 
transmisia, recepţionarea, 
descărcarea, transmiterea 
continuă (streaming), difuza-
rea textelor, imaginilor, mate-
rialelor audio, video şi datelor 
prin reţelele de telecomuni-
caţii, reţelele de comunicaţii 
fără fir şi Internet; camere de 
chat on-line şi comunităţi on-
line pentru transmisia mesa-
jelor între utilizatorii de calcu-
latoare referitoare la subiecte 
de interes general; furnizarea 
accesului la registre on-line, 
baze de date, site-uri web cu 
evenimente curente, bloguri 
şi materiale de referinţă on-
line; furnizarea accesului la 
dispozitive electronice sub 
forma prestării serviciilor de 
conexiune la telecomunicaţii 
referitoare la transferul ima-
ginilor, mesajelor, lucrărilor 
audio, vizuale, audiovizuale 
şi multimedia între cititoare 
electronice, dispozitive elec-
tronice digitale de mână şi 
mobile, dispozitive mobile, 
dispozitive inteligente, dispo-
zitive electronice portabile, 
dispozitive digitale portabile, 
tablete sau calculatoare; 
transmiterea continuă 
(streaming) a materialelor 
audio, vizuale şi audiovizuale 
pe Internet sau în alte reţele 
de calculatoare sau de co-
municaţii; servicii de comuni-
caţii pentru transmiterea, 
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toare sau de comunicaţii; 
servicii de educaţie sub 
formă de podcasturi şi pro-
grame continue cu ştiri şi 
comentarii în domeniul mu-
zeelor, parcurilor, eveni-
mentelor culturale, concer-
telor, publicării, animaţiei, 
evenimentelor curente, 
modei şi prezentărilor mul-
timedia accesibile pe Inter-
net sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comu-
nicaţii; servicii de educaţie, 
recreere, instruire, iniţiere şi 
pregătire; servicii de publi-
care (inclusiv servicii de 
publicare electronică); furni-
zarea forumurilor de discuţii, 
publicaţii electronice nedes-
cărcabile; organizarea, 
producţia şi prezentarea 
spectacolelor, competiţiilor, 
jocurilor, concertelor, expo-
ziţiilor şi evenimentelor; 
furnizarea informaţiilor şi 
serviciilor de consiliere refe-
ritoare la oricare dintre ser-
viciile sus-menţionate; ser-
vicii de educaţie, şi anume 
furnizarea portalurilor on-
line şi a unui site web cu 
conţinut educativ, şi anume 
cu prezentări multimedia şi 
concursuri cu întrebări şi 
răspunsuri (quiz) educative 
interactive; stabilirea grilei 
de programe de televiziune; 
42 ̶  servicii ştiinţifice şi 
tehnologice, precum şi ser-
vicii de cercetare şi de crea-
ţie, referitoare la acestea; 
servicii de analiză şi cerce-
tare industrială; găzduire de 
conţinut, fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini, 
site-uri web şi alte lucrări 
electronice ale terţilor; ser-
vicii de găzduire interactivă 
care permit utilizatorilor să 
publice şi să distribuie on-
line fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini 
proprii; întreţinerea şi actua-
lizarea de software referi-
toare la securitatea calcula-
toarelor, Internetului şi paro-
lelor şi pentru prevenirea 
riscurilor care se referă la 
calculatoare, Internet şi 
parole; furnizarea informaţii-
lor în domeniul astronomiei, 
vremii, mediului, decoraţiu-
nilor interioare, software, 
geologiei, ingineriei, arhitec-
turii, cercetării medicale, 
cercetării şi testării de pro-
duse pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau 
de comunicaţii; servicii de 
instalare şi întreţinere de 
software de calculatoare; 
furnizarea unui site web cu 
informaţii tehnice referitoare 

punerea în cache, accesa-
rea, recepţionarea, descăr-
carea, transmiterea continuă 
(streaming), difuzarea, distri-
buirea, afişarea, formatarea, 
punerea în oglindă şi transfe-
rarea textelor, imaginilor, 
materialelor audio, video şi 
datelor prin reţelele de tele-
comunicaţii, reţelele de co-
municaţii fără fir şi Internet; 
furnizarea forumurilor pe 
Internet, camerelor de chat 
on-line şi comunităţilor on-
line pentru transmiterea me-
sajelor între utilizatorii de 
calculatoare; permiterea 
accesului la dispozitive auxi-
liare sau la dispozitive elec-
tronice sub forma prestării de 
servicii de conexiune la tele-
comunicaţii referitoare la 
transferul imaginilor, mesaje-
lor, lucrărilor audio, vizuale, 
audiovizuale şi multimedia 
între cititoare electronice, 
dispozitive mobile, dispoziti-
ve inteligente, dispozitive 
electronice portabile, dispozi-
tive digitale portabile, tablete 
sau calculatoare; 
42  ̶  servicii ştiinţifice şi teh-
nologice, precum şi servicii 
de cercetare şi de creaţie, 
referitoare la acestea; servicii 
de analiză şi cercetare indus-
trială; găzduire de conţinut, 
fotografii, materiale video, 
texte, date, imagini, site-uri 
web şi alte lucrări electronice 
ale terţilor; servicii de găzdui-
re interactivă care permit 
utilizatorilor să publice şi să 
distribuie on-line fotografii, 
materiale video, texte, date, 
imagini proprii; întreţinerea şi 
actualizarea de software 
referitoare la securitatea 
calculatoarelor, Internetului şi 
parolelor şi pentru prevenirea 
riscurilor care se referă la 
calculatoare, Internet şi paro-
le; furnizarea informaţiilor în 
domeniul astronomiei, vremii, 
mediului, decoraţiunilor inte-
rioare, software, geologiei, 
ingineriei, arhitecturii, cerce-
tării medicale, cercetării şi 
testării de produse pe Inter-
net sau în alte reţele de cal-
culatoare sau de comunicaţii; 
servicii de instalare şi întreţi-
nere de software de calcula-
toare; furnizarea unui site 
web cu informaţii tehnice 
referitoare la software de 
calculatoare, televizoare; 
programare pentru calcula-
toare; transfer de documente 
de la un format de calculator 
la altul; furnizarea accesului 
temporar la software de cal-
culatoare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permit 
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la software de calculatoare, 
televizoare; programare 
pentru calculatoare; transfer 
de documente de la un 
format de calculator la altul; 
furnizarea accesului tempo-
rar la software de calcula-
toare nedescărcabil şi la 
resurse on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze şi 
să descarce software de 
calculatoare, fotografii, con-
ţinut video, audio, lucrări 
audiovizuale, date, imagini, 
conţinut digital şi alte lucrări 
electronice; furnizarea ac-
cesului temporar la software 
de calculatoare nedescăr-
cabil on-line care generează 
recomandări personalizate 
referitoare la aplicaţii soft-
ware în funcţie de preferin-
ţele utilizatorilor; monitoriza-
rea datelor computerizate, 
sistemelor informatice şi 
reţelelor de calculatoare în 
scopuri de securitate; servi-
cii de asistenţă şi consultan-
ţă pentru dezvoltarea siste-
melor informatice, bazelor 
de date şi aplicaţiilor; design 
grafic pentru compilarea 
paginilor web pe Internet; 
informaţii referitoare la sof-
tware de calculatoare furni-
zate on-line de pe o reţea 
globală de calculatoare sau 
Internet; crearea şi întreţine-
rea paginilor web; dezvolta-
rea site-urilor web multime-
dia; găzduirea site-urilor 
web pentru terţi; prestarea 
serviciilor de furnizor a ser-
viciilor de aplicaţii informati-
ce (ASP) care oferă softwa-
re de calculatoare; presta-
rea serviciilor de furnizor a 
serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) care oferă 
software pentru crearea, 
descărcarea, transmiterea, 
recepţionarea, editarea, 
extragerea, codificarea, 
decodarea, afişarea, stoca-
rea şi organizarea textelor, 
graficelor, imaginilor şi 
publicaţiilor electronice, 
serviciilor de abonament la 
muzică on-line, software 
care permite utilizatorilor să 
asculte şi să programeze 
muzică şi conţinut audio, 
video, text şi multimedia 
referitor la divertisment şi 
software cu înregistrări 
audio muzicale; prestarea 
serviciilor de furnizor a ser-
viciilor de aplicaţii informati-
ce (ASP) care oferă softwa-
re pentru conţinut audio, 
video, text şi multimedia 
referitor la divertisment; 
furnizarea accesului tempo-
rar la Internet pentru a utili-

utilizatorilor să acceseze şi 
să descarce software de 
calculatoare, fotografii, conţi-
nut video, audio, lucrări 
audiovizuale, date, imagini, 
conţinut digital şi alte lucrări 
electronice; furnizarea acce-
sului temporar la software de 
calculatoare nedescărcabil 
on-line care generează re-
comandări personalizate 
referitoare la aplicaţii softwa-
re în funcţie de preferinţele 
utilizatorilor; monitorizarea 
datelor computerizate, sis-
temelor informatice şi reţele-
lor de calculatoare în scopuri 
de securitate; servicii de 
asistenţă şi consultanţă pen-
tru dezvoltarea sistemelor 
informatice, bazelor de date 
şi aplicaţiilor; design grafic 
pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; informaţii 
referitoare la software de 
calculatoare furnizate on-line 
de pe o reţea globală de 
calculatoare sau Internet; 
crearea şi întreţinerea pagini-
lor web; dezvoltarea site-
urilor web multimedia; găz-
duirea site-urilor web pentru 
terţi; prestarea serviciilor de 
furnizor a serviciilor de apli-
caţii informatice (ASP) care 
oferă software de calculatoa-
re; prestarea serviciilor de 
furnizor a serviciilor de apli-
caţii informatice (ASP) care 
oferă software pentru crea-
rea, descărcarea, transmite-
rea, recepţionarea, editarea, 
extragerea, codificarea, de-
codarea, afişarea, stocarea 
şi organizarea textelor, grafi-
celor, imaginilor şi publicaţii-
lor electronice, serviciilor de 
abonament la muzică on-
line, software care permite 
utilizatorilor să asculte şi să 
programeze muzică şi conţi-
nut audio, video, text şi mul-
timedia referitor la divertis-
ment şi software cu înregis-
trări audio muzicale; presta-
rea serviciilor de furnizor a 
serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) care oferă 
software pentru conţinut 
audio, video, text şi multime-
dia referitor la divertisment; 
furnizarea accesului tempo-
rar la Internet pentru a utiliza 
un software on-line nedes-
cărcabil care permite utiliza-
torilor să programeze conţi-
nut audio, video, text şi alt 
conţinut multimedia, inclusiv 
muzică, concerte, materiale 
video, programe radio, de 
televiziune, ştiri, sport, jocuri, 
evenimente culturale şi pro-
grame referitoare la divertis-
ment; servicii de consultanţă 
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za un software on-line ne-
descărcabil care permite 
utilizatorilor să programeze 
conţinut audio, video, text şi 
alt conţinut multimedia, 
inclusiv muzică, concerte, 
materiale video, programe 
radio, de televiziune, ştiri, 
sport, jocuri, evenimente 
culturale şi programe referi-
toare la divertisment; servi-
cii de consultanţă şi asisten-
ţă în domeniul calculatoare-
lor pentru scanarea informa-
ţiilor pe discuri de calcula-
tor; conceperea reclamelor 
şi materialelor publicitare 
pentru terţi; servicii de con-
sultanţă pentru software, 
aplicaţii şi reţele de calcula-
toare; asistenţă tehnică sub 
formă de depanare, şi anu-
me diagnoză de probleme 
la software de calculatoare; 
furnizarea accesului tempo-
rar la software nedescărca-
bil on-line care permite 
utilizatorilor să selecteze un 
conţinut specific pentru 
vizualizare ulterioară pe un 
dispozitiv media de difuza-
re; crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii 
înregistraţi să comunice şi 
să interacţioneze cu terţii, 
să participe la discuţii, să 
primească răspunsuri de la 
colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la 
reţele sociale în domeniul 
de interes general; furniza-
rea accesului temporar la 
software nedescărcabil on-
line, şi anume software 
pentru controlul parental al 
accesului la site-uri web 
obscene şi nepotrivite; fur-
nizarea accesului temporar 
la software nedescărcabil 
on-line, şi anume software 
pentru filtrarea căutărilor pe 
Internet care separă rezulta-
tele dorite de la site-urile 
nedorite sau nepotrivite şi 
software care permite con-
trolul parental al site-urilor şi 
mesajelor electronice ob-
scene şi nepotrivite; întreţi-
nerea şi actualizarea de 
software pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului 
şi parolelor; servicii de con-
sultanţă referitoare la sof-
tware, aplicaţii şi reţele de 
calculatoare; furnizarea 
serviciilor de reţea on-line 
care permite utilizatorilor să 
distribuie conţinut, fotografii, 
materiale video, texte, date, 
imagini şi alte lucrări elec-
tronice referitoare la diver-
tisment, inclusiv filme, tele-
viziune, lucrări audiovizuale, 
muzică, lucrări audio, cărţi, 

şi asistenţă în domeniul cal-
culatoarelor pentru scanarea 
informaţiilor pe discuri de 
calculator; conceperea re-
clamelor şi materialelor 
publicitare pentru terţi; servi-
cii de consultanţă pentru 
software, aplicaţii şi reţele de 
calculatoare; asistenţă tehni-
că sub formă de depanare, şi 
anume diagnoză de proble-
me la software de calculatoa-
re; furnizarea accesului tem-
porar la software nedescăr-
cabil on-line care permite 
utilizatorilor să selecteze un 
conţinut specific pentru vizu-
alizare ulterioară pe un dis-
pozitiv media de difuzare; 
crearea unei comunităţi on-
line pentru ca utilizatorii înre-
gistraţi să comunice şi să 
interacţioneze cu terţii, să 
participe la discuţii, să pri-
mească răspunsuri de la 
colegi, să formeze comunităţi 
virtuale, să participe la reţele 
sociale în domeniul de inte-
res general; furnizarea acce-
sului temporar la software 
nedescărcabil on-line, şi 
anume software pentru con-
trolul parental al accesului la 
site-uri web obscene şi nepo-
trivite; furnizarea accesului 
temporar la software nedes-
cărcabil on-line, şi anume 
software pentru filtrarea cău-
tărilor pe Internet care sepa-
ră rezultatele dorite de la 
site-urile nedorite sau nepo-
trivite şi software care permi-
te controlul parental al site-
urilor şi mesajelor electronice 
obscene şi nepotrivite; între-
ţinerea şi actualizarea de 
software pentru securitatea 
calculatoarelor, Internetului şi 
parolelor; servicii de consul-
tanţă referitoare la software, 
aplicaţii şi reţele de calcula-
toare; furnizarea serviciilor 
de reţea on-line care permite 
utilizatorilor să distribuie 
conţinut, fotografii, materiale 
video, texte, date, imagini şi 
alte lucrări electronice referi-
toare la divertisment, inclusiv 
filme, televiziune, lucrări 
audiovizuale, muzică, lucrări 
audio, cărţi, teatru, lucrări 
literare, evenimente sportive, 
activităţi de recreere, activi-
tăţi de agrement, turnee, 
artă, dans, spectacole muzi-
cale, expoziţii, educaţie spor-
tivă, cluburi, radio, comedie, 
competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de reţea 
on-line care permite utilizato-
rilor să distribuie festivaluri, 
muzee, parcuri, evenimente 
culturale, concerte, publica-
re, animaţie, evenimente 
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teatru, lucrări literare, eve-
nimente sportive, activităţi 
de recreere, activităţi de 
agrement, turnee, artă, 
dans, spectacole muzicale, 
expoziţii, educaţie sportivă, 
cluburi, radio, comedie, 
competiţii, lucrări vizuale; 
furnizarea serviciilor de 
reţea on-line care permite 
utilizatorilor să distribuie 
festivaluri, muzee, parcuri, 
evenimente culturale, con-
certe, publicare, animaţie, 
evenimente curente, modă, 
prezentări multimedia, isto-
rie, lingvistică, arte liberale, 
matematică, afaceri, ştiinţă, 
tehnologie, hobby-uri, cultu-
ră, sport, arte, psihologie şi 
filozofie; software ca un 
serviciu (SaaS) care oferă 
software folosit în legătură 
cu un serviciu de abonare la 
conţinut audio, video şi 
digital şi cu achiziţia unică 
de conţinut audio, video şi 
digital, şi anume care permi-
te utilizatorilor să plătească 
şi să creeze conţinut pentru 
vânzători; furnizarea unui 
site web care permite utili-
zatorilor de calculatoare să 
transmită, pună în cache, 
recepţioneze, descarce, 
transmită continuu, difuze-
ze, afişeze, formateze, tran-
sfere şi distribuie fotografii, 
materiale video, texte, date, 
imagini şi alte lucrări elec-
tronice; prestarea serviciilor 
de furnizor a serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP), 
şi anume găzduirea aplica-
ţiilor software de calculatoa-
re pentru terţi. 
 

curente, modă, prezentări 
multimedia, istorie, lingvisti-
că, arte liberale, matematică, 
afaceri, ştiinţă, tehnologie, 
hobby-uri, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filozofie; 
software ca un serviciu 
(SaaS) care oferă software 
folosit în legătură cu un ser-
viciu de abonare la conţinut 
audio, video şi digital şi cu 
achiziţia unică de conţinut 
audio, video şi digital, şi 
anume care permite utilizato-
rilor să plătească şi să cree-
ze conţinut pentru vânzători; 
furnizarea unui site web care 
permite utilizatorilor de calcu-
latoare să transmită, pună în 
cache, recepţioneze, descar-
ce, transmită continuu, difu-
zeze, afişeze, formateze, 
transfere şi distribuie fotogra-
fii, materiale video, texte, 
date, imagini şi alte lucrări 
electronice; prestarea servi-
ciilor de furnizor a serviciilor 
de aplicaţii informatice 
(ASP), şi anume găzduirea 
aplicaţiilor software de calcu-
latoare pentru terţi. 
 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

Nr. BOPI 

1 043328 2018.11.06 2021.02.04 Art. 44 (4) a 2/2019 
2 044768 2019.08.30 2021.02.19 Art. 44 (4) a 11/2019 
3 044827 2019.09.09 2021.02.19 Art. 44 (4) a 11/2019 
4 044838 2019.09.12 2021.02.12 Art. 44 (4) a 11/2019 
5 044850 2019.09.16 2021.02.24 Art. 44 (4) a 11/2019 
6 044868 2019.09.17 2021.02.19 Art. 44 (4) a 11/2019 
7 044899 2019.09.25 2021.02.19 Art. 44 (4) a 11/2019 
8 044937 2019.09.24 2021.02.24 Art. 44 (4) a 11/2019 
9 045635 2020.02.21 2021.02.04 Art. 44 (1) 9/2020 

10 046501 2020.08.05 2021.02.22 Art. 44 (1) 10/2020 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  
de 

depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii 
deciziei de res-

pingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 

1 044496 2019.07.01 Avantaj Card VICTORIABANK S.A., bancă 
comercială, MD 

2021.02.03 9/2019 

2 045065 2019.11.04 VESLEE TUCAN Ilia, MD 2021.02.17 1/2020 
3 045236 2019.12.02 BULGARI Welldone Trade Corp., PA 2021.02.11 2/2020 
4 045289 2019.12.12 M METANCOR METANCOR COM S.R.L., 

societate comercială, MD 
2021.02.16 2/2020 

5 045397 2020.01.10 LA MISO POSLAVSCAIA Irina, MD 2021.02.01 3/2020 
6 045605 2020.02.20 CUCURUZI CERNEA Vitalie, MD 2021.02.16 4/2020 
7 045647 2020.02.21 BIFILACT DEPOFARM S.R.L., MD 2021.02.12 4/2020 
8 045653 2020.02.26 KING MARAULL EXPERTVIN S.R.L., MD 2021.02.19 4/2020 

 
Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 

al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

 
 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 8034 009539 PMOY 2020.08.04 Playboy Enterprises International, Inc., US 

680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

2 R 8037 009564 SOBRANIE 
CLASSIC 

2020.08.18 GALLAHER LIMITED, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,  
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

3 R 8038 009568 Marcă figurativă 2020.08.18 Mars, Incorporated, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

4 R 8043 009590 GRAND HALL 2020.08.25 MANOLII S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Constantin Negruzzi nr. 2, bloc 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5 R 8080 009544 REWARDS 2020.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

6 R 8081 009545 BIG TIME 2020.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

7 R 8082 009546 STREAMERS 2020.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

8 R 8083 009547 LE 2020.08.09 E.I. Du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, Statele Unite ale Americii 

9 R 8085 009549 Marcă figurativă 2020.08.10 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

10 R 8086 009558 EMSELEX 2020.08.16 NOVARTIS INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL LTD, corporaţie organi-
zată şi existentă conform legilor Bermudei, BM 
Hurst Holme, 12 Trott Road, P.O.Box 
HM2899, Hamilton HM LX, Bermude 
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1 2 3 4 5 6 
11 R 8094 009575 RAYZON 2020.08.24 G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

12 R 9322 009561 Filli 2020.08.16 BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI A.Ş., TR 
Ankara Asfalti, Hüseyin, Çelik Sok, No. 9, 
Kozyatagi 81090 Bostanci, Istanbul, Turcia 

13 R 9844 009614 Cleopatra 2020.08.11 GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD 
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova 

14 21157 027559 CAMEL WHITE 2020.08.05 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

15 21158 027560 CAMEL BLACK 2020.08.05 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

16 21271 027567 X DIGITALEXPERT 2020.08.12 TOPALO Arcadie, MD 
Str. Igor Vieru nr. 2/1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

17 21326 027549 IMPULS SPORT 2020.08.02 GOREA Angela, MD 
Str. Vişinilor nr. 20, bloc A, ap. 110,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

18 21348 027570 MOST ENTERTA-
INMENT RESTAU-

RANT 

2020.08.05 ALFERAL S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

19 21349 027571 CAFFE GRAFFiti 
TheVenue 

2020.08.05 ALFERAL S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

20 21350 027572 caffe Graffiti  
TheVenue 

2020.08.05 ALFERAL S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

21 21412 027555 POPITAS 2020.08.04 TANIO S.A.U., ES 
C/Notario Rull, 41, E-43205 REUS 
(Tarragona), Spania 

22 21413 027595 SPARKLING 2020.08.09 Gallaher Limited, GB 
Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT 13  0QU, Regatul Unit 

23 21414 027603 Dowsing  
Healing  

exclusive product 
by Lebedev  

Color therapy 

2020.08.11 LEBEDEV Serghei, MD 
Bd. Dacia nr. 38/4, ap. 131,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

24 21427 027617 Voyage 2020.08.10 Matriks Ltd, GE 
80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 

25 21432 027678 Votează ce gân-
deşti 

2020.08.24 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

26 21465 027594 SPEEDBOOK 2020.08.06 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

27 21481 027557 FACTOR AG 2020.08.04 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Lavalle 310, 4th floor, Buenos Aires, Argentina 

28 21509 027665 BUNA 2020.08.19 TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Columna nr. 90,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

29 21510 027697 Старый Мельник 2020.08.26 Efes Holland Technical Management 
Consultancy B.V., NL 
Strawinskylaan 1229, 1077 XX Amsterdam, 
Olanda 

30 21592 027698 Monte Carlo 2020.08.26 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

31 21623 027576 ИСТОРИИ 
УСПЕХА 

2020.08.16 PIMENOVA Ecaterina, MD 
Str. Bulgară nr. 41, ap. 43,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

32 21624 027608 ДО И ПОСЛЕ 2020.08.13 ZAO "TWINS Tec", RU 
Ul. Reabinovaia, 65/1, Moscova, 121471, 
Federaţia Rusă 

33 21641 027584 TCE 2020.08.10 UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 12,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

34 21650 027586 fantasy BABY 2020.08.05 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru 
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35 21663 027583 UniPost  

express 
2020.08.10 UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 12,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

36 21691 027683 BLOWUP!  
bubble gum liquid centre  

ARCOR 

2020.08.24 ARCOR S.A.I.C., AR 
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito,  
Province of Cordoba, Argentina 

37 21693 027685 Be Cleany 2020.08.25 VESELTIS S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

38 21712 027651 JAM 2020.08.19 FUDULACHI Alexandr, MD 
Str. Gh. Madan nr. 48, bloc 3, ap. 27,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

39 21733 027673 НФ 2020.08.23 SUPRACOLOR S.R.L., MD 
Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 7, ap. 115,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

40 21875 027607 DAS LEBEN  
LA VIE  
ЖИЗНЬ  

THE LIFE  
LA VITA 

2020.08.12 MANIK Illia, UA 
Prospect M. Jukova, 77, cv. 94,  
m. Odesa, 65121, Ucraina 

41 21971 027672 Premier 
 telecom 

2020.08.20 BORISENCO Ruslan, MD 
Str. Gh. Madan nr. 87, bloc 3, ap. 66,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

42 21996 027562 Baby Art 2020.08.05 CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 39/2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

43 21997 027563 Чудо След 2020.08.05 CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 39/2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

44 21998 027696 3D 2020.08.25 Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 
Corporation), JP 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku,  
Osaka 545-8522, Japonia 

45 22008 027596 NOVOFERT 2020.08.10 FERTILE-AGRO SOLUTION S.R.L., MD 
Str. O. Goga nr. 19, ap. 5,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

46 22009 027636 new MEGAPRESS 2020.08.18 NEW MEGA PRESS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 98,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

47 22103 027671 @ 
MAIL. MD 

2020.08.20 BORISENCO Ruslan, MD 
Str. Gh. Madan nr. 87, bloc 3, ap. 66,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

48 22515 027691 TUR EXPERT 2020.08.25 DONSKOVA Svetlana, MD 
Str. Dominte Timonu nr. 27,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

49 22766 027602 HYDROSTA 2020.08.11 V. P. ZARAFA S.R.L., MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, ap. 5,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

50 22796 027611 Purolator 2020.08.13 Purolator Filters NA LLC, US 
3200 Natal Street, Fayetteville, North Carolina 
28306, Statele Unite ale Americii 

51 22953 027604 LIBRARIUS 2020.08.12 MOLDPRESA S.A., MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

52 23163 027638 GASTRACID 
ГАСТРАЦИД 

2020.08.18 Natur Produkt International ZAO, RU 
23 Krepostnaya UL., Vyborg, Vyborgskiy Dis-
trict, Leningradskaya Oblast, 188800, Federa-
ţia Rusă 

53 23193 027630 PIESE.MD 
ONLINE·AUTO MARKET 

2020.08.18 IANIOGLO  Vladimir, MD 
Str. Colhoznaia nr. 67,  
MD-3818, Cioc-Maidan, Comrat,  
Republica Moldova 

54 28387 027695 MOSKOVSKAYA 
Moskovskaya 

2020.08.25 Amber IP Brands Sàrl, a company organized 
under the laws of Switzerland, CH 
Avenue Reverdil 14, 1260 NYON, Elveţia 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora 
expiră în august 2021 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 8904 010499 SILK  CUT 2021.08.03 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

2  R 8905 010501 MARIA 2021.08.01 MARIA SCURTU, întreprindere indi-
viduală, MD 

3  R 8906 010504 TRUENET 2021.08.06 CommScope Technologies LLC, US 

4  R 8907 010506 СТАРЫЙ МЕЛЬНИК. 
ДУШЕВНОЕ ПИВО 

2021.08.07 Anadolu Efes Technical and Mana-
gement Consultancy N.V., AN 

5  R 8908 010507 Душевное пиво 2021.08.07 Anadolu Efes Technical and Mana-
gement Consultancy N.V., AN 

6  R 8916 010519 STARYI MELNIK 2021.08.13 Efes Holland Technical Management 
Consultancy B.V., NL 

7  R 8919 010524 CARTICEL 2021.08.15 GENZYME CORPORATION, US 
8  R 8920 010525 EPICEL 2021.08.15 GENZYME CORPORATION, US 
9  R 8921 010526 GENZYME 2021.08.15 GENZYME CORPORATION, US 

10  R 8922 010527 EPICEL ASAProgram 2021.08.15 GENZYME CORPORATION, US 

11  R 8923 010529 СОКОЛ 2021.08.16 "Moscow-Efes Brewery", Joint Stock 
Company, RU 

12  R 8924 010530 SOKOL 2021.08.16 "Moscow-Efes Brewery", Joint Stock 
Company, RU 

13  R 8927 010542 PBN  
The PBN Company 

2021.08.09 The PBN Company, US 

14  R 8932 010549 Ca 2021.08.14 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 

15  R 8934 010555 Старый мельник 2021.08.29 Efes Holland Technical Management 
Consultancy B.V., NL 

16  
R 8937 010569 Marcă tridimensională 2021.08.30 WINE INTERNATIONAL PROJECT 

S.R.L., întreprindere cu capital stră-
in, MD 

17  R 8960 010536 VoxPage 2021.08.20 ORANGE MOLDOVA S.A., între-
prindere mixtă, MD 

18  R 8961 010537 VoxLink 2021.08.20 ORANGE MOLDOVA S.A., între-
prindere mixtă, MD 

19  R 8962 010538 InfoLine 2021.08.20 ORANGE MOLDOVA S.A., între-
prindere mixtă, MD 

20  R 8963 010539 InfoCurier 
ИнфоКурьер 

2021.08.20 ORANGE MOLDOVA S.A., între-
prindere mixtă, MD 

21  
R 8964 010541 COALITION FOR 

INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS 

CIPR SM 

2021.08.09 Coalition for Intellectual Property 
Rights, US 

22  R 8966 010554 GARTNER 2021.08.29 G.G. Properties, Ltd., BM 
23  R 8969 010561 DILCEREN 2021.08.21 ZENTIVA a.s., SK 

24  R 8971 010568 BOCHKAREV 2021.08.29 Heineken Breweries, Limited Liability 
Company, RU 

25  R 8993A 010607 SOLOVIOFF 2021.08.03 CASCADVIN S.R.L., MD 

26  R 9045 010559 Бессарабский  
Лекарь 

2021.08.23 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

27  R 9099 010552 Da Vinci 2021.08.23 DIACONU Vasilii, MD 
28  R 9100 010553 Да Винчи 2021.08.23 DIACONU Vasilii, MD 

29  
R 9897 010551 SORIZ 2021.08.23 SORGREM, asociaţia producătorilor 

şi prelucrătorilor culturilor de sorg, 
MD 

30  R 10118 010562 BRONCHOSAN 2021.08.21 ZENTIVA a.s., SK 

31  21817 029720 CALIDAN 2021.08.25 FMC Agricultural Products Internati-
onal  AG, HK 

32  21893 029668 CID MARION 2021.08.17 PROT-C.V. S.R.L., societate comer-
cială, MD 

33  21894 029721 DREAM CARD 2021.08.26 CEBOTARESCU Dumitru, MD 

34  21895 029722 S STAR KEBAB  
gustul visului! 

2021.08.26 CEBOTARESCU Dumitru, MD 
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35  22180 029675 MORILEE 2021.08.16 MORARU Natalia, MD 

36  22232 029657 TAGAER 2021.08.12 TAGAER S.R.L., societate comer-
cială, MD 

37  22684 029619 VOLARE 2021.08.02 S.C. COMCEH S.A., RO 
38  22691 029621 Marcă figurativă 2021.08.02 Ironwood Pharmaceuticals, Inc., US 
39  22692 029632 KUGA 2021.08.10 FORD MOTOR COMPANY, US 

40  22723 029602 COVIRO LS 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

41  22724 029604 AVOLAM 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

42  22725 029606 СЕРОПОЗ 2021.08.01 RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, IN 

43  22729 029634 FIGO 2021.08.10 FORD MOTOR COMPANY, US 

44  22730 029636 StarNet WI-FI 2021.08.10 StarNet S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

45  22731 029637 star Voice  
Libertatea Cuvântului 

2021.08.10 StarNet S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

46  22788 029694 surprise 2021.08.22 LIVRARE CADOURI S.R.L., MD 
47  22789 029611 FRACTALIS 2021.08.02 PANAINTE Zinaida, MD 

48  22790 029440 MEGA Tour  
travel agency  

2021.08.11 MEGATOUR S.R.L., MD 

49  22802 029726 Живчик 2021.08.26 SLOBODIAN Olexander, UA 

50  22805 029607 ПЕМОЗАР 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

51  22857 029630 SANTEPIRIN 2021.08.08 Zentiva, k.s., CZ 

52  22891 029596 BENEVIA 2021.08.01 FMC Agro Singapore Pte. Ltd., SG 
FMC Corporation, US 

53  22892 029663 LASH RESPONSE 2021.08.11 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

54  22893 029678 CONSTANTO 2021.08.16 ROMANEŞTI S.A., MD 
55  22926 029633 MONDEO 2021.08.10 FORD MOTOR COMPANY, US 
56  22939 029686 FLiNT 2021.08.18 ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY 

57  22959 029625 pole-online 2021.08.03 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

58  22971 029717  KAМОЛИНО 
CAMOLINO 

2021.08.25 VESELTIS S.R.L., societate comer-
cială, MD 

59  22985 029708 Bella Prima 2021.08.24 IONEL S.A., fabrică de confecţii, MD 

60  22989 029638 ë  
Ё-МОБИЛЬ 

2021.08.11 VIERU Vitalie, MD 

61  22994 029688 ORANGE BURST 2021.08.18 The Gillette Company LLC, US 

62  22999 029716 GISCUIT 2021.08.24 VEC S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 

63  23006 029705 Lana Claire 2021.08.24 IAVORSCHI Svetlana, MD 

64  23013 029698 CLEAR PROOF 2021.08.22 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

65  23014 029629 PRIO 2021.08.08 DWT Deutsche Wassertechnologien 
GmbH, DE 

66  23022 029618 КОФИЦИЛ-ПЛЮС 2021.08.02 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard-Leksredstva", RU 

67  23045 029650 NEW IDOL 2021.08.12 BELENKI  Iacov, MD 

68  23049 029608 AVIRANZ 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

69  23050 029635 LICEU. MD 2021.08.10 StarNet S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

70  23056 029660 Accent / accent 2021.08.12 Accent Electronic S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

71  23080 029699 ИМНОВИД 2021.08.22 Celgene Corporation, US 
72  23094 029617 UNO 2021.08.02 TARASOV Igor, MD 

73  23095 029624 Net-io  
Net io 

2021.08.03 TARASOV Igor, MD 

74  23096 029683 EKODAR 2021.08.17 ŞAPOŞNIKOV Vitalie, MD 
75  23110 029723 Время есть 2021.08.26 PASSATER Edward, MD 

76  23121 029664 Хлiбний Дар  
SINCE 2002 

2021.08.18 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 

77  23122 029665 Хлiбний Дар  
SINCE 2002 

2021.08.18 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 

78  23123 029666 Хлiбний Дар  
SINCE 2002 

2021.08.18 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 

79  23127 029656 8  
8-star 

2021.08.15 ELAINA CONSULTING S.R.L., MD 

80  23130 029681 QP 2021.08.18 META-SISTEM S.R.L., MD 
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81  

23168 029647 Marcă figurativă 2021.08.10 CENTRUL MOLDO-CHINEZ DE 
COOPERARE SOCIAL-
ECONOMICĂ, asociaţie obştească, 
MD 

82  23199 029672 Marcă tridimensională 2021.08.17 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

83  

23242 029713 Свободное дыхание 
Комфорт Kидс 

Бузопасный, простой, 
облегчающий дыхание  

Capricorn  
life sciences 

2021.08.26 CAPRICORN LIFE SCIENCES B.V., 
NL 

84  23266 029714 HAPPY SNACK 2021.08.26 Valnisetru S.R.L., MD 
85  23270 029695 flowers 2021.08.22 LIVRARE CADOURI S.R.L., MD 

86  23278 029597 LASER 
PLATINUM 

2021.08.01 NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP 

87  23279 029598 LASER  
IRIDIUM 

2021.08.01 NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP 

88  23285 029640 VICTORIA 
LEASING 

2021.08.08 VICTORIA LEASING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

89  23295 029639 ТЕМП 2021.08.08 BEM INNA S.R.L., societate comer-
cială, MD 

90  23297 029725 LE TOUR DU MONDE 2021.08.26 GHERASIMOV Vitalie, MD 

91  23303 029687 Macho 2021.08.18 DIANATUS MANAGEMENT LIMI-
TED, CY 

92  23326 029704 Mai mult decât mișcare. 
OMV 

2021.08.24 OMV Aktiengesellschaft, AT 

93  23381 029655 VIROCOMB-N 2021.08.11 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

94  23387 029594 Extra 
CISTOTEL  

2021.08.01 POSLAVSCAIA Irina, MD 

95  23403 029626 Hospital Manager 2021.08.05 INFO WORLD S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

96  23419 029631 EXPLORER 2021.08.10 FORD MOTOR COMPANY, US 
97  23494 029609 TravelDesk. 2021.08.04 TRAVELDESK S.R.L., MD 

98  23507 029706 BIOLAK 2021.08.24 Von Nordenskjöld Verfahrenstechnik 
GmbH, DE 

99  23508 029712 Comfort Kids Capricorn  
life sciences 

2021.08.26 CAPRICORN LIFE SCIENCES B.V., 
NL 

100  23543 029603 VIROCOMB 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

101  23547 029677 VERSENZ 2021.08.16 VASILENCO Olga, MD 

102  23551 029612 clinic Repromed centrul 
medical 

2021.08.04 REPROMED S.R.L., societate co-
mercială, MD 

103  23599 029616 MO.DA 2021.08.02 SÎRBU Anatolie, MD 

104  23611 029709 Glamour SUPERSLIMS 
Amber 

2021.08.24 Gallaher Limited, GB 

105  23612 029710 Glamour SUPERSLIMS 
Lilac 

2021.08.24 Gallaher Limited, GB 

106  23613 029711 Glamour SUPERSLIMS 
Azure 

2021.08.24 Gallaher Limited, GB 

107  23632 029685 Foca Loca 2021.08.18 BUTNARU Tamara, MD 
108  23778 029601 TOTO 2021.08.01 TOTO LTD., JP 
109  23866 029642 PAVES 2021.08.10 RICHI-TICHI S.R.L., MD 

110  
23988 029690 PRIME 

Broker 
2021.08.08 AXA BROKER S.R.L.,  întreprindere 

cu capital străin, broker de asigura-
re-reasigurare, MD 

111  24203 029605 AVIRO-Z 2021.08.01 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

112  24325 029670 EKO 2021.08.15 TM Ivestment Sp. z o.o., PL 

113  24397 029703 CE BINE CĂ EXISTĂ 
VIVA! 

2021.08.24 OMV Refining & Marketing GmbH, 
AT 

114  24442 029658 Marcă tridimensională 2021.08.15 TOMAI-VINEX S.A., societate co-
mercială, MD 

115  

24448 029684 LUMEA BERII  
МИР ПИВА   

PINTA 
BOTTLING 

2021.08.18 ALEXEI Serghei, MD 

116  24711 029669 WEBMALL 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

2021.08.18 AUTO MALL S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 



  MD - BOPI 3/2021  

 184

 

1 2 3 4 5 6 

117  24812 029662 BURSA DE VALORI 
CHIŞINĂU 

2021.08.12 Bursa de Valori Chişinău S.A., MD 

118  25100 029674 BIROTIC 
EXPRESS 

2021.08.16 ŢUREA Victor, MD 

 
FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2019 0089 2019.11.18 1 2021.02.05 8/2020 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
 certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data  
de depozit 

(18) Data expiră-
rii termenului de 

valabilitate 
1 VESELTIS S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

1340 f 2010 0079 2010.08.25 2020.08.25 

2 CIUNTU Dorin, MD 
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

1699 f 2015 0077 2015.08.08 2020.08.08 

3 AROMCOM S.R.L. SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38/1, ap. 88, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

1723 f 2015 0081 2015.08.21 2020.08.21 

4 RYBALKA Ievgeniia, UA 
Vul. Komsomolska, bud. 74-a, kv. 5, Dnipropetrovsk, 
49000, Ucraina 

1761 f 2015 0080 2015.08.18 2020.08.18 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în 
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 

data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 

(numărul desenului şi modelului industrial), numărul Buletinului de Desene  
şi Modele Internaţionale (IDB)în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregis-

trării 

(15) 
Data înregis-

trării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) Clase (28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele industriale 
(nr. desenului 

şi modelului industrial)

Nr. IDB 

1 DM/205062 2019.07.01 FEMAŞ METAL 
SANAYİ VE 
TİCARET 
ANONİM ŞİR-
KETİ, TR 

Grătar pentru arzătoare cu 
gaz / Grate for gas burners 
/ Grille pour cuisinières à 
gaz 

07-02 1 (2) 52/2019 

2 DM/206420 2019.09.25 
 

2019.04.03, 
006369104, 

EM 

"ITAL FOOD" 
EAD, BG 

Ambalaj pentru produse 
alimentare / Packaging for 
foodstuff / Emballage pour 
produits alimentaires 

09-03 3 12/2020 

 
Lista eratelor 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul și data 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 028645 
 
 

028644 

22537 
 
 

22878 

5/2011 
5/2012 

 
5/2011 
9/2012 

(730)  
Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Trandafirilor  
nr. 31, bloc 2, ap. 4, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

046291 - 9/2020 (531) CFE (8) 
21.01.14 
21.01.15 
24.15.01 
24.15.15 
26.03.04 
26.07.15 

(531) CFE (8) 
21.01.14 
21.01.15 
24.15.01 
24.15.15 
26.03.04 
26.07.15 
27.01.05 
27.01.25 
27.05.19 

3 Brevet de 
invenţie de 
scurtă 
durată 

s 2019 0061 1448  7/2020  
Figuri: 2 
 
Fig: 2 
 
Фиг.: 2 

 
Figuri: 1 
 
Fig: 1 
 
Фиг.: 1 

 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 



MD - BOPI 3/2021  

 188 

 
Cu privire la ridicarea interdicţiei 

asupra OPI  înregistrate pe numele  
titularului AVI CLIMA S.R.L.  

  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180-692/2020 din 

18.01.2021 prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare aplicate asupra bunurilor debitorului 
„Avi Clima” S.R.L., IDNO 1010602003126:  

- se ridică interdicţia asupra mărcilor nr. 23927 din 24.05.2012 şi 30920 din 21.06.2017, 
înregistrate pe numele titularului AVI CLIMA S.R.L., IDNO 1010602003126, MD-6220, Cotiujenii Mici, 
Sîngerei, Republica Moldova,  aplicată în baza  Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 
180-692/2020 din 30.12.2020,  privind executarea documentului executoriu nr. 2-3167/17 din 
07.05.2019 emis de Judecătoria Chişinău (sed. Centru), prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 
10 din 22.01.2021; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcilor nr. 23927 din 24.05.2012 şi 
30920 din 21.06.2017, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de 
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat 
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi 
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv 
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare efi cientă a acestora. 

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul difi cultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai efi cient tehnologiile noi, cunoştinţele, 
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, 
produselor şi serviciilor. 

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a 
acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de 
care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 

• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs. 
examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii 
intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.); 
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se 
specifi că obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile efi ciente de 
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate 
impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Costul 

Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit 
(program fi nanţat de AGEPI). 

Confi denţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie este nelimitată şi poate 
fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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