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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



9

INVENŢII                     MD - BOPI 9/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

(96)  Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
         Number and fi ling date of the European patent application
         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 
(97)  Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european acordat
         Number and date of publication of the granted European patent application by the EPO
         Номер и дата публикации ЕПВ заявки на предоставленный 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 2020 0027 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/454 (2006.01) 

A61P 21/00 (2006.01) 
A61P 17/06 (2006.01) 
A61P 19/02 (2006.01) 
A61P 29/00 (2006.01) 

(22) 2018.03.06 
(31) 2017131435 
(32) 2017.09.07 
(33) RU 
(85) 2020.04.06 
(86) PCT/RU2018/000135, 2018.03.06 
(87) WO 2019/050429 A1, 2019.03.14 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OT-

VETSTVENNOSTIYU  „PHARMENTER-
PRISES”, RU 

(72) NEBOLSIN Vladimir, RU; RYDLOVSKAYA 
Anastasia, RU 

(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Utilizarea derivatului de glutaramidă pen-

tru tratarea afecţiunilor, asociate cu activi-
tatea aberantă a citokinelor 

(57) Invenţia se referă la medicină, în particular, la 
terapia afecţiunilor, asociate cu activitatea 
aberantă a fractalkinei şi a proteinelor 
chemoatractante monocitare 1-4 (CCL2, 
CCL7, CCL8, CCL13), preponderent, la 
terapia sindromului algic, febrei, pneumoniei, 
bronşitei, bronşiolitei, alveolitei, artritei 
reumatoide şi psoriazisului, precum şi altor 
boli, utilizând compusul 1-(2-(1H-imidazol-4-
il)etil)piperidin-2,6-dionei 

N
H

N

N

O

O

 
sau sarea acceptabilă farmaceutic sau solva-
tul acestuia. 
Prezenta invenţie se referă, de asemenea, la 
compoziţii farmaceutice, care conţin o cantita-
te eficientă terapeutic de compus, conform in-
venţiei. Compusul dat, precum şi sărurile sale 
acceptabile farmaceutic, posedă o eficienţă 
înaltă în inhibarea activităţii enzimei 
glutaminilciclază, implicate, în particular, în 
procesele de modificare post-translaţională a 
citokinelor menţionate. 

 
  Revendicări: 33 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Use of a glutarimide derivative to treat dis-
eases related to the aberrant activity of cy-
tokines 

(57) The invention relates to medicine and 
concerns the treatment of diseases related to 
the aberrant activity of fractalkine and 
monocyte chemoattractant proteins 1-4 
(CCL2, CCL7, CCL8, CCL13), preferably the 
treatment of pain, fever, pneumonia, 
bronchitis, bronchiolitis, alveolitis, rheumatoid 
arthritis, psoriasis and other diseases, using 
the compound 1-(2-(1H-imidazol-4-
yl)ethyl)piperidine-2,6-dione 

N
H

N

N

O

O

 
or a pharmaceutically acceptable salt or sol-
vate thereof.  
The present invention also relates to 
pharmaceutical compositions that contain a 
therapeutically effective amount of the 
claimed compound. The present compound 
and pharmaceutically acceptable salts thereof 
are highly effective in inhibiting the activity of 
the glutaminyl cyclase enzyme, which is 
involved in particular in processes of post-
translational modification of the above-
mentioned cytokines. 

 
  Claims: 33 

* 
*     * 

(54) Применение производного глутаримида 
для лечения заболеваний, связанных с 
аберрантной активностью цитокинов 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к терапии заболеваний, 
связанных с аберрантной активностью 
фракталкина и моноцитарных 
хемоаттрактантных белков 1-4 (CCL2, 
CCL7, CCL8, CCL13), предпочтительно, к 
терапии болевого синдрома, лихорадки, 
пневмонии, бронхита, бронхиолита, 
альвеолита, ревматоидного артрита и 
псориаза, а также других заболеваний, 
используя соединение 1-(2-(1Н-имидазол-
4-ил)этил)пиперидин-2,6-диона 
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N
H

N

N

O

O

 
или его фармацевтически приемлемую 
соль или сольват. 
Настоящее изобретение также относится к 
фармацевтическим композициям, которые 
содержат терапевтически эффективное 
количество соединения, согласно изо-
бретению. Данное соединение, а также его 
фармацевтически приемлемые соли 
обладают высокой эффективностью в 
ингибировании активности фермента 
глутаминилциклазы, вовлеченной, в 
частности, в процессы посттрансляцион-
ной модификации упомянутых цитокинов. 

 
 П. формулы: 33 
 
 
 
(21) a 2020 0004 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/44 (2006.01) 

A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 3/06 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(22) 2018.11.14 
(31) 2017143801; 2018137717 
(32) 2017.12.14; 2018.10.25 
(33) RU; RU 
(85) 2020.01.21 
(86) PCT/SK2018/050013, 2018.11.14 
(87) WO 2019/117820 A1, 2019.06.20 
(71) LTD VALENTA-INTELLEKT, RU 
(72) SKACHILOVA Sofiya Yakovlevna, RU; MY-

ASNIKOV Dmitrij Georgievich, RU; IVANOV 
Andrej Nikolaevich, RU 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) L-enantiomer de L-hidroxibutandioat de 2-

etil-6-metil-3-hidroxipiridiniu cu activităţi 
cerebroprotectoare, hepatoprotectoare, 
lipidoreglatoare, antiischemică şi neuro-
tropică 

(57) Obiectul prezentei cercetări este un compus 
chimic nou L-enantiomerul de L-hidro-
xibutandioat de 2-etil-6-metil-3-hidroxipiridiniu 
şi activitatea lui antihipoxică. Evaluarea toxici-
tăţii lui acute a arătat, că enantiomerul de L-
hidroxibutandioat de 2-etil-6-metil-3-
hidroxipiridiniu se referă la clasa a 3-a de to-
xicitate conform proprietăţilor lui toxicologice 
în corespundere cu clasificarea, menţionată în 
GOST 12.1.007-76. Cercetările comparative 

ale acţiunii antihipoxice a enantiomerului de 
L-hidroxibutandioat de 2-etil-6-metil-3-
hidroxipiridiniu şi a preparatului Etoxidiol după 
administrare profilactică unică intravenoasă 
într-o doză, ce corespunde cu 5% din valoa-
rea DL50, specifică pentru acest mod de ad-
ministrare la şoareci, au arătat, că durata ac-
tivităţii electrobiologice a inimii la animalele, 
cărora li s-a administrat enantiomerul, era mai 
înaltă, decât la şoarecii, cărora li s-a adminis-
trat profilactic preparatul Etoxidiol într-o doză 
de 25,0 mg/kg. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) L-enantiomer 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxy-
pyridinium L-hydroxybutandioate with 
cerebroprotective, hepatoprotective, lipid-
regulating, anti-ischemic and neurotropic 
activities 

(57) The subject of this study is a new chemical 
compound, L-enantiomer 2-ethyl-6-methyl-3-
hydroxypyridinium L-hydroxybutandioate and 
its antihypoxic activity. The estimation of its 
acute toxicity showed that enantiomer 2-ethyl-
6-methyl-3-hydroxypyridinium L-hydroxy-
butandioate refers to toxicity class 3 for its 
toxicological properties according to the clas-
sification specified in GOST 12.1.007  76. 
Comparative studies of antihypoxic actions of 
enantiomer 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypy-
ridinium L-hydroxybutandioate and of Ethox-
idol drug after a single intravenous prophylac-
tic injection in a dose, corresponding to 5% of 
DL50 value, determined for this mode of ad-
ministration for mice, showed that the duration 
of the cardiac electrobiological activity in the 
animals that were administered the enantio-
mer was higher than that in the mice that 
were administered prophylactically Ethoxidol 
drug in a dose 25.0 mg/kg. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) L-энантиомер 2-этил-6-метил-3-гидро-
ксипиридина L-гидрокси-бутандиоата, 
обладающий церебро-протекторной, ге-
патопротекторной, липидрегулирую-
щей, противоишемической и нейро-
тропной активностью 

(57) Предметом данного исследования являет-
ся новое химическое соединение L-
энантиомер 2-этил-6-метил-3-гидроксипи-
ридина L-гидроксибутандиоата и его анти-
гипоксическая активность. Оценка его 
острой токсичности показала, что энантио-
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мер 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина L-
гидроксибутандиоата относится к 3-му 
классу токсичности по его токсикологиче-
ским свойствам в соответствии с класси-
фикацией, указанной в ГОСТ-е 12.1.007-76. 
Сравнительные исследования антигипо-
ксического действия энантиомера 2-этил-6-
метил-3-гидроксипиридина L-гидроксибу-
тандиоата и препарата Этоксидол после 
однократного внутривенного профилакти-
ческого введения в дозе, соответствующей 
5% от значения DL50 , определенного для 
этого способа введения для мышей, пока-
зали, что продолжительность электробио-
логической активности сердца у животных, 
которым вводили энантиомер, была выше, 
чем у мышей, которым профилактически 
вводили препарат Этоксидол в дозе 25,0 
мг/кг. 

 
 П. формулы: 5 
 
 
 
(21) a 2019 0010 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B23H 3/04 (2006.01) 

B23H 7/22 (2006.01) 
B23H 7/38 (2006.01) 
B23H 9/16 (2006.01) 

(22) 2019.02.27 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV 

Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII 
Vasile, MD 

(54) Procedeu de prelucrare electrochimică 
dimensională combinată cu laser a metale-
lor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la domeniul prelucrării elec-
trochimice a metalelor, intensificată prin radia-
ţii laser, în special la un procedeu de prelucra-
re electrochimică dimensională combinată cu 
laser a metalelor şi dispozitiv pentru realiza-
rea acestuia, şi poate fi aplicată în diferite 
domenii ale industriei la perforarea găurilor, 
cavităţilor.  
Procedeul, conform invenţiei, include sincro-
nizarea impulsurilor curentului tehnologic şi a 
impulsurilor radiaţiei laser pe suprafaţa piesei 
de prelucrat cu utilizarea separării fasciculului 
laser în două fascicule, unul dintre care iradi-
ază suprafaţa piesei, iar al doilea - suprafaţa 
nefuncţională a unui electrod-sculă. 
 
 
 
 
 
 

Electrodul-sculă, conform invenţiei, conţine un 
corp cu o parte de lucru, lentile de focalizare 
şi o parte nefuncţională, executată din materi-
al semiconductor şi instalată cu posibilitatea 
iradierii acesteia cu radiaţia laser cu impulsuri. 
Materialul semiconductor este dotat cu două 
ieşiri, una fiind conectată la o sursă de curent, 
iar cealaltă - la suprafaţa piesei de prelucrat. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for dimensional laser electro-
chemical working of metals and device for 
its realization 

(57) The invention relates to the field of 
electrochemical metal working, intensified by 
laser radiation, in particular to a process for 
dimensional laser electrochemical working of 
metals and a device for its realization, and 
can be used in various fields of industry in 
piercing holes, cavities. 
The process, according to the invention, 
comprises synchronization of process current 
pulses and laser radiation pulses on the 
surface of the workpiece using the separation 
of the laser beam into two beams, one of 
which irradiates the surface of the workpiece, 
and the second - the non-functional surface of 
a tool electrode. 
The tool electrode, according to the invention, 
comprises a body with a working part, focus-
ing lenses and a non-functional part, made of 
semiconductor material and installed with the 
possibility of its irradiation with pulsed laser 
radiation. The semiconductor material is 
equipped with two outputs, one of which is 
connected to a power supply, and the other - 
to the surface of the workpiece. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ размерной электрохимиколу-
чевой обработки металлов и устрой-
ство для его осуществления 

(57) Изобретение относится к области электро-
химической обработки металлов, интенси-
фицированной лазерным излучением, в 
частности к способу размерной электрохи- 
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миколучевой обработки металлов и 
устройству для его осуществления, и мо-
жет найти применение в различных обла-
стях промышленности при прошивке от-
верстий, полостей. 
Способ, согласно изобретению, включает 
синхронизацию импульсов технологическо-
го тока и импульсов лазерного излучения 
на поверхности обрабатываемой детали с 
использованием разделения лазерного лу-
ча на два луча, один из которых облучает 
поверхность детали, а второй - нефункци-
ональную поверхность электрода-
инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрод-инструмент, согласно изобрете-
нию, содержит корпус с рабочей частью, 
фокусирующие линзы и нефункциональ-
ную часть, выполненную из полупроводни-
кового материала и установленную с воз-
можностью ее облучения импульсным ла-
зерным излучением. Полупроводниковый 
материал снабжен двумя выходами, один 
из которых подключен к источнику питания, 
а другой - к поверхности обрабатываемой 
детали. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

P 

P 

П
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(21) s 2019 0037 (13) U2 
(51) Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01) 

A23K 10/16 (2016.01) 
A23K 20/142 (2016.01) 
A23K 20/147 (2016.01) 
A23K 20/158 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
A61K 35/748 (2015.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(22) 2019.03.26 
(71) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BI-

OTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICI-
NĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MI-
CROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72) DARIE Grigore, MD; ROTARI Doina, MD; 
MAŞNER Oleg, MD; BRADU Nina, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; 
CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD 

(54) Procedeu de stimulare a spermatogenezei 
la berbeci în extrasezon 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, în special la 
stimularea spermatogenezei la berbeci şi 
poate fi utilizată pentru păstrarea, ameliorarea 
şi utilizarea eficientă a genofondului autohton. 
Procedeul de stimulare a spermatogenezei la 
berbeci în extrasezon include hrănirea berbe-
cilor în extrasezon cu furaj combinat supli-
mentat cu bioprodus complex din biomasa 
cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 
în cantitate de 0,5-5 g per 0,5 kg de furaj,  zil-
nic timp de 45-50 de zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for stimulating spermatogenesis in 
rams in the inter-season 

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to the stimulation of spermatogene-
sis in rams, and can be used to preserve, im-
prove and efficiently use the local gene pool. 

  The method for stimulating spermatogenesis 
in rams in the inter-season comprises feeding 
rams in the inter-season with a combined feed 
with the addition of a complex biopreparation 
from Spirulina platensis CNM-CB-02 cyano-
bacterium biomass in an amount of 0.5-5 g 
per 0.5 kg of feed, daily for 45-50 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ стимуляции сперматогенеза у 
баранов в межсезонье 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к стимуляции сперматогенеза 
у баранов, и может быть использовано для 
 

сохранения, улучшения и эффективного 
использования местного генофонда.  
Способ стимуляции сперматогенеза у ба-
ранов в межсезонье включает кормление 
баранов в межсезонье комбинированным 
кормом с добавлением комплексного био-
препаратa из биомассы цианобактерии 
Spirulina platensis CNM-CB-02 в количестве 
0,5-5 г на 0,5 кг корма, ежедневно в тече-
ние 45-50 дней.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(21) s 2019 0038 (13) U2 
(51) Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01) 

A23K 10/16 (2016.01) 
A23K 20/142 (2016.01) 
A23K 20/147 (2016.01) 
A23K 20/158 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
A61K 35/748 (2015.01) 
A23K 50/30 (2016.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(22) 2019.03.26 
(71) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BI-

OTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICI-
NĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MI-
CROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72) DARIE Grigore, MD; CIBOTARU Elena, MD; 
OSIPCIUC Galina, MD; DJENJERA Irina, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; 
CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD 

(54) Procedeu de stimulare şi reglare a sperma-
togenezei la vieri 

(57) Invenția se referă la zootehnie, în special la 
stimularea spermatogenezei suinelor și poate 
fi utilizată pentru stimularea  și reglarea sper-
matogenezei la vieri în perioadele critice ale 
anului, în scopul utilizării eficiente a 
genofondului autohton de vieri pe durata în-
tregului an.  
Procedeul, conform invenției, include hrănirea 
vierilor cu furaj combinat suplimentat cu 
bioprodus complex din biomasa ciano-
bacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în 
cantitate de 3,3 g per 1 kg de furaj, în perioa-
dele critice ale anului (primăvară-vară), în 
cantitate de 4,0-4,5 kg per cap, zilnic timp de 
45-50 de zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for stimulating and regulating 
spermatogenesis in boars 

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to the stimulation of spermatogene-
sis in pigs, and can be used for stimulating 
and regulating spermatogenesis in boars dur-
ing critical periods of the year, for the effective 
use of the local gene pool of boars throughout 
the year. 
The method, according to the invention, 
comprises feeding boars with a combined 
feed with the addition of a complex 
biopreparation from Spirulina platensis CNM-
CB-02 cyanobacterium biomass in an amount 
of 3.3 g per 1 kg of feed, during critical 
periods of the year (spring-summer), in an 
amount of 4.0-4.5 kg per head, daily for 45-50 
days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ стимуляции и регуляции сперма-
тогенеза у хряков 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к стимуляции сперматогенеза 
свиней, и может быть использовано для 
стимуляции и регуляции сперматогенеза у 
хряков в критические периоды года, для 
эффективного использования местного ге-
нофонда хряков в течение всего года.  
Способ, согласно изобретению, включает 
кормление хряков комбинированным кор-
мом с добавлением комплексного биопре-
парата из биомассы цианобактерии  
Spirulina platensis CNM-CB-02 в количестве 
3,3 г на 1 кг корма, в критические периоды 
года (весна-лето), в количестве 4,0-4,5 кг 
на голову, ежедневно в течение 45-50 
дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(21) s 2019 0031 (13) U2 
(51) Int. Cl.: B62K 3/00 (2006.01) 

B62K 27/12 (2006.01) 
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(22) 2019.03.05 
(71)(72) ŞLEAHU Grigori, MD 
(54) Adaptor pentru fixarea laterală a echipa-

mentului remorcat de bicicletă 
(57) Invenţia se referă la elemente de cuplare, în 

special la adaptoare pentru fixarea laterală a 
echipamentului remorcat de bicicletă. 

 
 

Adaptorul, conform invenţiei, conţine un ba-
lansor (2), unit mobil prin intermediul unui 
culisou cu o placă de ghidare (1), în care sunt 
executate orificii de reglare a unghiului de în-
clinare a balansorului (2), dotat cu un nod de 
fixare (3) la axul roţii din spate a bicicletei. No-
dul de fixare (3) este executat în formă de 
manşon cu filet, în care este fixată prin inter-
mediul unui bulon de reglare o bucşă a balan-
sorului (2), amplasată în partea din mijloc a lui. 
La extremităţile balansorului (2) sunt amplasa-
te noduri de fixare a echipamentului remorcat, 
executate în formă de cleme (7) cu buloane de 
strângere, iar placa de ghidare (1) este dotată 
cu noduri de fixare a acesteia de cadrul bici-
cletei, executate în formă de cleme cu buloane 
de strângere, fixate în două puncte. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Adapter for fastening the side trailer to the 
bike 

(57) The invention relates to coupling members, in 
particular to adapters for side fastening of 
trailed equipment to the bicycle. 
The adapter, according to the invention, 
comprises a balancer (2), movably connected 
by means of a slider to a guide plate (1), in 
which are made holes for adjusting the angle 
of inclination of the balancer (2), equipped 
with a fastener assembly (3) to the axis of the 
rear wheel of the bicycle. The fastener 
assembly (3) is made in the form of a 
threaded sleeve, in which is fixed by means of 
an adjusting bolt a bush of the balancer (2), 
placed in the middle part thereof. At the ends 
of the balancer (2) are placed fastener 
assemblies for the trailed equipment, made in 
the form of clamps (7) with draw bolts, and 
the guide plate (1) is equipped with 
assemblies for its fastening to the bicycle 
frame, made in the form of clamps with draw 
bolts, fixed in two points. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Адаптер для бокового крепления при-
цепного оборудования к велосипеду 

(57) Изобретение относится к соединительным 
элементам, в частности к адаптерам для 
бокового крепления прицепного оборудо-
вания к велосипеду. 
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Адаптер, согласно изобретению, содержит 
балансир (2), подвижно соединенный по-
средством ползуна с направляющей пла-
стиной (1), в которой выполнены отвер-
стия для регулирования угла наклона ба-
лансира (2), оснащённого узлом крепле-
ния (3) к оси заднего колеса велосипеда. 
Узел крепления (3) выполнен в виде муф-
ты с резьбой, в которой закреплена по-
средством регулировочного болта втулка 
балансира (2), расположенная в средней 
его части. На концах балансира (2) раз-
мещены узлы крепления прицепного обо-
рудования, выполненные в виде хомутов 
(7) с затяжными болтами, а направляющая 
пластина (1) оснащена узлами её крепле-
ния к раме велосипеда, выполненными 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в виде хомутов с затяжными болтами, за-
крепленными в двух точках. 
 

 
 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 10 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent applications  
for which validation in the Republic  

of Moldova has been requested /  
Опубликованные заявки на европейский 

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 

 

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

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

 
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 patent 

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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(54) Proteine de fuziune care conțin enzime ale 
terapiei enzimatice de substituţie 
Fusion proteins comprising enzyme 
replacement therapy enzymes 
Слитые белки, содержащие ферменты 
заместительной ферментной терапии 
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(54) Sistem de producere a biocidului electrolitic 

pentru utilizare la bordul unei nave 
Electrolytic biocide generating system for 
use on-board a watercraft 
 
 

Система производства электролитичес-
кого биоцида для использования на 
борту судна 
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(54) Sistem de semnalizare specific pentru aver-

tizarea utilizatorilor traficului rutier despre 
deschiderea iminentă a ușilor vehiculului 
Specific signalling system for warning road 
users of the imminent opening of vehicle 
doors 
Специальная система сигнализации для 
предупреждения участников дорожного 
движения о скором открытии дверей 
транспортного средства 
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(54) Metode de tratament al infecțiilor bacteriene

Methods of treating bacterial infections 
Методы лечения бактериальных инфек-
ций 
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(54) Anticorp monoclonal împotriva IL-5R 
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           C07D 519/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61P 31/12 (2006.01.01) 

(96) 18811147.0, 2018.11.02 
(87) WO 2019/086142, 2019.05.09 
(31) 17199676 
(32) 2017.11.02 
(33) EP 
(71) AICURIS GMBH & CO. KG, DE 
(72) DONALD Alastair, DE; URBAN Andreas, DE; 

BONSMANN Susanne, DE; WEGERT Anita, 
DE; SPRINGER Jasper, NL 

(54) Noi indol-2-carboxamide substituite cu 
pirazolo-piperidină foarte active, active îm-
potriva virusului hepatitei B (VHB) 
Novel, highly active pyrazolo-piperidine 
substituted indole-2-carboxamides active 
against the hepatitis B virus (HBV) 
Новые высокоактивные пиразолопипе-
ридинзамещенные индол-2-карбоксами-
ды, активные против вируса гепатита B 
(ВГВ) 
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(21) e 2020 0913 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 513/04 (2006.01.01) 

           C07D 519/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61P 31/12 (2006.01.01) 

(96) 18811439.1, 2018.11.02 
(87) WO 2019/086141, 2019.05.09 
(31) 17199687 
(32) 2017.11.02 
(33) EP 
(71) AICURIS GMBH & CO. KG, DE 
(72) DONALD Alastair, DE; URBAN Andreas, DE; 

BONSMANN Susanne, DE; WEGERT Anita, 
DE; GREMMEN Christiaan, NL; SPRINGER 
Jasper, NL 

(54) Noi indol-2-carboxamide substituite cu ami-
no-tiazol foarte active, active împotriva viru-
sului hepatitei B (VHB) 
Novel, highly active amino-thiazole 
substituted indole-2-carboxamides active 
against the hepatitis B virus (HBV) 
Новые высокоактивные аминотиазолза-
мещенные индол-2-карбоксамиды, актив-
ные против вируса гепатита B (ВГВ) 

  
 
 
(21) e 2020 0914 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/04 (2006.01.01) 

           C07C 59/265 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/53 (2006.01.01) 

(96) 18812419.2, 2018.11.02 
(87) WO 2019/090059, 2019.05.09 
(31) 201762580501P 
(32) 2017.11.02 
(33) US 
(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) LANE Benjamin S., US; GU Chong-Hui, US 
(54) Cocristale, compoziții farmaceutice ale 

acestora și metode de tratament cu implica-
rea acestora 
Cocrystals, pharmaceutical compositions 
thereof, and methods of treatment involving 
same 
Сокристаллы, их фармацевтические ком-
позиции и методы лечения с их участием

  
 
 
 
 
 

(21) e 2020 0915 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61M 5/00 (2006.01.01) 

           A61M 5/28 (2006.01.01) 
           A61L 2/08 (2006.01.01) 

(96) 18812424.2, 2018.11.02 
(87) WO 2019/090079, 2019.05.09 
(31) 201762581379P 
(32) 2017.11.03 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
(72) BARBEDETTE Loic, US; DEVITT Shaun, US; 

MISMAR Wael, US 
(54) Sistem și abordări pentru sterilizarea dispo-

zitivului de livrare a medicamentelor 
System and approaches for sterilizing a 
drug delivery device 
Система и подходы к стерилизации 
устройства для доставки лекарств 

  
 
 
(21) e 2020 0916 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61M 5/00 (2006.01.01) 

(96) 18812426.7, 2018.11.02 
(87) WO 2019/090086, 2019.05.09 
(31) 201762581379P 
(32) 2017.11.03 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
(72) BARBEDETTE Loic, US; DEVITT Shaun, US; 

MISMAR Wael, US 
(54) Sisteme și abordări pentru sterilizarea dis-

pozitivului de livrare a medicamentelor 
Systems and approaches for sterilizing a 
drug delivery device 
Системы и подходы к стерилизации 
устройства для доставки лекарств 

  
 
 
(21) e 2020 0917 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01) 

           C07K 16/28 (2006.01.01) 
           A61P 39/02 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           C07K 14/725 (2006.01.01) 
           A61K 35/17 (2015.01.01) 
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(96) 18815386.0, 2018.11.01 
(87) WO 2019/090003, 2019.05.09 
(31) 201762580439P; 201762580445P; 

201762582932P; 201762582938P; 
201762596763P; 201762596765P; 
201862614960P; 201862614963P; 
201862665442P; 201862665447P 

(32) 2017.11.01; 2017.11.01; 2017.11.07; 
2017.11.07; 2017.12.08; 2017.12.08; 
2018.01.08; 2018.01.08; 2018.05.01; 
2018.05.01 

(33) US; US; US; US; US; US; US; US; US; US 
(71) JUNO THERAPEUTICS, INC., US; MEMORI-

AL SLOAN KETTERING CANCER CENTER, 
US 

(72) SATHER Blythe D., US; SMITH Eric L., US; 
AMIN Rupesh, US; CHEN Aye, US; 
HARRINGTON Kimberly, US; HAUSKINS Col-
lin, US; HESS Erik, US; DE IMUS Cyr, US; 
JONES Jon, US; OLSHEFSKY Audrey, US; 
PONKO Stefan, US; SALMON Ruth, US; 
TAREEN Semih, US; WU Rebecca, US; CHEN 
Yan, US; STIRNER Mariana Cota, US; 
SHAMAH Steven M., US; DUTTA-SIMMONS 
Jui, US; WORKS Melissa, US; PAZMANY 
Csaba, US 

(54) Receptori antigeni himerici specifici pentru 
antigenul de maturare a celulelor B și 
polinucleotide de codificare 
Chimeric antigen receptors specific for B-
cell maturation antigen and encoding 
polynucleotides 
Химерные антигенные рецепторы, спе-
цифичные для антигена созревания 
В-клеток, и кодирующие полинуклеотиды

  
 
 
(21) e 2020 0918 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 8/68 (2006.01.01) 

           A61K 9/127 (2006.01.01) 
           A61K 31/164 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           B01J 13/00 (2006.01.01) 

(96) 18871955.3, 2018.11.05 
(87) WO 2019/090255, 2019.05.09 
(31) 201762581179P 
(32) 2017.11.03 
(33) US 
(71) UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUN-

DATION, US 
(72) KESTER Mark, US; DA COSTA PINHEIRO 

Pedro Filipe, US; SHAW Jeremy, US 
 

(54) Compoziții și metode de tratament al cance-
rului 
Compositions and methods for cancer 
treatment 
Композиции и методы лечения рака 

  
 
 
(21) e 2020 0919 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/4188 (2006.01.01) 

           A61K 31/4545 (2006.01.01) 
(96) 18872950.3, 2018.11.05 
(87) WO 2019/090222, 2019.05.09 
(31) 201762581478P; 201815947840 
(32) 2017.11.03; 2018.04.08 
(33) US; US 
(71) ONCOCEUTICS, INC., US 
(72) ALLEN Joshua E., US; STOGNIEW Martin, 

US; PRABHU Varun Vijay, US 
(54) Imipridone pentru glioame 

Imipridones for gliomas 
Имипридоны при глиомах 

  
 
 
(21) e 2020 0920 (13) A1 
(51) Int.Cl.: H04N 19/523 (2014.01.01) 

(96) 18873854.6, 2018.09.05 
(87) WO 2019/085636, 2019.05.09 
(31) 201711050289 
(32) 2017.10.31 
(33) CN 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) 

COMPANY LIMITED, CN 
(72) ZHANG Hongshun, CN 
(54) Procedeu și dispozitiv de procesare a ima-

ginii video 
Video image processing method and device
Способ и устройство обработки видео-
изображения 

  
 
 
(21) e 2020 0921 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61P 3/10 (2006.01.01) 

           A61K 38/26 (2006.01.01) 
           A61K 38/22 (2006.01.01) 
           A61K 47/10 (2017.01.01) 

(96) 18874364.5, 2018.10.30 
(87) WO 2019/087083, 2019.05.09 
(31) 201762579186P 
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(32) 2017.10.31 
(33) US 
(71) MEDIMMUNE LIMITED, GB 
(72) PECHENOV Sergei, US; TYAGI Puneet, US; 

SUBRAMONY Janardhanan Anand, US 
(54) Livrarea orală a analogilor peptidici GLP-1 

Oral delivery of GLP-1 peptide analogs 
Пероральная доставка пептидных ана-
логов GLP-1 

  
 
 
(21) e 2020 0922 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07J 31/00 (2006.01.01) 

           A61K 31/575 (2006.01.01) 
           A61P 31/04 (2006.01.01) 
           A61P 31/10 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 18874567.3, 2018.10.26 
(87) WO 2019/089365, 2019.05.09 
(31) 201762579084P 
(32) 2017.10.30 
(33) US 
(71) ENTERIN, INC., US 
(72) KINNEY William A., US; ZASLOFF Michael, 

US; KUMAR Anil, US; ZELELLOW Amanuel Z., 
US; ZHAO Dalian, US 

(54) Noi forme solide de squalamină și procedee 
de obţinere a acestora 
New squalamine solid forms and methods 
of making the same 
Новые твердые формы скваламина и 
способы их получения 

  
 
 
(21) e 2020 0923 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/445 (2006.01.01) 

           A61K 31/4545 (2006.01.01) 
           A61K 31/5377 (2006.01.01) 

(96) 18874874.3, 2018.10.29 
(87) WO 2019/089468, 2019.05.09 
(31) 201762578586P 
(32) 2017.10.30 
(33) US 
(71) CHEMOCENTRYX, INC., US 
(72) FAN Pingchen, US; LUI Rebecca M., US; MALI 

Venkat Reddy, US; SINGH Rajinder, US; 
ZENG Yibin, US; ZHANG Penglie, US 

(54) Compuși deuterați în calitate de imunomo-
dulatori 
Deuterated compounds as immunomo-
dulators 
Дейтерированные соединения в качестве 
иммуномодуляторов 

  
 
 
(21) e 2020 0924 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07F 5/04 (2006.01.01) 

           C07F 5/02 (2006.01.01) 
           C07C 69/675 (2006.01.01) 
           C07C 67/31 (2006.01.01) 

(96) 18874877.6, 2018.10.30 
(87) WO 2019/089542, 2019.05.09 
(31) 201762580343P 
(32) 2017.11.01 
(33) US 
(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC., US 
(72) BOYER Serge Henri, US; HECKER Scott J., 

US; VERZIJL Gerardus K.M., US; HERMSEN 
Petrus J., US 

(54) Sinteza derivaților esterului de boronat și 
utilizările acestora 
Synthesis of boronate ester derivatives and 
uses thereof 
Синтез производных боронатного слож-
ного эфира и их применения 

  
 
 
(21) e 2020 0925 (13) A1 
(51) Int.Cl.: B01D 11/02 (2006.01.01) 

           A23L 33/105 (2016.01.01) 
           A61K 31/05 (2006.01.01) 
           A61K 31/352 (2006.01.01) 
           A61K 36/185 (2006.01.01) 
           C07C 39/23 (2006.01.01) 
           C07D 311/80 (2006.01.01) 

(96) 18876158.9, 2018.11.08 
(87) WO 2019/090428, 2019.05.16 
(31) 201715809980; 201862676261P 
(32) 2017.11.10; 2018.05.24 
(33) US; US 
(71) NEXTLEAF SOLUTIONS LTD., CA 
(72) KO Ryan Delmoral, CA 
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(54) Alimentare cu solvent răcit în ciclu închis 
pentru extracția canabinoidelor 
Closed loop chilled solvent feed for 
cannabinoid extraction 
Подача охлажденного растворителя в 
замкнутом цикле для экстракции канна-
биноидов 

  
 
 
(21) e 2020 0926 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A47J 37/04 (2006.01.01) 

           A47J 37/10 (2006.01.01) 
(96) 19000112.3, 2019.03.05 
(97) 3705003, 2020.09.09 
(71) VANDAMME Paul, RO 
(72) VANDAMME Paul, RO 
(54) Rotisor vertical cu turnare de lichid pentru 

stropire 
Vertical rotisserie apparatus with liquid 
pouring for basting 
Вертикальный гриль с заливкой жид-
кости для сбрызгивания 

  
 
 
(21) e 2020 0927 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12M 1/107 (2006.01.01) 

           C12M 1/00 (2006.01.01) 
           C12M 1/06 (2006.01.01) 

(96) 19188925.2, 2019.07.29 
(97) 3604493, 2020.09.09 
(31) 102018118870; 102018124609 
(32) 2018.08.03; 2018.10.05 
(33) DE; DE 
(71) THÜRWÄCHTER GMBH & CO. KG, DE 
(72) THÜRWÄCHTER Paul, DE 
(54) Dispozitiv de închidere pentru vase de fer-

mentare 
Closing device for fermenting containers 
Закрывающее устройство для бродиль-
ных емкостей 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2020 0928 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01) 

           A61K 9/24 (2006.01.01) 
           A61K 31/513 (2006.01.01) 
           A61K 31/675 (2006.01.01) 
           A61K 9/00 (2006.01.01) 
           A61K 9/28 (2006.01.01) 

(96) 19199257.7, 2016.06.29 
(97) 3607939, 2020.09.09 
(31) 201562187113P; 201662298373P; 

201662301429P; 201662317286P 
(32) 2015.06.30; 2016.02.22; 2016.02.29; 

2016.04.01 
(33) US; US; US; US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) KOZIARA Joanna M., US; MCCALLISTER 

Scott, US 
(54) Formulări farmaceutice 

Pharmaceutical formulations 
Фармацевтические составы 

  
 
 
(21) e 2020 0929 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 14/47 (2006.01.01) 

(96) 20170212.3, 2016.07.14 
(97) 3705491, 2020.09.09 
(31) 201512369; 201562192670P 
(32) 2015.07.15; 2015.07.15 
(33) GB; US 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, DE 
(72) SCHUSTER Heiko, DE; PEPER Janet, DE; 

WAGNER Philipp, DE; RAMMENSEE Hans-
Georg, DE 

(54) Noi peptide și combinație de peptide pentru 
utilizare în imunoterapie împotriva canceru-
lui ovarian epitelial și a altor tipuri de can-
cer 
Novel peptides and combination of peptides 
for use in immunotherapy against epithelial 
ovarian cancer and other cancers 
Новые пептиды и комбинация пептидов 
для использования в иммунотерапии 
против эпителиального рака яичников и
других видов рака 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 
 
 

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare a 
brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia 
se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 

50/2008 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 ан-
нулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации 
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-

нии мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O 

A 
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(11) 4710 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/454 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 
(21) a 2017 0025 
(22) 2015.08.28 
(31) 62/045976 
(32) 2014.09.04 
(33) US 
(85) 2017.03.09 
(86) PCT/US2015/047435, 2015.08.28 
(87) WO 2016/036598 A1, 2016.03.10 
(71)(73) HELSINN HEALTHCARE SA, CH 
(72)  MANN William, US; FRIEND John, US; POL-

VINO William, US; ALLEN Suzan, US; LU 
Ming, US; DUUS Elizabeth, US; BARONI En-
rico, IT; GIORGINO Ruben, CH 

(74) SKIDAN Natalia  
(54) Tratamente terapeutice pe bază de 

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

stărilor legate de afecţiuni canceromatoase cu 
utilizarea anamorelinului.  
Esenţa invenţiei se referă la starea deosebită 
a pacienţilor, ce defineşte starea dată prin tra-
tamentul caşexiei la un pacient uman cu can-
cer, care cuprinde administrarea pacientului 
respectiv a unei cantităţi eficiente terapeutic 
de anamorelin pe parcursul unei perioade de 
timp eficiente terapeutic şi la capacitatea sur-
prinzătoare a   anamorelinului de a spori ma-
sa non-lipidică a corpului în populaţia dată. 

 
  Revendicări: 15 
  Figuri: 13 

* 
*     * 

(54) Medical treatments based on anamorelin 
(57) The invention relates to methods of treating 

cancer related conditions using anamorelin.  
The principal embodiment relates to the 
unique condition of patients defining this con-
dition by treating cachexia in a human cancer 
patient, comprising administering to said pa-
tient a therapeutically effective amount of an-
amorelin for a therapeutically effective period 
of time, and observed surprising ability of an-
amorelin to increase lean body mass in this 
population. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 13 

* 
*     * 

(54) Терапевтические лечения на основе 
анаморелина 

(57) Изобретение относится к способам лече-
ния состояний, связанных со злокаче-

ственными новообразованиями с исполь-
зованием анаморелина.  
Сущность изобретения относится к осо-
бенному состоянию пациентов, определяя 
это состояние путем лечения кахексии у 
пациента-человека  со злокачественным 
новообразованием, включающего введе-
ние указанному пациенту терапевтически 
эффективного количества анаморелина в 
течение терапевтически эффективного пе-
риода времени, и к неожиданной способ-
ности анаморелина повышать безжировую 
массу тела в этой популяции. 

 
 П. формулы: 15 
 Фиг.: 13 
 
 
 
(11) 4711 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/722 (2006.01) 

A61K 31/375 (2006.01) 
C08B 37/00 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 

(21) a 2019 0036 
(22) 2019.04.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  GONŢA Maria, MD; GUŢU Iacob, MD; 

CEACÎRU Mihail, MD; CEACÎRU Cristina, MD 
(54) Procedeu de funcţionalizare a chitosanului 

cu acid ascorbic 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la sinteza unor copolimeri obţinuţi la 
fucţionalizarea chitosanului cu antioxidanţi, şi 
poate fi utilizată în domeniul industriei farma-
ceutice. 
Procedeul de funcţionalizare a chitosanului cu 
acidul ascorbic include interacţiunea 
chitosanului cu acidul ascorbic într-o soluţie 
de acid acetic de 1%, în condiţii aerobe, în-
călzirea şi menţinerea amestecului timp de 3 
ore la temperatura de 100°C într-un vas co-
nectat la un refrigerent vertical, după care co-
polimerul obţinut se separă şi se usucă.  
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
simplificarea procedeului de obţinere, 
micşorarea timpului de sinteză şi a costului 
produsului obţinut. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Method for chitosan functionalization with 
ascorbic acid  

(57) The invention relates to biotechnology, name-
ly to the synthesis of copolymers obtained by 
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chitosan functionalization with antioxidants, 
and can be used in the pharmaceutical indus-
try. 
The method for chitosan functionalization with 
ascorbic acid comprises interacting chitosan 
with ascorbic acid in 1% acetic acid solution, 
under aerobic conditions, heating and holding 
the mixture for 3 hours at a temperature of 
100C in a vessel connected to a vertical re-
frigerator, after which the resulting copolymer 
is separated and dried. 
The technical result of the invention consists 
in simplifying the production method, reducing 
the synthesis time and the cost of the result-
ing product. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Способ функционализации хитозана 
аскорбиновой кислотой  

(57) Изобретение относится к биотехнологии, а 
именно к синтезу сополимеров,  получен-
ных путем фукционализации хитозана ан-
тиоксидантами, и может быть использова-
но в области фармацевтической инду-
стрии.  
Способ функционализации хитозана ас-
корбиновой кислотой включает взаимодей-
ствие хитозана с аскорбиновой кислотой в 
1%-ном растворе уксусной кислоты, в 
аэробных условиях, нагревание и выдерж-
ку смеси в течение 3 часов  при темпера-
туре 100°С в сосуде, соединенном с верти-
кальным холодильником, после чего полу-
ченный сополимер отделяют и сушат. 
Технический результат изобретения за-
ключается в упрощении способа получе-
ния, сокращении времени синтеза и стои-
мости полученного продукта. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 12 
 
 
 
(11) 4712 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/60 (2006.01) 

A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/16 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 
C07C 65/10 (2006.01) 
C07F 1/08 (2006.01) 
C07F 3/00 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2019 0081 
(22) 2019.11.13 
 

(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL MECC, MD; 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

(72)  GORINCIOI Viorina, MD; LOZAN Vasile, MD; 
BURDUNIUC Olga, MD; BALAN Greta, MD; 
ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD 

(74) JOVMIR Tudor 
(54) Utilizarea tetrasalicilatului de bariu-cupru 

în calitate de inhibitor al proliferării fungi-
lor Сryptococcus neoformans 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la utilizarea unui compus coordinativ 
biologic activ din clasa carboxilaţilor 
heterometalici, care selectiv inhibă prolifera-
rea fungilor Cryptococcus neoformans şi poa-
te găsi aplicare în medicină şi veterinărie la 
profilaxia şi tratarea micozelor. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate 
de inhibitor al proliferării fungilor 
Cryptococcus neoformans a compusului 
heterobinuclear aqua-2κO-tetrakis(N,N-
dimetilacetamid-1κO)-tetrakis(-salicilato-
1κO:2κO´)-bariu(II)cupru(II). 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabili-
rea la compusul sus-indicat a activităţii fungis-
tatice şi fungicide faţă de fungii Cryptococcus 
neoformans în limitele concentraţiilor de 
0,10...0,20 g/mL. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of barium-copper tetrasalicylate as 
Cryptococcus neoformans fungi prolifera-
tion inhibitor  

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the use of a biologically active 
coordination compound of the class of heter-
ometallic carboxylates, which selectively in-
hibits the reproduction of Cryptococcus 
neoformans fungi, and can find application in 
medicine and veterinary medicine for the pre-
vention and treatment of mycoses. 
Summary of the invention consists in the use 
as Cryptococcus neoformans fungi prolifera-
tion inhibitor of the heterobinuclear compound 
aqua-2κO-tetrakis(N,N-dimethylacetamide-
1κO)-tetrakis(-salicylato-1κO:2κO´)-
barium(II)copper(II). 
The technical result of the invention consists 
in detecting in the above-mentioned com-
pound of the fungistatic and fungicidal activity 
against Cryptococcus neoformans fungi within 
the concentration range of 0.10…0.20 μg/mL. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Применение тетрасалицилата бария-
меди в качестве ингибитора размноже-
ния грибов Cryptococcus neoformans 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к применению биологиче-
ски активного координационного соедине-
ния класса гетерометаллических кар-
боксилатов, которое селективно ингибиру-
ет размножение грибов Cryptococcus 
neoformans, и может найти применение в 
медицине и ветеринарии для профилакти-
ки и лечения микозов.  
Сущность изобретения заключается в при-
менении в качестве ингибитора размноже-
ния грибов Cryptococcus neoformans гете-
робиядерного соединения аква-2κO-
тетракис(N,N-диметилацетамид-1κO)-
тетракис(-салицилато-1κO:2κO´)-
барий(II)медь(II). 
Технический результат изобретения за-
ключается в выявлении у вышеуказанного 
соединения фунгистатической и фунгицид-
ной активности в отношении грибов 
Cryptococcus neoforman в пределах кон-
центраций 0,10...0,20 мкг/мл. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 4713 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 35/64 (2015.01) 

A01K 67/033 (2015.01) 
(21) a 2018 0055 
(22) 2018.07.19 
(71)(72)(73) CIUHRII Ceslav, MD 
(54) Procedeu de obţinere a complexului activ 

din larve de Lymantria dispar 
(57) Invenţia se referă la domeniul farmaceutic şi 

anume la preparatele cu efect antiinflamator, 
destinate tratamentului hiperplaziei benigne 
de prostată asociate sau nu cu prostatita cro-
nică. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propu-
ne un procedeu de obţinere a complexului ac-
tiv din larve de Lymantria dispar, care include 
creşterea insectelor de Lymantria dispar până 
la vârsta a 3...4-a în condiţii artificiale pe me-
diu standardizat cu următoarea componenţă 
(la 1 kg de mediu): 
făină de grâu 80...95 g 
făină de porumb 82...87 g 
masă vegetală uscată  110...120 g 
lapte uscat degresat 2,5...3,5 g 
miere de albine 17...19 g 
 
 
 

 

glicerol 10...12 g 
pinobanksin 0,01...0,02 g 
pinocembrină 0,01...0,02 g 
apă purificată 696,5...663,5 ml, 
apoi larvele se congelează la temperatura  
de -18°C, după care larvele se spală, se mă-
runţesc primar pentru obţinerea complexului 
activ, care se liofilizează, complexul activ ob-
ţinut se mărunţeşte la temperatura de -55°C, 
se omogenizează complexul activ, se am-
balează şi se păstrează la temperatura  
de -18°C. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing an active complex 
of Lymantria dispar larvae 

(57) The invention relates to the field of pharma-
ceutics, namely to preparations with anti-
inflammatory action, intended for the treat-
ment of benign prostatic hyperplasia, associ-
ated or not associated with chronic prostatitis. 
 Summary of the invention consists in that a 
process for producing an active complex of 
Lymantria dispar larvae is proposed, which 
includes growing of Lymantria dispar insects 
up to 34 years old in artificial conditions on 
a standardized medium, of the following com-
position (per 1 kg of medium): 
wheat flour  8095 g 
corn flour  8287 g 
dry vegetable 
mass  

110120 g 

powdered 
skimmed milk  

2.53.5 g 

bee honey  1719 g 
glycerin  1012 g 
pinobanksin  0.010.02 g 
pinocembrin  0.010.02 g 
purified water  696.5.663.5 mL, 
then the larvae are frozen at a temperature of 
-18C, after which the larvae are washed, 
primarily ground to obtain an active complex 
that is lyophilized, the resulting active com-
plex is ground at a temperature of -55C, the 
active complex is homogenized, packaged 
and stored at a temperature of -18C. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ  получения активного комплекса 
из личинок Lymantria dispar 

(57) Изобретение относится к области фарма-
цевтики, а именно к препаратам с противо- 
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воспалительным действием, предназна-
ченным для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы, ас-
социированной или неассоциированной с 
хроническим простатитом. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается способ получения активного 
комплекса из личинок Lymantria dispar, ко-
торый включает выращивание насекомых 
Lymantria dispar до 3...4-го возраста в ис-
кусственных условиях на стандартизиро-
ванной среде следующего состава (на 1 кг 
среды): 
мука пшеничная 80...95 г 
мука кукурузная 82...87 г 
сухая растительная 
масса 

110...120 г 

сухое обезжиренное 
молоко 

2,5...3,5 г 

пчелиный мед 17...19 г 
глицерин 10...12 г 
пинобанксин 0,01...0,02 г 
пиноцембрин 0,01...0,02 г 
очищенная вода 696,5...663,5 мл, 
затем личинок замораживают при темпе-
ратуре -18°С, после чего личинок промы-
вают, первично измельчают для получения 
активного комплекса, который лиофилизи-
руют, полученный активный комплекс из-
мельчают при температуре -55°С, актив-
ный комплекс гомогенизируют, упаковыва-
ют и хранят при температуре -18°С. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 4714 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/20 (2006.01) 

C12N 1/38 (2006.01) 
C01G 3/00 (2006.01) 

(21) a 2019 0041 
(22) 2019.05.22 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 

BIOTEHNOLOGIE, MD 
(72)  RUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; 

CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; 
DJUR Svetlana, MD; ROTARI Ion, MD; 
MISCU Vera, MD; VALUŢA Ana, MD; IAŢCO 
Iulia, MD; CODREANU Liviu, MD; 
ZINICOVSCAIA Inga, MD 

 
 
 
 
 
 
 

(54) Procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, biona-
notehnologie, biofarmaceutică, şi anume la un 
procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis în scopul obţinerii materiei 
prime pentru elaborarea şi fabricarea prepa-
ratelor cu aplicare în medicină, farmaceutică 
şi cosmetologie. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede culti-
varea culturii pe un mediu nutritiv mineral cu 
adaos de nanoparticule hidrosolubile de cupru 
cu dimensiunea de 5 nm în concentraţie de 
3,15-3,18 µg/L. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of Spirulina platen-
sis cyanobacterium  

(57) The invention relates to biotechnology, bi-
onanotechnology and biopharmaceutics, 
namely to a process for cultivation of Spirulina 
platensis cyanobacterium for the purpose of 
obtaining raw material for the development 
and manufacture of drugs with application in 
medicine, pharmaceutics and cosmetology. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the cultivation of the culture on a 
mineral nutrient medium with the addition of 
water-soluble copper nanoparticles of a size 
of 5 nm in a concentration of 3.15-3.18 μg/L. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования цианобакте-
рии Spirulina platensis 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
бионанотехнологии, биофармацевтике, а 
именно к способу культивирования циа-
нобактерии Spirulina platensis с целью по-
лучения сырья для разработки и изготов-
ления препаратов для применения в меди-
цине, фармацевтике и косметологии. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает культивирование культуры на 
минеральной питательной среде с добав-
лением водорастворимых наночастиц ме-
ди размером 5 нм в концентрации 3,15-3,18 
мкг/л. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 



INVENŢII                  MD - BOPI 9/2020 

 55

 
 
 
 

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) 1455 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 10/30 (2016.01) 

A23K 10/37 (2016.01) 
A23K 10/38 (2016.01) 
A23K 20/174 (2016.01) 
A23K 20/20 (2016.01) 
C12R 1/465 (2016.01) 

(21) s 2019 0075 
(22) 2019.07.15 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ „INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN 
ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ”, 
MD 

(72)  CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; 
MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, 
MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, 
MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, 
MD 

(54) Nutreţ combinat granulat pentru iepurii de 
casă 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la un 
nutreţ combinat granulat pentru iepurii de ca-
să.    
Nutreţul, conform invenţiei, conţine făină de 
fân de lucernă, porumb mărunţit, grâu mărun-
ţit, orz mărunţit, turtă de floarea soarelui, şrot 
de soia, borhot de alcool, tescovină de stru-
guri, calcar, premix ce conţine vitamine, mi-
croelemente şi coccidiostatic, sare de bucătă-
rie, precum şi biomasă de Streptomyces 
levoris CNMN-Ac-01. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54)    Granulated combined feed for rabbits 
(57) The invention relates to animal husbandry, 

namely to a granulated combined feed for 
rabbits. 
The feed, according to the invention, 
comprises: alfalfa hay meal, chopped corn, 
chopped wheat, chopped barley, sunflower 
cake, soybean meal, spirit stillage, grape 
pomace, limestone, premix containing 
vitamins, microelements and coccidiostatic, 
table salt, and also Streptomyces levoris 
CNMN-Ac-01 biomass. 
 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Гранулированный комбинированный 
корм для кроликов 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
а именно к гранулированному комбиниро-
ванному корму для кроликов. 

Корм согласно изобретению содержит: му-
ку из сена люцерны, измельченную кукуру-
зу, измельченную пшеницу, измельченный 
ячмень, жмых подсолнечный, соевый 
шрот, спиртовую барду, виноградную вы-
жимку, известняк, премикс, содержащий 
витамины, микроэлементы и кокцидиоста-
тик, поваренную соль, а также биомассу 
Streptomyces levoris CNMN-Ac-01. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 
(11) 1456 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 

A61K 33/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0097 
(22) 2019.09.11 
(71)(73) VÎRLAN Mariana, MD 
(72)  VÎRLAN Mariana, MD; ROTARU Tudor, MD 
(54) Metodă de tratament al tumorilor ovariene 

borderline 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

oncologie şi poate fi utilizată pentru tratamen-
tul tumorilor ovariene borderline. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că, timp de 3 
zile,  zilnic, o dată pe zi se administrează in-
travenos un amestec ce conţine 5 mL de solu-
ţie de bicarbonat de sodiu de 4% şi 100 mL 
de soluţie de glucoză de 5% sau soluţie fizio-
logică de 0,9%, iar în a 3-a zi se adaugă 15 
mL de soluţie de paclitaxel (corespunzător cu 
90 mg), timp de 120 min, apoi se efectuează 
rezecţia ovariană bilaterală sau ovarectomie 
unilaterală cu rezecţia ovarului contralateral, 
după care timp de 10 zile, zilnic, o dată pe zi 
se administrează intravenos un amestec ce 
conţine 5 mL de soluţie de bicarbonat de so-
diu de 4% şi 100 mL de soluţie de glucoză de 
5% sau soluţie fiziologică de 0,9%, iar în ulti-
ma zi se adaugă 15 mL de soluţie de 
paclitaxel (corespunzător cu 90 mg), timp de 
120 min, apoi peste 10 zile de repaus cura de 
tratament de 10 zile se repetă de 3 ori. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating borderline ovarian tu-
mors 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to oncology, and can be used for treating 
borderline ovarian tumors. 
Summary of the invention consists in that for 
3 days, daily, once a day is intravenously 
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administered a mixture containing 5 mL of 4% 
sodium bicarbonate solution and 100 mL of 
5% glucose solution or 0.9% physiological 
solution, and on the third day is added 15 mL 
of paclitaxel solution (corresponding to 90 
mg), for 120 min, then is performed the bilate-
ral ovarian resection or unilateral ovariectomy 
with contralateral ovarian resection, then for 
10 days, daily, once a day is intravenously 
administered a mixture containing 5 mL of 4% 
sodium bicarbonate solution and 100 mL of 
5% glucose solution or 0.9% saline solution, 
and on the last day is added 15 mL of 
paclitaxel solution (corresponding to 90 mg), 
for 120 min, then after a 10-day break, the 
ten-day course of treatment is repeated 3 
times. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения пограничных опухолей 
яичников 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к онкологии, и может быть ис-
пользовано для лечения пограничных опу-
холей яичников. 
Сущность изобретения состоит в том, что в 
течение 3 дней ежедневно один раз в день 
внутривенно вводят смесь, содержащую 5 
мл 4%-го раствора бикарбоната натрия и 
100 мл 5%-го раствора глюкозы или 0,9%-
го физиологического раствора, а на третий 
день добавляют 15 мл раствора паклитак-
села (соответствует 90 мг), в течение 120 
мин, затем выполняют двустороннюю ре-
зекцию яичников или одностороннюю ова-
риэктомию с контралатеральной резекцией 
яичника, затем 10 дней ежедневно один 
раз в день внутривенно вводят смесь, со-
держащую 5 мл 4%-го раствора бикарбо-
ната натрия и 100 мл 5%-го раствора глю-
козы или 0,9%-го физиологического рас-
твора, а в последний день добавляют 15 
мл раствора паклитаксела (соответствует 
90 мг),  в течение 120 мин, затем после 10 
дней перерыва десятидневный курс  лече-
ния повторяют 3 раза. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1457 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B27M 3/18 (2006.01) 

B44C 5/04 (2006.01) 
B27G 11/00 (2006.01) 
 

(21) s 2019 0092 
(22) 2019.08.12 
(71)(72)(73) IŞCENCO Vadim, MD 
(74) BAZARENCO Tatiana 
(54) Procedeu de fabricare a plăcii de mobilier 

pentru faţadă 
(57) Invenţia se referă la industria de prelucrare a 

lemnului şi la construcţie, în particular la fabri-
carea mobilei şi panourilor decorative de fini-
sare pentru făţuirea pereţilor atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul încăperilor. 
Procedeul, conform invenţiei, include pregăti-
rea materialului de placaj, presarea acestuia 
pe suprafaţa unei baze cu ajutorul unui com-
ponent adeziv, care îndeplineşte simultan 
funcţia de adeziv şi umplutură pentru astupat 
porii, precum şi şlefuirea, aplicarea unui strat 
de acoperire cu lac şi vopsea şi uscarea. În 
calitate de material de placaj se utilizează 
semifabricate din lemn cu grosimea de 15...18 
mm, pregătite prin debitarea în lungime a ba-
zei unui masiv din lemn şi uscate până la 
umiditatea de 12...8%, după care pe suprafa-
ţa bazei, în calitate de component adeziv, se 
aplică adeziv poliuretanic, şi se aşează semi-
fabricatele din lemn pe perimetrul bazei în 
cantitate de două sau trei bucăţi, în funcţie de 
lăţimea lor, astfel, încât spaţiul liber dintre ele 
să fie de 20...200 mm. Presarea semifabrica-
telor din lemn pe suprafaţa bazei se efectuea-
ză la presiunea de 0,9...1,0 MPa, temperatura 
de 10...30C, timp de 10...30 min, fără aplica-
rea suplimentară pe acestea a adezivului, du-
pă care spaţiul liber dintre semifabricate se 
umple cu răşină epoxidică nuanţată, grosimea 
stratului căreia constituie 10...15 mm şi se 
usucă timp de 22...24 de ore la temperatura 
de  10...30C. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for manufacture of facade furni-
ture plate 

(57) The invention relates to the woodworking 
industry and construction, in particular to the 
manufacture of furniture and decorative 
finishing panels for wall covering, both indoors 
and outdoors. 
The process, according to the invention, 
includes preparing the facing material, 
pressing it onto the surface of the base using 
an adhesive component simultaneously 
performing the function of adhesive and filling 
cement, as well as grinding, applying a paint-
and-lacquer coating and drying. As facing ma-
terial are used wooden blanks with a 
thickness of 1518 mm, obtained by longitu-
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dinal sawing of the wood massif base and 
dried to a humidity of 128%, after which 
polyurethane glue is applied on the surface of 
the base as an adhesive component and 
wooden blanks are laid along the perimeter of 
the base in the amount of two or three pieces, 
depending on their width so that the free 
space between them is 20200 mm. 
Pressing of wooden blanks onto the surface 
of the base is carried out at a pressure of 
0.91.0 MPa, a temperature of 1030C, for 
1030 min, without additional application of 
adhesive thereon, after which the free space 
between the blanks are filled with colored 
epoxy resin, the layer thickness of which is 
1015 mm and dried for 2224 hours at a 
temperature of 1030C. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления плиты фасадной 
мебельной 

(57) Изобретение относится к деревообрабаты-
вающей промышленности и строительству, 
в частности к изготовлению мебели и от-
делочных декоративных панелей для об-
лицовки стен как внутри помещений, так и 
снаружи. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подготовку облицовочного материала, 
напрессовывание его на поверхность ос-
новы с помощью склеивающего компонен-
та, выполняющего одновременно функцию 
клеящего вещества и порозаполнителя, а 
также шлифование, нанесение лакокра-
сочного покрытия и высушивание. В каче-
стве облицовочного материала используют 
деревянные заготовки толщиной 15...18 
мм, полученные при помощи продольной 
распиловки основания массива дерева и 
высушенные до влажности 12. . . 8%, после 
чего на поверхность основы в качестве 
склеивающего компонента наносят поли-
уретановый клей и укладывают деревян-
ные заготовки по периметру основы в ко-
личестве двух или трех штук в зависимости 
от их ширины таким образом, чтобы между 
ними свободное пространство составляло 
20...200 мм. Напрессовывание деревянных 
заготовок на поверхность основы осу-
ществляют при давлении 0,9...1,0 МПа, 
температуре 10...30°С, в течение 10...30 
мин, без дополнительного нанесения на 
них клея, после чего свободное простран-
ство между заготовками заполняют коле- 
 
 

рованной эпоксидной смолой, толщина 
слоя которой составляет 10...15 мм и вы-
сушивают в течение 22...24 часов при тем-
пературе 10...30°С. 

 
 П. формулы: 3 
 
 
 
(11) 1458 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 3/04 (2006.01) 

C12G 3/07 (2006.01) 
C12H 1/02 (2006.01) 
C12H 1/07 (2006.01) 
C12H 1/22 (2006.01) 

(21) s 2020 0011 
(22) 2020.02.14 
(71)(72)(73) PRIDA Andrei, MD 
(54) Procedeu de fabricare a băuturii tari matu-

rate 
(57) Invenţia  se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu  de fabricare a băuturii 
tari maturate. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede obţine-
rea distilatului crud, maturarea acestuia în 
prezenţa lemnului de stejar şi a oxigenului, 
cupajarea distilatului maturat cu restul com-
ponentelor băuturii, odihna cupajului, tratarea 
cu frig a acestuia şi separarea ulterioară a 
substanţelor insolubile la frig, totodată, înain-
tea sau în procesul maturării, în distilatul crud 
se introduc substanţele insolubile la frig, se-
parate din loturi anterioare de băuturi tari, ma-
turare în prezenţa lemnului de stejar. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for producing a strong aged drink 
(57) The invention relates to the wine-making 

industry, namely to a process for producing a 
strong aged drink. 
The process, according to the invention, 
provides for the production of a young 
distillate, aging thereof in the presence of oak 
wood and oxygen, blending of the aged 
distillate with the rest beverage components, 
rest of the blending, cold treatment thereof 
and subsequent separation of cold-insoluble 
substances, at the same time, before or 
during the aging process, cold-insoluble 
substances, separated from previous batches 
of strong drinks, aged in the presence of oak 
wood, are introduced into the crude distillate. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 
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(54) Способ производства крепкого выдер-
жанного напитка 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу про-
изводства крепкого выдержанного напитка. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает получение молодого дистилля-
та, его выдержку в присутствии древесины 
дуба и кислорода, купажирование выдер-
жанного  дистиллята с остальными компо- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нентами напитка, отдых купажа, его обра-
ботку холодом и последующее отделение 
нерастворимых на холоде веществ, при 
этом до или в процессе выдержки в сырой 
дистиллят вводятся нерастворимые на хо-
лоде  вещества, отделенные от предыду-
щих партий крепких напитков, выдержан-
ных в присутствии древесины дуба. 

 
 П. формулы: 2 
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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. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

B 

A 

В 



INVENŢII                  MD - BOPI 9/2020 

 

 61

(11) MD/EP 3350223 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

           A61P 37/06 (2006.01.01) 
(21) e 2018 0714 
(96) 16774750.0, 2016.09.16 
(97) 3350223, 2020.06.17 
(87) WO 2017/049024, 2017.03.23 
(31) 201562220442P 
(32) 2015.09.18 
(33) US 
(71)(73) CEPHALON, INC., US 
(72) POULTON Lynn Dorothy, AU; POLLARD 

Matthew, AU; DOYLE Anthony G., AU; 
COOKSEY Bridget Ann, AU; PANDE 
Vanya, AU; CLARKE Adam William, AU 

(74) CORCODEL Angela 
(54) Anticorpi care se leagă specific la TL1A 

Antibodies that specifically bind to TL1A
Антитела, которые специфически 
связываются с TL1A 

(57) Sunt dezvăluiți anticorpii variați exprimați 
recombinant care au afinitate crescută pen-
tru TL1A și potență crescută în comparație 
cu anticorpul mamă de la care au fost obți-
nuți. Anticorpii inhibă interacțiunea dintre 
TL1A și receptorul de deces 3 (DR3). Anti-
corpii sau compoziția lor pot fi folosiți pentru 
a trata unul sau mai multe dintre următoare-
le: astm, BPOC, fibroză pulmonară, fibroză 
chistică, boală inflamatorie a intestinului, 
boală gastrointestinală asociată cu fibroză 
chistică, boala Crohn, colită, colită ulceroa-
să, sindrom de colon iritabil, esofagită 
eozinofilică, dermatită atopică, eczemă, 
sclerodermie, artrită sau artrită reumatoidă. 
 
Revendicări: 13 
Figuri: 22 
Secvenţe: 71 

 * 
*   * 

(57)  Recombinantly expressed variant antibodies 
that have enhanced affinity for TL1A and 
enhanced potency relative to the parent 
antibody from which they were derived are 
provided. The antibodies inhibit the 
interaction between TL1A and the death 
receptor 3 (DR3). The antibodies, or a 
composition thereof, may be used to treat 
one or more of asthma, COPD, pulmonary 
fibrosis, cystic fibrosis, inflammatory bowel 
disease, a gastrointestinal disease 
associated with cystic fibrosis, Crohn's 

disease, colitis, ulcerative colitis, irritable 
bowel syndrome, eosinophilic esophagitis, 
atopic dermatitis, eczema, scleroderma, 
arthritis, or rheumatoid arthritis. 
 
Claims: 13 
Fig.: 22 
Sequences: 71 

  

 
 
(11) MD/EP 3368541 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07F 5/02 (2006.01.01) 

           C07F 5/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/69 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61K 45/06 (2006.01.01) 
           C07K 16/28 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0870 
(96) 16860883.4, 2016.10.28 
(97) 3368541, 2020.05.27 
(87) WO 2017/075363, 2017.05.04 
(31) 201562248632P; 201662281964P; 

201662323034P 
(32) 2015.10.30; 2016.01.22; 2016.04.15 
(33) US; US; US 
(71)(73) CALITHERA BIOSCIENCES, INC., US 
(72) SJOGREN Eric B., US; LI Jim, US; VAN 

ZANDT Michael, US; WHITEHOUSE 
Darren, US 

(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Compoziții și procedee de inhibare a ac-

tivității arginazei 
Compositions and methods for inhibiting 
arginase activity 
Композиции и способы ингибирования 
активности аргиназы 

(57) Invenția se referă la o nouă clasă de com-
puși, care prezintă activitate inhibitoare față 
de arginază și la compoziții farmaceutice 
care conțin compușii invenției. De aseme-
nea, în prezentul document sunt prezentate 
metode de tratare a cancerului cu inhibitori 
de arginaza, conform invenției. 
 
Revendicări: 29 
Figuri: 8 

 * 
*   * 
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(57)  The invention relates to a novel class of 
compounds that exhibit activity inhibitory 
activity toward arginase, and pharmaceuti-
cal compositions comprising the compounds 
of the invention. Also provided herein are 
methods of treating cancer with the arginase 
inhibitors of the invention. 
 
Claims: 29 
Fig.: 8 

  

 
 
(11) MD/EP 3443704 (13) T2 
(51) Int.Cl.: H04L 5/14 (2006.01.01) 

           H04L 5/00 (2006.01.01) 
           H04B 7/0452 (2017.01.01) 
           H04B 7/08 (2006.01.01) 
           H04W 72/12 (2009.01.01) 
           H04W 74/02 (2009.01.01) 
           H04W 74/08 (2009.01.01) 

(21) e 2019 0222 
(96) 17727742.3, 2017.05.12 
(97) 3443704, 2019.07.31 
(87) WO 2017/196246, 2017.11.16 
(31) 201615154212 
(32) 2016.05.13 
(33) US 
(71)(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

(PUBL), SE 
(72) BALDEMAIR Robert, SE; ABRAHAMSSON 

Richard, SE; AKTAS Ismet, DE; 
ALRIKSSON Peter, SE; ANSARI Junaid, 
DE; ASHRAF Shehzad Ali, DE; ASPLUND 
Henrik, SE; ATHLEY Fredrik, SE; 
AXELSSON Håkan, SE; AXMON Joakim, 
SE; AXNÄS Johan, SE; BALACHANDRAN 
Kumar, US; BARK Gunnar, SE; BERG  
Jan-Erik, SE; BERGSTRÖM Andreas, SE; 
BJÖRKEGREN Håkan, SE; BRAHMI Nadia, 
DE; CAPAR Cagatay, TR; CARLSSON  
Anders, SE; CEDERGREN Andreas, SE; 
COLDREY Mikael, SE; DA SILVA Icaro L. 
J., SE; DAHLMAN Erik, SE; EL ESSAILI Ali, 
DE; ENGSTRÖM Ulrika, SE; ERICSON 
Mårten, SE; ERIKSSON Erik, SE; 
FALLGREN Mikael, SE; FAN Rui, CN;  
FODOR Gabor, SE; FRENGER Pål, SE; 
FRIDÉN Jonas, SE; FRÖBERG OLSSON 
Jonas, SE; FURUSKÄR Anders, SE; 
FURUSKOG Johan, SE; GARCIA Virgile, 
FR; GATTAMI Ather, SE; GUNNARSSON 
Fredrik, SE; GUSTAVSSON Ulf, SE; 
HAGERMAN Bo, US; HARRYSSON  
Fredrik, SE; HE Ning, SE; HESSLER 

 Martin, SE; HILTUNEN Kimmo, FI; HONG 
Songnam, KR; HUI Dennis, US; HUSCHKE 
Jörg, DE; IRNICH Tim, DE; JACOBSSON 
Sven, SE; JALDÉN Niklas, SE; JÄRMYR 
Simon, SE; JIANG Zhiyuan, CN; JOHAN-
SSON Martin, SE; JOHANSSON Niklas, SE; 
KANG Du Ho, SE; KARIPIDIS Eleftherios, 
SE; KARLSSON Patrik, SE; KHAYRALLAH 
Ali S., US; KILINC Caner, SE; KLANG 
Göran N., SE; KRONANDER Jonas, SE; 
LANDSTRÖM Sara, SE; LARSSON 
Christina, SE; LI Gen, CN; LINDBOM Lars, 
SE; LINDGREN Robert, SE; LINDOFF 
Bengt, SE; LINDQVIST Fredrik, SE; LIU 
Jinhua, CN; LOHMAR Thorsten, DE; LU 
Qianxi, CN; MANHOLM Lars, SE; MARIC 
Ivana, US; MEDBO Jonas, SE; MIAO 
Qingyu, CN; MILDH Gunnar, SE; MOOSAVI 
Reza, SE; MÜLLER Walter, SE; MZHRE 
Elena, SE; NORMAN Karl, SE; OLSSON 
Bengt-Erik, US; PALENIUS Torgny, SE; 
PARKVALL Stefan, SE; PEISA Janne, FI; 
PETERSSON Sven, SE; PRADAS Jose 
Luis, SE; PRYTZ Mikael, SE; QUUESETH 
Olav, SE; RAMACHANDRA Pradeepa, SE; 
RAMOS Edgar, FI; RELAL Andres, SE; 
RIMHAGEN Thomas, SE; RINGH Emil, SE; 
RUGELAND Patrik, SE; RUNE Johan, SE; 
SACHS Joachim, SE; SAHLIN Henrik, SE; 
SAXENA Vidit, SE; SEIFI Nima, SE; SELÉN 
Yngve, SE 

(74) CORCODEL Angela 
(54) Multiplexarea sub-cadrelor cu distanțări 

de sub-purtătoare diferite 
Multiplexing of subframes with different 
subcarrier spacings 
Мультиплексирование подкадров с 
разными разносами поднесущих 

(57) Metode și dispozitive într-o comunicație fără 
fir de generația a cincea, un exemplu al unei 
astfel de metode include recepţionarea unui 
semnal pe legătura descendentă cuprinzând 
un indice de configurare acces pe legătura 
ascendentă, utilizarea indicelui de configu-
rare acces pe legătura ascendentă pentru a 
identifica o configuraţie de acces pe legătu-
ra ascendentă dintr-o multitudine predeter-
minată de configuraţii de acces pe legătura 
ascendentă şi transmiterea către reţeaua de 
comunicaţii fără fir în conformitate cu confi-
guraţia de acces pe legătura ascendentă 
identificată. Metoda include, de asemenea, 
recepţionarea, într-un prim sub-cadru al 
legăturii descendente, a unei prime transmi-
sii OFDM formatată în conformitate cu o 
primă numerologie şi recepţionarea, într-un 
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al doilea sub-cadru al legăturii descendente, 
a unei a doua transmisii OFDM formatată în 
conformitate cu o a doua numerologie, a 
doua numerologie diferind de prima nume-
rologie. Prima numerologie are o primă dis-
tanţare a sub-purtătoarelor, iar cea de-a 
doua numerologie are o a doua distanţare a 
sub-purtătoarelor, unde prima distanţare a 
sub-purtătoarelor este diferită de a doua 
distanţare a sub-purtătoarelor. Sunt prezen-
tate, de asemenea, variante ale acestei me-
tode, aparate corespunzătoare, metode și 
aparate corespunzătoare din rețea. 
 
Revendicări: 93 
Figuri: 199 

 * 
*   * 

(57)  Methods and apparatus in a fifth-generation 
wireless communications, including an ex-
ample method, in a wireless device, that 
includes receiving a downlink signal com-
prising an uplink access configuration index, 
using the uplink access configuration index 
to identify an uplink access configuration 
from among a predetermined plurality of 
uplink access configurations, and transmit-
ting to the wireless communications network 
according to the identified uplink access 
configuration. The example method further 
includes, in the same wireless device, re-
ceiving, in a first downlink subframe, a first 
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 
(OFDM) transmission formatted according 
to a first numerology and receiving, in a 
second downlink subframe, a second OFDM 
transmission formatted according to a sec-
ond numerology, the second numerology 
differing from the first numerology, where 
the first numerology has a first subcarrier 
spacing and the second numerology has a 
second subcarrier spacing, the first subcar-
rier spacing differing from the second sub-
carrier spacing. Variants of this method, 
corresponding apparatuses, and corre-
sponding network-side methods and appa-
ratuses are also disclosed. 
 
Claims: 93 
Fig.: 199 

  

 
 
 
 
 

(11) MD/EP 3446061 (13) T2 
(51) Int.Cl.: F41A 3/44 (2006.01.01) 

           F41A 5/02 (2006.01.01) 
(21) e 2019 0238 
(96) 16719919.9, 2016.04.20 
(97) 3446061, 2020.06.03 
(87) WO 2017/182843, 2017.10.26 
(71)(73) ARSENAL FIREARMS FINANCE LIMITED, 

VG 
(72) STRESHINSKY Dimitry, FR 
(74) FOCŞA Valentin 
(54) Armă cu dispozitiv de blocare 

Handgun with a locking device 
Пистолет с блокировочным устрой-
ством 

(57) Prezenta invenție se referă la o armă (1) 
cuprinzând:  un cadru (2); o țeavă (4), 
susținută de cadru (2), care delimitează 
proximal o cameră de cartuș (6) care se 
extinde de-a lungul unei axe longitudinale 
(X);  un manșon (8), care se deplasează 
prin translație longitudinal față de țeavă (4) 
între o configurație frontală, în care 
manșonul închide camera de cartuș (6), și o 
configurație posterioară, în care se 
distanțează de o gură proximală (12) a 
camerei de cartuș (6), deschizând-o; 
orientarea camerei de cartuș (6) fiind în 
mare măsură paralelă cu axa respectivă (X) 
în configurația frontală și în configurația 
posterioară; un dispozitiv de blocare (10) 
care blochează mecanic țeava (4) și 
manșonul (8) în configurația frontală și care, 
în configurația posterioară, este ghidat 
transversal față de țeavă (4) pentru 
deblocarea manșonului (8). 
Manșonul (8) și dispozitivul de blocare (10) 
delimitează suprafețe de blocare arcuite 
(14, 16) care, în configurația frontală, sunt 
cuplate pentru a bloca manșonul (8), iar în 
configurația posterioară sunt distanțate într-
o direcție transversală pentru a deschide 
camera (6). 
 
Revendicări: 14 
Figuri: 7 

 * 
*   * 
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(57)  Gun (1) comprising a gun frame (2); a barrel 
(4), supported by the gun frame (2), proxi-
mally delimiting a firing chamber (6) extend-
ing along a longitudinal axis (X); a slide (8), 
translatable longitudinally in relation to the 
barrel (4) between a forward configuration 
wherein the slide closes the firing chamber 
(6), and a rearward configuration wherein it 
is distanced from a proximal mouth (12) of 
the firing chamber (6), to open the latter; 
wherein orientation of said chamber (6) is 
substantially parallel to said axis (X) in the 
forward configuration and in the rearward 
configuration; and a locking device (10) me-
chanically locking barrel (4) and slide (8) to 
each other in the forward configuration, and 
that in the rearward configuration is guided 
transversally in relation to the barrel (4) for 
unlocking the slide (8). Slide (8) and locking 
device (10) delimit arched locking surfaces 
(14, 16) that in the forward configuration are 
coupled with each other for locking the slide 
(8), and that in the rearward configuration 
are mutually spaced in a transversal direc-
tion for opening said chamber (6). 
 
Claims: 14 
Fig.: 7 

  

 
 
(11) MD/EP 3500253 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 31/27 (2006.01.01) 

           A61K 31/445 (2006.01.01) 
           A61K 31/5377 (2006.01.01) 
           A61K 31/55 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0714 
(96) 17768234.1, 2017.08.14 
(97) 3500253, 2020.06.24 
(87) WO 2018/033847, 2018.02.22 
(31) 201641028166 
(32) 2016.08.18 
(33) IN 
(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 
Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, 
IN; JAYARAJAN Pradeep, IN; 
BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; JASTI 
Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Combinație de agoniști inverşi ai recep-

torului histaminic 3 cu inhibitori ai 
acetilcolinesterazei 
Combination of histamine-3 receptor 
inverse agonists with acetylcholinester-
ase inhibitors 
Комбинация обратных агонистов ги-
стамин-3 рецептора с ингибиторами 
ацетилхолинэстеразы 

(57) Prezenta invenție se referă la combinația de 
agonist invers al receptorului histamină-3 și 
inhibitor de acetilcolinesterază. De aseme-
nea, prezenta invenție se referă la agonistul 
invers al receptorului histamină-3 (H3R) sau 
al sărurilor sale acceptabile farmaceutic în 
combinație cu sau ca adjuvant la inhibitorul 
acetilcolinesterazei și utilizarea lor în trata-
mentul tulburărilor cognitive. Prezenta in-
venție se referă suplimentar la compoziția 
farmaceutică care conține combinația men-
ționată. 
 
Revendicări: 18 
Figuri: 7 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to the combi-
nation of histamine-3 receptor inverse ago-
nist and acetylcholinesterase inhibitor. Also, 
the present invention provides histamine-3 
receptor (H3R) inverse agonist, or the 
pharmaceutically acceptable salt(s) thereof 
in combination with or as adjunct to acetyl-
cholinesterase inhibitor and their use in the 
treatment of cognitive disorders. The pre-
sent invention further provides the pharma-
ceutical composition containing the said 
combination. 
 
Claims: 18 
Fig.: 7 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 1392 Z A61C 5/40 (2017.01) 

A61C 5/42 (2017.01) 
s 2019 0015 2019.02.12 11/2019 

2 MD 1399 Z A23J 3/16 (2006.01) 
A23J 3/22 (2006.01) 
A23L 5/10 (2016.01) 
A23L 27/27 (2016.01) 

s 2019 0033 2019.03.12 12/2019 

3 RU 1401 Z A46B 15/00 (2006.01) s 2018 0119 2018.12.10 12/2019 
4 MD 1402 Z A61B 5/04 (2006.01) 

A61B 5/0488 (2006.01) 
s 2019 0052 2019.05.24 12/2019 

5 MD 1404 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2019 0093 2019.08.28 12/2019 
6 MD 1405 Z A61K 31/4184 (2006.01) 

A61K 31/325 (2006.01) 
A23K 10/30 (2016.01) 
A61D 7/00 (2006.01) 
A23K 40/20 (2016.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 

s 2019 0084 2019.07.26 12/2019 

7 MD 1406 Z A61K 33/04 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 

s 2019 0050 2019.05.14 12/2019 

8 MD 1407 Z A61K 35/15 (2015.01) 
A61K 35/19 (2015.01) 
A61K 38/18 (2006.01) 
A61K 38/19 (2006.01) 

s 2019 0059 2019.06.17 12/2019 

9 MD 1408 Z C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/02 (2006.01) 

s 2019 0055 2019.06.03 12/2019 

10 MD 1409 Z C30B 29/02 (2006.01) 
C30B 29/62 (2006.01) 
C30B 33/04 (2006.01) 
H01L 35/18 (2006.01) 
H01L 35/28 (2006.01) 

s 2019 0002 2019.01.15 12/2019 

 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

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

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки на патент  

на сорт растения 
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie 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 publica-
tion 

№ 
п/п 

Номер 
заявки/  
Дата подачи 

а. Заявитель       
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата публика-
ции  

1 v 2020 0008 /  
2020.06.04 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP „SE-
LECŢIA”, MD 
 
b. AVĂDĂNII Larisa, MD 
VOZIAN Valeriu, MD;  
BLÎNDU Maria, MD 

FASOLE 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Bean 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Фасоль 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 

MIRABELA 2020.09.30 

2 v 2020 0009 /  
2020.06.04 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP „SE-
LECŢIA”, MD 
 
b. IACOBUŢĂ Maria, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
SLUHINSCHI Aurelia, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD 
 

SOIA 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 

FEEA 2020.09.30 

3 v 2020 0010 /  
2020.06.04 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP „SE-
LECŢIA”, MD 
 
b. CHIŞCA Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
CRECIUN Igor, MD 
 

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

BRUMAR 2020.09.30 

4 v 2020 0011 /  
2020.06.04 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTI-
TUTUL DE CERCETĂRI PEN-
TRU CULTURILE DE CÎMP „SE-
LECŢIA”, MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINĂ Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
PLEŞCA Adrian, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
RUDOI Marina, MD;  
VRONSCHIH Mihail, MD;  
TARAN Mihail, MD 
 

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

TIRAS 2020.09.30 
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate / 
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic), 
denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit    

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)   

Denumirea 
soiului 

Numărul de brevet/ 
Data acordării 

No. Application 
number/ 
Filing date   

a. Holder 
b. Breeder  

Common name   
(Botanical taxon)   
 

Variety  
denomination 
 

Patent number/ 
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи   

а. Патентообладатель       
b. Селекционер   

Название вида 
(Ботанический  
таксон)      

Наименование сорта Номер патента/ 
Дата предоставле-
ния патента 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2018 0027 /  

2018.10.31 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A 
PLANTELOR, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
COTELEA Ludmila, MD;  
BOTNARENCO Pantelimon, MD;  
BUTNĂRAŞ Violeta, MD;  
MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD 
 

ŞERLAI  
(Salvia sclarea L.) 
 
Sage  
(Salvia sclarea L.) 
 
Шалфей  
(Salvia sclarea L.) 
 

Parfum Perfect 341 / 2020.04.30 

2 v 2015 0028 /  
2015.10.22 

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.) 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград  
(Vitis vinifera L.) 
 

Alexandrina 342 / 2020.04.30 

3 v 2015 0029 /  
2015.10.22 

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.) 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград  
(Vitis vinifera L.) 
 

Augustina 343 / 2020.04.30 

4 v 2017 0018 /  
2017.09.14 

a. GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIO-
NALĂ (INSTITUT) „Alexandru 
Ciubotaru”, MD 
 
b. ŢÎŢEI Victor, MD;  
TELEUŢĂ Alexandru, MD 

SORG PEREN  
(Sorghum almum 
Parodi) 
 
Sorghum almum  
(Sorghum almum 
Parodi) 
 
Сорго альмум  
(Sorghum almum 
Parodi) 
 

ARGENTINA 344 / 2020.04.30 



MD - BOPI 9/2020                       PLANT VARIETIES 

 72

1 2 3 4 5 6 
5 v 2015 0030 /  

2015.10.22 
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.) 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград  
(Vitis vinifera L.) 
 

Malena 345 / 2020.04.30 

6 v 2015 0031 /  
2015.10.22 

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.) 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград  
(Vitis vinifera L.) 
 

Nistreană 346 / 2020.04.30 

7 v 2017 0019 /  
2017.09.14 

a. GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIO-
NALĂ (INSTITUT) „Alexandru 
Ciubotaru”, MD 
 
b. ŢÎŢEI Victor, MD;  
TELEUŢĂ Alexandru, MD 

MISCANT GIGANT  
(Miscanthus×giganteus 
J. M. Greef & Deuter ex 
Hodk. & Renvoize) 
 
Giant miscanthus  
(Miscanthus×giganteus 
J. M. Greef & Deuter ex 
Hodk. & Renvoize) 
 
Мискантус гигантский 
(Miscanthus×giganteus 
J. M. Greef & Deuter ex 
Hodk. & Renvoize) 
 

TITAN 348 / 2020.04.30 
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III 
Mărci / Trademarks 

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



MĂRCI  MD -  BOPI 9/2020 

 75

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

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

depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza 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) 045447 
(220) 2020.01.22 
(730) GRE Grand River Enterprises 

Deutschland GmbH, DE 
Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin, OT 
Rietz, Germania   

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse legate de canabis de uz medical, şi 

anume uleiuri medicinale; uleiuri derivate din 
canabis de uz medical;  marijuana şi canabis 
pentru uz medical; uleiuri medicinale, ungu-
ente medicinale, tincturi de uz medical, table-
te şi capsule de uz farmaceutic, fiecare care 
conţin canabis de uz medical; uleiuri medici-
nale, unguente medicinale, tincturi de uz 
medical, tablete şi capsule de uz farmaceu-
tic, fiecare care conţin răşini, derivate din 
canabis de uz medical; nutraceutice pentru 
scopuri medicale; nutraceutice pentru sco-
puri medicale care conţin canabis; 
nutraceutice pentru scopuri medicale care 
conţin produse derivate de canabis, şi anu-
me răşini şi uleiuri; creme de uz topic pentru 
piele, săpunuri medicinale şi săpunuri medi-
cinale lichide, aditivi medicamentoşi pentru 
baie, ierburi medicinale de baie, uleiuri medi-
cinale de baie, creme de corp (medicinale), 
uleiuri medicinale de corp, loţiuni medicinale 
pentru faţă şi corp, loţiuni medicinale pentru 
faţă şi produse pentru îngrijirea pielii (medi-
cale), fiecare care conţin produse derivate 
din canabis de uz medical; lubrifianţi sexuali 
personali; plasturi transdermali care conţin 
canabis; sprayuri de gură pentru uz medical, 
derivate din canabis de uz medical; fiecare 
din produsele sus-menţionate pentru calma-
rea durerilor, pentru relaxare, pentru reduce-
rea stresului şi oboselii, pentru îmbunătăţirea 
stării sufleteşti, pentru întreţinerea stării ge-
nerale de sănătate şi stării de bine, pentru 
ameliorarea anxietăţii, pentru ameliorarea 
depresiei, ca ajutor de somn; toate produsele 
sus-menţionate de asemenea cu canabis de 
uz medical, ulei de canabis de uz medical; 

 

34   - tutun neprocesat, tutun procesat şi produse 
din tutun, în special ţigări, trabucuri, 
cigarillos, tutun fin tăiat, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, ţigarete care 
conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor 
pentru scopuri medicale; articole pentru fu-
mători, în special recipiente de tutun, taba-

chere, muştiucuri pentru ţigări, scrumiere 
(toate produsele sus-menţionate nu din me-
tale preţioase sau placate cu acestea), hârtii 
pentru ţigări, tuburi de ţigară, filtre pentru 
ţigări, pipe, dispozitive de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete pentru fumători; 
chibrituri; articole pentru fumători, şi anume 
pungi folosite cu marijuana şi canabis; artico-
le pentru fumători, şi anume vaporizatoare cu 
ingestie orală pentru fumători; articole pentru 
fumători, şi anume polizori folosiţi cu mariju-
ana şi canabis. 

 

 
 
 
(210) 045449 
(220) 2020.01.22 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Alexandrescu nr. 6, ap. 28,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(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; 

 

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   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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 de a facilita vânzarea 
produselor şi serviciilor de către terţi prin 
intermediul unei reţele de calculatoare; oferi-
rea răspunsului evaluativ şi evaluarea produ-
selor şi serviciilor oferite de vânzători, evalu-
area valorii, preţurilor produselor şi serviciilor 
oferite de vânzători, servicii de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii 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 publicitate şi reclamă; servicii de 
afaceri; servicii de publicitate, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de super-
marketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

 
 
 
(210) 045450 
(220) 2020.01.22 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Alexandrescu nr. 6, ap. 28,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul de a facilita vânzarea 
produselor şi serviciilor de către terţi prin 
intermediul unei reţele de calculatoare; oferi-
rea răspunsului evaluativ şi evaluarea produ-
selor şi serviciilor oferite de vânzători, evalu-
area valorii, preţurilor produselor şi serviciilor 

oferite de vânzători, servicii de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii 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 publicitate şi reclamă; servicii de 
afaceri; servicii de publicitate, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de super-
marketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

 
 
 
(210) 045451 
(220) 2020.01.22 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Alexandrescu nr. 6, ap. 28,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 
servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul de a facilita vânzarea 
produselor şi serviciilor de către terţi prin 
intermediul unei reţele de calculatoare; oferi-
rea răspunsului evaluativ şi evaluarea produ-
selor şi serviciilor oferite de vânzători, evalu-
area valorii, preţurilor produselor şi serviciilor 
oferite de vânzători, servicii de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii 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 publicitate şi reclamă; servicii de 
afaceri; servicii de publicitate, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de super-
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marketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 
 
 
(210) 045480 
(220) 2020.01.28 
(730) BÎZGU Daniela, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 11, bloc 1, ap. 26,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „DECORATIVE LIGHT”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, albastru, galben, 
roz. 

(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; 

 

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

(531) CFE(8) 13.01.06; 13.01.25; 24.17.02; 
26.01.06; 27.05.09; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 045483 
(220) 2020.01.28 
(730) UP, FR 

27-29 avenue des Louvresses, 92230 
GENNEVILLIERS, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, alb, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - dispozitive de procesare a datelor; aparate 

pentru intercomunicaţii; carduri de memorie 
sau cu microprocesor; circuite integrate; 
carduri magnetice codate; cartele magnetice 
de identificare; carduri de plată, cărţi de cre-
dit şi carduri codificate sau magnetice, 
carduri magnetice preplătite; carduri magne-
tice, optice, de memorie sau cu microproce-
sor electronice cu/sau fără contact (frecvenţă 
radio, cu infraroşu sau altele), de unică folo-
sinţă sau care pot fi reîncărcate, utilizate 
pentru preplată sau plată ulterioară, care pot 
conţine unul sau mai multe portmonee elec-
tronice; carduri de fidelitate; distribuitoare de 
bilete; echipamente de procesare a datelor şi 
calculatoare; codificatoare magnetice; fişiere 
cu imagini descărcabile; software (programe 
înregistrate); software şi pachete de softwa-
re, în special referitoare la bonuri de plată, 
carduri de plată şi servicii referitoare la servi-
ciile prestate angajaţilor, persoanelor fizice, 
asociaţiilor, comitetelor întreprinderilor şi 
altor organe similare, întreprinderilor şi auto-
rităţilor locale sau regionale; aplicaţii softwa-
re de calculatoare, descărcabile; aplicaţii 
software de calculatoare descărcabile pentru 
plăţi on-line; aplicaţii software de calculatoa-
re descărcabile referitoare la banii demate-
rializaţi; maşini de calcul; maşini de facturat; 
hardware de calculatoare; mecanisme pentru 
aparate cu preplată; memorii pentru calcula-
toare; periferice adaptate pentru a fi folosite 
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la calculatoare; programe de calculator înre-
gistrate; procesoare (unităţi centrale de pre-
lucrare); programe de calculator descărcabi-
le; programe înregistrate pentru sisteme de 
operare pentru calculatoare; suporturi de 
date magnetice; suporturi adaptate pentru 
laptopuri; suporturi optice de date; suporturi 
pentru înregistrări sonore; sisteme electroni-
ce de control al accesului pentru uşi cu inter-
blocare; panouri de afişaj electronic; carduri 
de acces codificate; monitoare (programe de 
calculator); dispozitive de comunicaţii elec-
tronice, inclusiv dispozitive fără fir pentru 
procesarea plăţilor mobile, dispozitive fără fir 
pentru efectuarea operaţiunilor de plată fără 
contact şi pentru cupoane, reduceri şi oferte 
speciale fără contact, dispozitive fără fir pen-
tru efectuarea tranzacţiilor fără contact cu 
vânzătorii cu amănuntul, comercianţii şi fur-
nizorii prin intermediul dispozitivelor mobile 
utilizate pentru procesarea plăţilor; 

 

16   - produse de imprimerie, prospecte, broşuri, 
cupoane de hârtie, bonuri de plată din hârtie, 
cartele de plată din hârtie sau materiale plas-
tice, cecuri tipărite, cartonaşe imprimate, 
publicaţii imprimate; buletine informative; 
ziare; periodice; tichete (bilete); bilete; cu-
poane valorice tipărite; ecusoane cu nume 
(articole de birou); cataloage; huse pentru 
carnete de cecuri; suporturi pentru ecusoane 
cu nume (articole de birou); cărţi şi manuale; 
articole de papetărie; articole de birou (cu 
excepţia mobilei); materiale didactice şi de 
instruire (cu excepţia aparatelor); 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; gestiunea comercială a progra-
melor de rambursare pentru alte persoane; 
consultanţă profesională în afaceri; organiza-
rea târgurilor în scopuri comerciale şi publici-
tare; analiza şi prelucrarea informaţiilor co-
merciale; administrarea afacerilor; servicii de 
administrare a afacerilor pentru achiziţiona-
rea produselor sau serviciilor cu ajutorul 
cardurilor sau cecurilor preplătite; servicii de 
informaţii sau solicitare de date de afaceri 
referitoare la distribuţia sau utilizarea 
cardurilor sau cecurilor preplătite; administra-
rea conturilor clienţilor care conţin informaţii 
referitoare la cardurile şi cecurile preplătite, 
cardurile de cadouri şi alte bonuri de plată; 
gestionarea administrativă a onorariilor pro-
fesionale şi fluxurilor de plăţi între profesio-
nişti; soluţii de gestionare a cheltuielilor de 
afaceri, inclusiv oferirea de consiliere în afa-
ceri şi asistenţă în afaceri pentru a ajuta în-
treprinderile să-şi gestioneze cheltuielile de 

afaceri; administrarea programelor de 
fidelizare a clienţilor; administrarea conturilor 
clienţilor; organizarea, gestionarea şi monito-
rizarea programelor de fidelizare pentru cli-
enţi; organizarea, gestionarea şi monitoriza-
rea programelor de stimulare şi a programe-
lor de premiere a clienţilor; organizarea, ges-
tionarea şi monitorizarea programelor de 
fidelizare pentru salariaţi şi asociaţi; organi-
zarea, gestionarea şi monitorizarea progra-
melor de stimulare şi a programelor de pre-
miere pentru salariaţi şi asociaţi; administra-
rea programelor de reduceri pentru procura-
rea produselor şi serviciilor de către consu-
matori; administrarea comercială a licenţelor 
pentru produsele şi serviciile terţilor; consilie-
rea, organizarea şi gestionarea operaţiunilor 
comerciale de fidelizare a clienţilor, în special 
prin acordarea de oferte promoţionale; admi-
nistrarea programelor de fidelizare a pasage-
rilor care călătoresc frecvent cu avionul; afi-
şaj; asistenţă în management pentru între-
prinderi comerciale sau industriale; asistenţă 
în conducerea afacerilor; servicii de progra-
mare a întâlnirilor (lucrări de birou); lucrări de 
birou; colectarea (inclusiv compilarea) şi sis-
tematizarea datelor într-un fişier central, în 
special într-o bază de date computeriză; 
compilarea indexurilor de informaţii în sco-
puri comerciale sau publicitare; compilarea 
informaţiilor în baze de date informatice; con-
tabilitate; consultanţă cu privire la strategia 
de comunicare în domeniul relaţiilor publice; 
consultanţă în managementul şi organizarea 
afacerilor; consultanţă pentru conducerea 
afacerilor; consultanţă cu privire la strategia 
de comunicare în domeniul publicităţii; con-
ceperea materialelor publicitare; distribuţia 
materialelor publicitare (pliante, prospecte, 
materiale tipărite, mostre); înregistrarea co-
municatelor scrise şi de date; servicii de evi-
denţă a cadourilor; estimare în afaceri co-
merciale; compilaţii statistice; studii de piaţă; 
facturare; furnizarea informaţiilor de afaceri 
prin intermediul site-urilor web; informaţii 
pentru afaceri; furnizarea informaţiilor de 
contact comerciale şi de afaceri; informaţii şi 
asistenţă comerciale pentru consumatori 
referitoare la alegerea produselor şi servicii-
lor; investigaţii pentru afaceri; închirierea 
automatelor de vânzare; închirierea maşinilor 
şi aparatelor de birou; administrare interima-
ră de afaceri; servicii de marketing; reactuali-
zarea materialelor publicitare; actualizarea şi 
întreţinerea datelor din baze de date informa-
tice; actualizarea şi administrarea informaţii-
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lor în registre; negocierea şi încheierea tran-
zacţiilor comerciale pentru terţi; negocierea 
contractelor comerciale pentru alte persoane; 
publicitate; optimizarea motoarelor de căuta-
re pentru promovarea vânzărilor; administra-
rea afacerilor pentru furnizorii de servicii in-
dependenţi; previziuni economice; promova-
rea vânzărilor pentru terţi; căutare de spon-
sorizare; servicii de relaţii cu publicul; servicii 
de fidelizare pentru clienţi în scopuri comer-
ciale, promoţionale şi/sau publicitare; repro-
ducerea documentelor; servicii de abona-
mente la ziare, pentru terţi; servicii de abo-
namente la servicii de telecomunicaţii pentru 
terţi; servicii ale agenţiilor de informaţii co-
merciale; servicii de abonamente la baze de 
date informatice pentru terţi; servicii de apro-
vizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi 
servicii pentru alte întreprinderi); agenţii de 
plasare; servicii de comunicaţii corporative; 
consultanţă pentru probleme legate de per-
sonal; servicii de consiliere pentru gestiunea 
afacerilor comerciale; servicii de externaliza-
re (asistenţă în afaceri); servicii de expertiză 
în materie de eficienţa afacerilor; servicii de 
intermediere de afaceri cu privire la corelarea 
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii 
care au nevoie de finanţare; servicii de in-
termediere comercială; sistematizarea infor-
maţiilor în fişiere electronice; transcrierea 
comunicărilor (lucrări de birou); 

 

41   - divertisment; informaţii în materie de jocuri şi 
divertisment; furnizarea centrelor de recree-
re; servicii furnizate de cluburi sportive (an-
trenamente şi fitness); antrenament (instrui-
re); coordonarea antrenamentelor de fitness; 
divertisment radiofonic; închirierea echipa-
mentelor de jocuri; închirierea terenurilor de 
sport; microeditare; furnizarea filmelor, ne-
descărcabile, cu ajutorul serviciilor de tran-
smisie video la cerere; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line, nedescărcabile; exploata-
rea instalaţiilor sportive; organizarea compe-
tiţiilor sportive; organizarea concursurilor 
(educaţie sau divertisment); organizarea 
loteriilor; organizarea expoziţiilor în scopuri 
culturale sau educative; organizare şi coor-
donare de colocvii, conferinţe, congrese, 
seminare şi simpozioane; organizarea şi 
coordonarea concertelor; organizarea şi co-
ordonarea forumurilor educaţionale sau in-
struirilor personale; organizarea concursurilor 
cu sau fără acordarea premiilor; planificarea 
recepţiilor (divertisment); publicarea cărţilor; 
rezervarea locurilor pentru spectacole; rezer-
varea lecţiilor de sport; rezervarea sesiunilor 

de fitness; servicii de agenţii de bilete (diver-
tisment); servicii de tabere de vară (divertis-
ment); servicii de tabere sportive; servicii de 
cluburi (divertisment sau educaţie); servicii 
de divertisment; servicii de instruire prestate 
cu ajutorul simulatoarelor; divertisment tele-
vizat; divertisment radio; organizarea şi co-
ordonarea activităţilor de divertisment, jocuri; 
servicii de jocuri furnizate on-line (dintr-o 
reţea de calculatoare); publicare şi împrumut 
de cărţi; scrierea şi publicarea textelor, cu 
excepţia textelor publicitare; publicarea on-
line a cărţilor şi revistelor electronice; închiri-
erea echipamentelor pentru sport, cu excep-
ţia vehiculelor; servicii de instruire în materie 
de gimnastică, antrenamente fizice, cultu-
rism, aerobică, exerciţii fizice, reabilitare fizi-
că, diete, nutriţie, sănătate şi frumuseţe; in-
struire privind tehnica exerciţiilor sportive şi 
culturismului; antrenament, şi anume instrui-
re în domeniul sportului, pierderii în greutate, 
culturismului şi relaxării; instruirea liderilor 
sportivi; organizarea şi conducerea sesiunilor 
de exerciţii fizice şi cursurilor de cultură spor-
tivă; servicii ale unui antrenor de educaţie 
fizică; asistenţă profesională individualizată 
(coaching) în materie de nutriţie; servicii ale 
unui antrenor personal; antrenamente şi 
educaţie sportivă prin intermediul aplicaţiilor 
digitale; informaţii referitoare la activitatea 
sportivă; cursuri de dezvoltare sportivă; 

 

44   - servicii de saună; servicii de saună cu infra-
roşu; furnizarea instalaţiilor pentru saune; 
servicii de sănătate referitoare la terapia de 
relaxare; punere la dispoziţie de băi publice; 
închirierea duşurilor; servicii de îngrijire a 
frumuseţii; masaj; saloane de frumuseţe; 
complexuri balneare; balneoterapie, fiziote-
rapie, servicii de aromaterapie, servicii de băi 
turceşti; consiliere cu privire la sănătate; 
consiliere cu privire la sănătate, şi anume cu 
privire la condiţia fizică şi starea de bine; 
servicii de igienă şi frumuseţe. 

 

(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.18; 26.04.22; 
27.05.07; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045579 
(220) 2020.02.12 
(730) CERESCU Valeriu, MD 

Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045592 
(220) 2020.02.13 
(730) Open type Joint Stock Company „Fats 

and Oil Integrated Works”, RU 
27 Titova Street, Ekaterinburg, 
Sverdlovskaya Oblast, 620085, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben de diferite 

nuanţe, portocaliu de diferite nuanţe, roşu, 
bej, cafeniu, verde. 

(511) NCL(11-2020) 
29   - grăsimi comestibile; grăsimi animale comes-

tibile; cremă de unt; margarină; uleiuri co-
mestibile, unt; amestecuri cu conţinut de 
grăsime pentru tartine. 

 

(531) CFE(8) 05.05.04; 08.01.06; 09.01.09; 
11.03.08; 11.03.20; 19.09.01; 19.09.02; 
25.07.04; 27.05.03; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 045593 
(220) 2020.02.13 
(730) ARTEMIEV Serghei, MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 9, bloc 3, ap. 28,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben-deschis, gal-

ben-închis, albastru, bleu, verde, roşu, oranj. 
(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; 
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.11; 05.07.22; 08.01.22; 
08.01.24; 27.05.08; 29.01.15. 
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(210) 045635 
(220) 2020.02.21 
(730) CHIROŞCA Nicolae, MD 

Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,  
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară; servicii de aprovizionare 
cu produse alimentare, culinare şi băuturi; 
livrarea produselor alimentare finite la domi-
ciliu sau în hoteluri;  servicii prestate de res-
taurante, cafenele, baruri, cofetării, cantine şi 
localuri de divertisment; servicii de cazare şi 
rezervare pentru hoteluri şi moteluri. 

 

(531) CFE(8) 03.04.13; 03.04.24; 11.03.01; 
24.01.12; 26.01.02; 26.01.16; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 045694 
(220) 2020.03.02 
(730) VOLCU Igor, MD 

Str. Vasile Lupu nr. 87, ap. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
 

(210) 045815 
(220) 2020.03.16 
(730) DOLGHII Maria, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 59, ap. 39,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-
deschis, negru, sur, alb. 

(511) NCL(11-2020) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.15; 06.19.09; 06.19.11; 24.03.07; 
24.03.15; 25.01.06; 27.05.07; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045854 
(220) 2020.04.03 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
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, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; suporturi de înregistrare magnetică, 
discuri acustice; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; maşini înregistratoare de înca-
sat, dispozitive de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de sca-
fandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; programe de calculator; sof-
tware de calculatoare sub forma unei aplicaţii 
pentru dispozitive mobile şi calculatoare; 
aplicaţii software destinate utilizării cu dispo-
zitive mobile; software pentru procesarea 
plăţilor electronice către şi de la alte persoa-
ne; software de autentificare; software de 
calculatoare furnizat pe Internet; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); softwa-
re de mesagerie instantanee; software pen-
tru punerea la comun de fişiere; software de 
comunicaţii pentru schimb electronic de date, 
materiale audio, video, imagini şi grafice prin 
reţele de calculatoare, mobile, fără fir şi de 
telecomunicaţii; software de calculatoare 
pentru prelucrarea imaginilor, graficelor, con-
ţinutului audio, conţinutului video şi textelor; 
software de calculatoare descărcabil pentru 
facilitarea transmisiei electronice de informa-
ţii, date, documente, voce şi imagini prin In-
ternet; aplicaţii de calculator pentru 
streaming-ul de materiale audio, materiale 
video, videoclipuri, muzică şi imagini; dispo-
zitive pentru streaming-ul de suporturi digita-
le; software de calculatoare descărcabil care 
permite utilizatorilor să participe la întâlniri şi 
cursuri care se desfăşoară pe web, cu acces 
la date, documente, imagini şi aplicaţii sof-
tware prin intermediului unui browser web; 

software de calculatoare descărcabil pentru 
accesarea, vizualizarea şi controlul de la 
distanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de 
calculatoare; software descărcabil pentru 
cloud computing; software descărcabil pe 
bază cloud; software de calculatoare; softwa-
re de calculatoare (inclusiv software care 
poate fi descărcat de pe Internet); muzică 
digitală (care poate fi descărcată de pe Inter-
net); jocuri, imagini, filme cinematografice, 
filme şi muzică descărcabile; programe şi 
software pentru jocuri de calculator, electro-
nice şi video (inclusiv software descărcabil 
de pe Internet); software pentru jocuri de 
societate de calculator; software pentru jocuri 
de calculator, descărcabil; software pentru 
jocuri de calculator, înregistrat; programe 
pentru jocuri video de calculator; publicaţii 
electronice descărcabile sub formă de revis-
te, articole, broşuri, foi volante, foi de date, 
materiale informative, materiale de instruire 
în domeniul afacerilor, comerţului electronic, 
tehnologiei informaţiei, cloud computing, 
telecomunicaţiilor, Internetului, pregătirii în 
domeniul afacerilor şi comerţului electronic, 
gestionării afacerilor, vânzărilor, marketingu-
lui şi managementului financiar; semiconduc-
toare; circuite integrate semiconductoare; 
cipuri de memorie semiconductoare; contro-
lere de memorie semiconductoare; circuite 
integrate de memorie semiconductoare; ci-
puri de procesoare semiconductoare; proce-
soare semiconductoare; microcontrolere; 
unităţi de microcontrolere; microcontrolere cu 
putere mică; cipuri de circuit; cipuri de calcu-
lator; CPU (unităţi centrale de procesare); 
cipuri de calculator şi unităţi centrale de pro-
cesare RISC-V; cipuri de calculator şi unităţi 
centrale de procesare cu arhitectura setului 
de instrucţiuni; periferice adaptate pentru a fi 
folosite la calculatoare; notebook-uri; lapto-
puri; calculatoare portabile; calculatoare de 
buzunar; tablete; asistente personale digitale 
(PDA); playere portabile multimedia; telefoa-
ne mobile; telefoane inteligente; aparate de 
fotografiat digitale; baterii, încărcătoare de 
baterii; staţii de lucru pe calculator; servere 
informatice; hardware pentru reţele de calcu-
latoare şi de telecomunicaţii; adaptoare, co-
mutatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare; modemuri fără fir şi cu fir, 
carduri şi dispozitive de comunicaţii; supor-
turi pentru laptopuri, genţi de calculatoare; 
extinctoare; hardware şi firmware de calcula-
toare; sisteme de navigaţie pentru automobi-
le; compact discuri; aparate de telecomuni-
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caţii; suporturi de mouse; aparate pentru 
telefoane mobile; accesorii pentru telefoane 
mobile; sisteme de alarmă; camere video de 
securitate; unităţi mobile pentru difuzare ra-
dio şi de televiziune; echipamente pentru 
difuzare de televiziune; aparate de fotografi-
at; camere video portabile; căşti audio; căşti 
auriculare; difuzoare; aparate şi echipamente 
de sistem de poziţionare globală (GPS); 
ecrane de afişare cu cristale lichide pentru 
echipamente de telecomunicaţii şi electroni-
ce; decodoare pentru televizoare; teleco-
menzi; programe de stocarea datelor; oche-
lari şi ochelari de soare; indicatoare electro-
nice; carduri bancare, de credit, de debit, de 
numerar, de plată, telefonice şi de identitate, 
codificate sau magnetice; maşini de casierie 
automatică, bancomate; aplicaţii software de 
calculatoare, descărcabile; cititoare de cărţi 
electronice; cartuşe de toner, neumplute, 
pentru imprimante şi fotocopiatoare; dispozi-
tive de monitorizare a bebeluşilor; dispozitive 
video de monitorizare a bebeluşilor; obiective 
macro; carduri de acces codificate; ochelari 
3D; carduri de memorie pentru aparate de 
jocuri video; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
difuzarea informaţiilor de afaceri referitoare 
la produsele şi serviciile terţilor prin reţele de 
calculatoare locale şi globale; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la furnizarea 
unui site web în cadrul unei reţele globale de 
calculatoare prin intermediul căruia terţii pot 
oferi şi achiziţiona produse şi servicii, plasa, 
determina statutul şi onora tranzacţiile co-
merciale şi comenzile, încheia contracte şi 
tranzacţiona afaceri; furnizarea serviciilor de 
comenzi on-line computerizate; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la gestiona-
rea unei pieţe electronice pentru cumpărătorii 
şi vânzătorii de produse şi/sau servicii în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare; 
asistenţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea informaţii-
lor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate şi 
promoţii printr-o reţea de calculatoare globa-
lă sau prin Internet; servicii de administrare 
comercială pentru prelucrarea automată a 
vânzărilor pe Internet; servicii comerciale on-
line referitoare la vânzări prin licitaţii electro-
nice şi furnizare de evaluări comerciale on-
line cu privire la acestea; servicii de gestio-
nare a afacerilor în legătură cu comerţul 
electronic; organizare, gestionare şi monito-

rizare a programelor de stimulare şi 
fidelizare; producţie de publicitate televizată 
şi radiofonică; audit contabil; vânzare prin 
licitaţie publică; organizarea târgurilor co-
merciale; sondaje de opinie; prelucrarea da-
telor; furnizarea informaţiilor de afaceri; 
agenţii de publicitate; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date computerizate; consultanţă în afa-
ceri; managementul proiectelor de afaceri; 
studii de piaţă; servicii de agenţii internaţio-
nale de import şi export; închirierea spaţiilor 
publicitare în mijloacele de comunicare; fur-
nizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţiile comercia-
le; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucra-
rea datelor informatice; servicii de informare 
cu privire la vânzări, afaceri şi promoţii; ser-
vicii de răspuns telefonic (pentru terţi); ma-
nagementul resurselor de personal; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
servicii de agenţie de cumpărare şi vânzare; 
selectare de produse şi achiziţionarea pro-
duselor pentru persoane fizice şi întreprin-
deri; servicii de comandă (pentru terţi); servi-
cii de secretariat; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale sau publicitare; organiza-
rea paradelor de modă în scopuri comercia-
le; organizarea paradelor de modă în scopuri 
promoţionale; servicii de asistenţă pentru 
afaceri referitoare la compilarea şi închirierea 
listelor de adrese; investigaţii pentru afaceri; 
servicii de recomandări pentru afaceri şi pla-
sare de forţă de muncă; agenţii de compen-
sare pentru import-export (servicii de agenţii 
de import-export); agenţii pentru abonamente 
la ziare; închirierea aparaturii de birou; ma-
nagementul relaţiei cu clienţii; servicii de 
gestionare a afacerilor şi de administrare 
comercială cu privire la programe de sponso-
rizare; contabilitate; servicii caritabile, şi 
anume organizarea şi desfăşurarea progra-
melor de voluntariat şi de proiecte în folosul 
comunităţii; închirierea standurilor de vânza-
re; furnizarea informaţiilor de contact comer-
ciale şi de afaceri; optimizarea motoarelor de 
căutare; optimizarea traficului pe site; servicii 
de intermediere comercială; administrare de 
afaceri pentru furnizorii de servicii indepen-
denţi; negocierea şi încheierea tranzacţiilor 
comerciale pentru terţi; actualizarea şi între-
ţinerea datelor din baze computerizate; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu produse chimice pentru utiliza-
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re în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi 
în agricultură, horticultură şi silvicultură, ră-
şini artificiale în stare brută, materiale plasti-
ce în stare brută, compost, îngrăşăminte, 
fertilizanţi; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu vopsele, 
firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie contra 
ruginii şi contra deteriorării lemnului, materia-
le colorante, coloranţi, cerneluri pentru im-
primare, marcare şi gravare, răşini naturale 
în stare brută, metale sub formă de folie şi 
pulbere utilizate în pictură, decorare, impri-
mare şi artă; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu cosmetice şi 
produse de toaletă nemedicinale, produse 
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor, artico-
le de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate 
pentru parfumarea camerei, preparate pentru 
albit şi alte substanţe pentru spălat, prepara-
te pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu produse farmace-
utice, medicale şi de uz veterinar, produse 
igienice de uz medical, substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical sau veterinar, alimen-
te pentru sugari, suplimente dietetice pentru 
oameni şi animale, plasturi, materiale pentru 
pansamente, truse de prim ajutor, materiale 
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară, 
dezinfectante, produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu metale comune şi aliajele 
lor, minereuri, materiale metalice pentru edi-
ficare şi construcţii, construcţii transportabile 
metalice, cabluri şi fire metalice neelectrice, 
produse de feronerie metalică, containere 
metalice pentru depozitare sau transport, 
seifuri; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu maşini-unelte, 
scule cu acţionare mecanică, motoare (cu 
excepţia celor pentru vehiculele terestre), 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu instrumente agricole (altele decât 
cele acţionate manual), incubatoare pentru 
ouă, maşini automate de vânzare, aparate 
electrice pentru bucătărie, maşini de măturat, 
de curăţat, de spălat şi de spălat rufe; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu scule şi instrumente (acţionate 
manual), cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe 
(cu excepţia armelor de foc), aparate de ras, 
aparate de ras electrice; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 

aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de salvare şi didac-
tice, aparate şi instrumente pentru conduce-
rea, comutarea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetică, discuri acusti-
ce, mecanisme pentru aparate cu preplată, 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, software 
de calculatoare, aplicaţii software pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare, aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile, software pentru procesarea plăţilor 
electronice, software de autentificare, publi-
caţii electronice (descărcabile); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu software de mesagerie instantanee, 
software pentru punerea la comun de fişiere, 
software pentru schimbul electronic şi punea 
în comun de date, materiale audio, video, 
imagini şi grafice prin reţele de calculatoare, 
mobile, fără fir şi de telecomunicaţii, software 
de calculatoare pentru prelucrarea imaginilor, 
graficelor, conţinutului audio, video şi texte-
lor; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu software de calcula-
toare descărcabil care permite utilizatorilor 
să participe la întâlniri şi cursuri care se des-
făşoară pe web, software de calculatoare 
pentru accesarea, vizualizarea şi controlul de 
la distanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de 
calculatoare, software pentru cloud 
computing, dispozitive periferice pentru cal-
culatoare; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu semiconductoa-
re, circuite integrate semiconductoare, cipuri 
de memorie semiconductoare, controlere de 
memorie semiconductoare, circuite integrate 
de memorie semiconductoare, cipuri de pro-
cesoare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu CPU (unităţi centrale de pro-
cesare), cipuri de calculator şi unităţi centrale 
de procesare RISC-V, cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare cu arhitectura 
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setului de instrucţiuni; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu asis-
tente personale digitale (PDA), playere por-
tabile multimedia, telefoane mobile, telefoane 
inteligente, aparate de fotografiat digitale, 
baterii, încărcătoare de baterii, servere in-
formatice, hardware pentru reţele de calcula-
toare şi de telecomunicaţii, adaptoare, comu-
tatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare, modemuri fără fir şi cu fir şi 
carduri şi dispozitive de comunicaţii, supor-
turi pentru laptopuri; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu genţi 
de calculatoare, extinctoare, compact discuri, 
muzică digitală (descărcabilă), aparate de 
telecomunicaţii, suporturi de mouse, acceso-
rii pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, 
filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile, sisteme de alarmă, camere video 
de securitate; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune, 
echipamente pentru difuzare de televiziune, 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS), programe de stocare de 
date, ochelari şi ochelari de soare, indicatoa-
re electronice; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu carduri 
bancare, de credit, de debit, de numerar, de 
alimentare, telefonice şi de identitate, codifi-
cate sau magnetice, maşini de casierie au-
tomatică, bancomate, cititoare de cărţi elec-
tronice, cartuşe de toner, neumplute, pentru 
imprimante şi fotocopiatoare, dispozitive de 
monitorizare a bebeluşilor, obiective macro, 
carduri de acces codificate, ochelari 3D, 
carduri de memorie pentru aparate de jocuri 
video, magneți, îmbrăcăminte de protecţie, 
protecţia capului, mănuşi de protecţie, încăl-
ţăminte de protecţie; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice, materiale de 
sutură, dispozitive terapeutice şi de asisten-
ţă, adaptate pentru persoanele cu handicap, 
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor, apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu aparate terapeuti-
ce cu aer cald, cuverturi electrice pentru uz 
medical, aparate de analiză pentru uz medi-
cal, aparate pentru analiza sângelui, aparate 
auditive pentru persoane cu deficienţe de 
auz (proteze auditive), dispozitive pentru 

protecţia auzului, aparate de diagnosticare 
pentru uz medical, bandaje ortopedice pentru 
articulaţii, recipiente pentru biberoane, tetine 
de biberon, dispozitive pentru curăţarea lim-
bii; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu aparate şi instalaţii 
de iluminat, de încălzire, de răcire, de produ-
cere a vaporilor, de gătit, de uscare, de venti-
lare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu vehicule, aparate de 
locomoţie terestră, aeriană sau navală, bici-
clete, piese şi accesorii pentru vehicule, pie-
se şi accesorii pentru biciclete, scaune de 
siguranţă pentru copii (pentru vehicule), ha-
muri de siguranţă pentru scaune de vehicule, 
anvelope, pneuri, petice adezive de cauciuc 
pentru repararea camerelor de aer, huse 
pentru anvelope; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu ar-
me de foc, muniţii şi proiectile, explozive, 
focuri de artificii; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu metale 
preţioase şi aliajele lor, giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase şi semipreţioase, ceasor-
nicărie şi instrumente pentru măsurarea tim-
pului; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu instrumente muzi-
cale, pupitre pentru partituri şi stative pentru 
instrumente muzicale, baghete de dirijor; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu hârtie şi carton, produse 
de imprimerie, articole pentru legătorie, foto-
grafii, articole de papetărie şi de birou (cu 
excepţia mobilei), adezivi pentru papetărie 
sau menaj, materiale pentru pictură şi pentru 
artişti, pensule; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu materiale 
didactice şi de instruire, folii, pelicule şi pungi 
din plastic pentru ambalare şi împachetare, 
caractere şi clişee tipografice, carduri sub 
formă de carduri de debit, carduri de credit, 
carduri de plată, cartele telefonice şi cartele 
de identitate, altele decât cardurile codificate 
şi magnetice, manuale de utilizare, batiste 
din hârtie, modele şi figurine din hârtie, arti-
cole pentru prinderea paginilor, şervete de 
masă din hârtie, şerveţele de hârtie, decora-
ţiuni din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu piele şi imitaţii de piele, piei de ani-
male, genţi de voiaj şi de transport, portofele 
şi portmonee, umbrele şi umbrele de soare, 
bastoane, bice şi articole de şelărie, zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
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legătură cu mobilier, oglinzi, rame, containe-
re nemetalice pentru depozitare sau tran-
sport; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu ustensile şi reci-
piente de menaj sau de bucătărie, vase de 
bucătărie şi articole de masă (cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor), piepteni şi 
bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), materia-
le pentru perii, articole pentru curăţare, arti-
cole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă, 
perii de dinţi electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate, mar-
chize din materiale textile sau sintetice, vele, 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac, materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare (cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice), materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu fire 
şi fibre de uz textil; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu texti-
le şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz cas-
nic, draperii din materiale textile sau plastice; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu îmbrăcăminte, încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea 
capului; servicii de comerţ cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu dantele, trese şi 
broderii, panglici şi funde de mercerie, nas-
turi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie, 
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr 
fals; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu covoare, carpete, 
preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse 
pentru acoperirea podelelor, tapete murale, 
nu din materiale textile; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
jocuri, jucării şi articole pentru joacă, aparate 
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi 
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun, ornamente pentru petrecere şi 
pomi de Crăciun artificiali; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
aparate pentru jocuri electronice şi aparate 
de divertisment, altele decât cele adaptate 
pentru a fi utilizate cu un ecran sau cu un 
monitor extern, aparate de jocuri video pen-
tru acasă şi aparate de jocuri video de mână 
(niciunele nefiind destinate utilizării cu recep-
toare de televiziune), ciorapi pentru cadourile 
de Crăciun, console portabile pentru jocuri 
electronice, pălării din hârtie pentru petreceri, 
pălării din plastic pentru petreceri, articole din 
hârtie pentru petreceri; servicii de vânzare cu 

amănuntul şi angro, toate în legătură cu car-
ne, peşte, păsări, vânat, înlocuitori de carne, 
fructe şi legume conservate, congelate, us-
cate şi fierte, sosuri de fructe, caş de soia, 
tofu, supe, baze de supă, jeleuri, dulceţuri, 
compoturi, ouă, frişcă (smântână), lapte şi 
produse lactate, lapte din boabe de soia, 
înlocuitori de lapte, produse preparate din 
înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi de uz 
alimentar, fructe cu coajă lemnoasă prepara-
te, nuci uscate, gustări, mâncăruri preparate, 
mâncare fast-food preambalată; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, 
orez, paste făinoase şi tăiţei, tapioca şi sago, 
făină şi preparate din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată, 
şerbeturi, 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); 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu înlocuitori de cafea, bău-
turi pe bază de cafea, frunze de ceai şi pro-
duse pe bază de ceai, băuturi pe bază de 
ceai, pudră de cacao şi produse din cacao, 
băuturi pe bază de ciocolată, produse de 
brutărie, pizza, budinci, prăjituri chinezeşti 
tradiţionale pentru Festivalul Lunii, batoane 
pentru gustări conţinând un amestec de ce-
reale, nuci şi fructe uscate (produse de cofe-
tărie), fursecuri, biscuiţi, prăjituri chinezeşti şi 
prăjituri în stil occidental, găluşte chinezeşti, 
fulgi de migdale; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu produse 
agricole, de acvacultură, horticole şi forestie-
re brute şi neprelucrate, cereale şi seminţe 
crude şi neprelucrate, fructe şi legume 
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori 
naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru 
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru 
animale, malţ; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu bere, 
preparate pentru fabricarea berii, ape mine-
rale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate nealcoolice pentru fabrica-
rea băuturilor, sucuri de legume şi băuturi din 
legume; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu băuturi alcoolice 
(cu excepţia berii), preparate alcoolice pentru 
fabricarea băuturilor, extracte alcoolice, 
esenţe alcoolice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu tu-
tun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi ţigarete, 
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ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători, articole pentru fumători, chi-
brituri; toate serviciile de vânzare cu amă-
nuntul şi angro sus-menţionate furnizate de 
asemenea on-line, prin intermediul magazi-
nelor universale sau supermarketurilor, toate, 
de asemenea, care permit clienţilor să vizua-
lizeze şi să cumpere comod aceste produse 
de pe un site web de Internet cu produse de 
larg consum şi dintr-un magazin de vânzare 
angro, dintr-un catalog cu produse de larg 
consum prin comenzi prin poştă sau prin 
mijloace de telecomunicaţii şi din magazine 
de vânzare cu amănuntul; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; compensarea şi recon-
cilierea tranzacţiilor financiare printr-o reţea 
globală de calculatoare; servicii de transfer 
de fonduri; transmiterea fondurilor prin mij-
loace electronice pentru terţi; transfer de plăţi 
pentru terţi prin Internet; servicii bancare 
electronice; servicii de plăţi on-line; furniza-
rea serviciilor de transfer electronic de fon-
duri; brokeraj de valută; tranzacţii financiare 
prin blockchain; servicii bancare şi servicii 
financiare on-line; furnizarea informaţiilor 
financiare prin Internet; tranzacţii bancare la 
domiciliu (home banking); servicii bancare 
furnizate on-line dintr-o bază de date compu-
terizată sau prin Internet; birouri financiare 
de cliring; verificarea creditelor prin interme-
diul reţelelor globale de calculatoare; servicii 
electronice de gestionare a riscurilor de cre-
dit; servicii de plată electronică pentru bunu-
rile achiziţionate şi servicii de plată electroni-
că a facturilor; servicii de informare cu privire 
la finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
servicii de carduri de credit, procesarea şi 
transmiterea facturilor şi plăţilor acestora, 
precum şi furnizarea asigurărilor pentru tran-
zacţii financiare; servicii financiare sub formă 
de servicii de facturare şi procesare a plăţi-
lor; servicii de depunere în casete valorice şi 
de emisiune de cecuri de călătorie; investiţii 
de capital; estimări financiare (asigurări, 
bănci, proprietăţi imobiliare); servicii de ma-
nagement financiar şi de gestionare a active-
lor; servicii de asigurări şi financiare; servicii 
financiare furnizate prin mijloace de teleco-
municaţii; servicii de consultanţă şi consiliere 
financiară; servicii de tranzacţionare a titluri-
lor de valoare; cotaţii de bursă; brokeraj de 
acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; ser-

vicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plată şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; servicii privind debitarea şi creditarea 
conturilor financiare; emisiune de carduri cu 
valoare stocată, carduri de plată şi carduri de 
debit; servicii de carduri telefonice de credit; 
asigurarea finanţării pentru proiecte de con-
strucţii; intermediere şi gestionare de locaţii 
şi închirieri de proprietăţi imobiliare; închirie-
re şi leasing de bunuri imobiliare; estimări de 
proprietăţi imobiliare; evaluări imobiliare; 
finanţare imobiliară; investiţii imobiliare; bro-
keraj imobiliar; agenţii imobiliare; servicii ale 
agenţiilor de închiriere a locuinţelor; servicii 
actuariale; servicii de gestionare şi consul-
tanţă privind bunurile imobiliare; colectarea 
chiriilor; închirierea spaţiilor pentru birouri 
(imobiliare); închirierea camerelor şi aparta-
mentelor; agenţie pentru colectarea taxelor 
pentru gaze şi electricitate; expertizare de 
antichităţi; evaluări de obiecte de artă; esti-
mări de bijuterii; evaluarea automobilelor de 
ocazie; furnizarea informaţiilor despre impo-
zite (servicii financiare); colectarea fondurilor 
de binefacere; organizarea colectelor în sco-
puri caritabile; colecte de binefacere; închiri-
erea maşinilor de numărat şi procesat ban-
cnote şi monede; închirierea bancomatelor 
sau maşinilor de casierie automatică; emite-
rea bonurilor valorice; servicii de bancomate; 
furnizarea cartelelor preplătite şi jetoanelor 
de valoare; servicii ale agenţiilor de schimb 
valutar; servicii de transfer de bani; servicii 
de transfer de valută; comerţ şi schimb valu-
tar; piaţă de devize; tranzacţii cu devize; 
prestarea serviciilor filantropice de strângere 
a fondurilor pentru protecţia mediului prin 
scăderea emisiilor de bioxid de carbon; bro-
keraj de credite de compensare a emisiilor 
de carbon; sponsorizarea programelor de 
compensare a emisiilor de carbon; finanţare 
şi investiţii pentru proiectele de reducere a 
emisiilor; investiţii în programe şi proiecte de 
reducere a emisiilor de carbon; investiţii în 
fondurile de reducere a emisiilor; acordări de 
împrumuturi; acordarea creditelor temporare; 
toate serviciile sus-menţionate furnizate şi 
prin mijloace electronice; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie a 
datelor prin reţele de telecomunicaţii; furniza-
rea serviciilor de teleconferinţe şi videoconfe-
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rinţe multimedia pe web şi servicii de întâlniri 
on-line care permit vizualizarea, punerea în 
comun, editarea şi discutarea simultană şi 
asincronă de documente, date şi imagini de 
către participanţi, prin intermediul unui 
browser web; furnizarea accesului on-line 
pentru clienţi la rapoarte on-line cu privire la 
performanţa, eficienţa şi starea aplicaţiilor, 
teleconferinţelor, conferinţelor video şi întâl-
nirilor pe web; furnizarea accesului la distan-
ţă securizat pentru utilizatori, prin Internet, la 
reţele de calculatoare private; furnizarea 
serviciilor de colaborare on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze aplicaţii, platforme, 
documente puse în comun, date, liste de 
sarcini şi forumuri de discuţii; furnizarea ac-
cesului la baze de date computerizate în 
reţeaua globală de calculatoare pentru cău-
tare şi recuperare de informaţii, date, site-uri 
web şi resurse disponibile în reţelele de cal-
culatoare; furnizarea accesului utilizatorilor la 
o bază de date computerizată care conţine 
publicaţii, buletine informative, baze de date 
şi informaţii electronice, accesibile prin in-
termediul calculatorului; furnizarea camerelor 
de chat (servicii de camere de chat); furniza-
rea accesului la reţelele globale de calcula-
toare pentru mai mulţi utilizatori pentru tran-
sferul şi difuzarea unei game largi de infor-
maţii; furnizarea accesului la un site web în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare 
prin intermediul căruia terţii pot oferi produse 
şi servicii, plasa şi onora comenzi, încheia 
contracte şi tranzacţiona afaceri; furnizarea 
accesului la un site web interactiv într-o reţea 
globală de calculatoare pentru ca terţii să 
afişeze informaţii, să răspundă la cereri şi să 
plaseze şi onoreze comenzi pentru produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; servicii de 
comunicaţii electronice pentru crearea came-
relor de chat virtuale prin intermediul mesaje-
lor textuale; furnizarea buletinelor informative 
electronice pentru afişarea şi transmiterea 
mesajelor printre şi între utilizatorii de calcu-
latoare cu privire la produse, servicii, clienţi 
potenţiali şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
unui buletin informativ interactiv on-line pen-
tru afişarea, promovarea, vânzarea şi revân-
zarea obiectelor prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; furnizarea serviciilor 
de poştă electronică şi de retransmitere de 
poştă electronică; comunicaţii audio şi video 
prin calculatoare şi reţele de calculatoare, 
precum şi printr-o reţea globală de comuni-
caţii; furnizarea accesului la calculatoare şi 
închirierea timpului de acces la buletine in-

formative şi baze de date interactive on-line; 
furnizarea accesului la buletine informative 
electronice pentru afişarea şi transmiterea 
mesajelor printre şi între utilizatorii de calcu-
latoare cu privire la produse, servicii şi opor-
tunităţi de afaceri; furnizarea accesului la un 
calendar electronic, un registru cu adrese şi 
o agendă electronică prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea serviciilor 
de conexiuni directe între utilizatorii de calcu-
latoare pentru schimb de date; furnizarea 
accesului la telecomunicaţii şi de linkuri la 
baze de date computerizate şi prin Internet; 
servicii de difuzare pe pagini web; furnizarea 
accesului la o bază de date on-line cu infor-
maţii referitoare la platforme de prezentare a 
reclamaţiilor de difuzare pe web; servicii de 
comunicaţii electronice; servicii de telecomu-
nicaţii interactive; telecomunicaţii de informa-
ţii (pagini web), programe de calculator şi 
date; furnizarea conexiunilor de telecomuni-
caţii la Internet sau la baze de date; furniza-
rea accesului de telecomunicaţii la facilităţi şi 
structuri world-wide web; comunicaţii prin 
terminale de calculator; comunicaţii prin reţe-
le de fibră optică; transmisie asistată de cal-
culator de mesaje, informaţii, date, documen-
te şi imagini; servicii de comunicare de date 
prin mijloace electronice; schimb electronic 
de voce, date, conţinut audio, video, text şi 
grafice accesibile prin intermediul reţelelor de 
calculatoare şi de telecomunicaţii; servicii de 
mesagerie electronică instantanee; comuni-
caţii prin telefonie mobilă; colectarea, tran-
smiterea şi expedierea datelor prin mijloace 
electronice; colectarea, transmiterea şi ex-
pedierea mesajelor de poştă electronică, 
informaţii sub formă de imagini fixe şi/sau 
imagini în mişcare, cum ar fi caractere, me-
saje, muzică şi imagini, telegrame, informaţii 
şi date prin mijloace mecanice, electronice, 
telefonice, prin telefax, cablu, calculator şi 
satelit; transmisie, difuzare şi recepţie de 
materiale audio, video, de imagini statice şi 
în mişcare şi de date, fie în formă comprima-
tă sau necomprimată, în timp real sau cu 
întârziere; servicii de mesagerie, conferinţe şi 
transmisie de comenzi pe cale electronică; 
servicii de videoconferinţă; comunicare prin 
intermediul buletinelor informative electronice 
care permit utilizatorilor să poarte o conver-
saţie interactivă în timp real între un terminal 
de calculator şi un buletin informativ electro-
nic care conţine informaţii sub formă de ima-
gini fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizarea buleti-
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nelor informative şi panourilor de mesaje 
electronice pentru transmiterea mesajelor; 
furnizarea forumurilor on-line pentru discuţii; 
servicii de comunicaţii, şi anume servicii de 
mesagerie digitală de text şi numerică; tran-
smisie de informaţii prin comunicare de date 
pentru asistenţa în luarea deciziilor; transmi-
sie de informaţii prin intermediul sistemelor 
de comunicaţii video; servicii de conferinţe 
pe web; furnizarea instalaţiilor şi accesului la 
conferinţe video şi/sau telefonice la distanţă; 
servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 
de transmisie securizată de date şi informaţii; 
furnizare de linkuri către fişiere de date elec-
tronice; transmitere de facsimile; transmitere 
de mesaje; servicii de radio-paging; închirie-
rea modemurilor; închirierea aparatelor de 
telecomunicaţii; trimiterea, recepţia şi retrimi-
terea mesajelor electronice; servicii de difu-
zare de televiziune; difuzare şi transmisie de 
programe radio şi de televiziune; difuzarea 
de muzică; transmisie de muzică, filme, pro-
grame interactive, videoclipuri, jocuri electro-
nice de calculator; transmisie de informaţii cu 
privire la servicii on-line de cumpărături şi de 
vânzări universale cu amănuntul; servicii de 
transmisie video la cerere; agenţii de presă; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicare de texte, cărţi 
şi jurnale (cu excepţia textelor publicitare); 
publicare de diagrame, imagini şi fotografii; 
publicare de ziare, reviste şi periodice; servi-
cii de educaţie, formare şi instruire cu privire 
la telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; furnizarea serviciilor de educa-
ţie, recreere, instruire, pregătire profesională 
şi formare, atât interactive cât şi neinteracti-
ve; elaborare de cursuri de educaţie, exame-
ne şi calificări; divertisment furnizat prin in-
termediul mijloacelor interactive electronice 
şi digitale; servicii de jocuri on-line; servicii 
de jocuri electronice furnizate prin intermedi-
ul Internetului; furnizarea informaţiilor cu pri-
vire la educaţie, instruire, divertisment, re-
creere, activităţi sportive, sociale şi culturale; 
furnizarea publicaţiilor electronice on-line 
(nedescărcabile); pregătirea, organizarea, 
găzduirea şi coordonarea concursurilor de 
canto; pregătirea, organizarea, găzduirea şi 
coordonarea concertelor; pregătirea, organi-
zarea, găzduirea şi coordonarea evenimen-

telor şi competiţiilor în scopuri educative sau 
de divertisment; pregătirea, organizarea, 
găzduirea şi coordonarea concursurilor de 
televizate şi concursurilor cu misiuni de cău-
tare; servicii de agenţii de bilete (divertis-
ment); informaţii referitoare la divertisment 
sau educaţie furnizate on-line dintr-o bază de 
date computerizată sau de pe Internet; pune-
rea la dispoziţie de muzică digitală (fără po-
sibilitatea de descărcare) pe Internet; furniza-
re de muzică digitală (nedescărcabilă) de pe 
site-uri web cu muzică în format MP3 de pe 
Internet; furnizarea jocurilor video, jocurilor 
de calculator, sunetului sau imaginilor sau 
filmelor prin reţelele de telecomunicaţii sau 
de calculatoare; furnizarea jocurilor şi con-
cursurilor pe calculator on-line; servicii de 
jocuri de calculator furnizate on-line dintr-o 
bază de date de calculatoare; servicii de 
divertisment cu privire la jocuri; furnizarea 
materialelor video on-line, nedescărcabile; 
furnizare de publicaţii electronice de pe In-
ternet sau din reţeaua de calculatoare sau o 
bază de date computerizată; servicii de di-
vertisment şi educaţie cu privire la planifica-
re, producţie şi distribuţie de sunet, imagini, 
muzică digitală, filme, materiale audio, vizua-
le sau audiovizuale în direct sau înregistrate, 
pentru difuzare prin cablu, canale de satelit, 
Internet, sisteme fără fir sau cu legătură prin 
fir şi alte mijloace de comunicaţii; divertis-
ment muzical; închirierea înregistrărilor sono-
re; pregătirea programelor de divertisment, 
educative, documentare şi de ştiri pentru 
difuzare; servicii de reporteri de ştiri; informa-
ţii cu privire la evenimente sportive sau cultu-
rale, chestiuni de actualitate şi ştiri de ultimă 
oră furnizate prin transmisie de televiziune 
prin satelit, Internet sau prin alte mijloace 
electronice; producţie de film, televiziune şi 
radio; pregătire şi producţie de programe de 
televiziune; furnizare de informaţii, date, gra-
fice, sunet, muzică, videoclipuri, animaţii şi 
texte în scopuri de divertisment; jocuri de 
noroc; furnizarea instalaţiilor de recreere 
pentru cluburi, instalaţiilor pentru cluburi 
sportive şi pentru săli de sport; reprezentaţii 
susţinute de grupuri muzicale; servicii de 
divertisment oferite de cluburi, discoteci, pa-
rade de modă şi cluburi de noapte; servicii 
de divertisment oferite de cluburi referitoare 
la divertisment, educaţie şi servicii culturale; 
organizare, coordonare şi furnizare de confe-
rinţe, convenţii, congrese, seminare şi atelie-
re de formare; organizare, coordonare şi 
furnizare de conferinţe, convenţii, congrese, 
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seminare şi ateliere de formare cu privire la 
telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; organizare şi coordonare de 
expoziţii, parade de modă, spectacole edu-
cative şi spectacole şi reprezentaţii culturale; 
servicii de expoziţii şi galerii de artă; servicii 
de galerii de artă cu privire la închirierea ope-
relor de artă; servicii de instruire cu privire la 
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi la 
conservarea mediului; furnizarea cursurilor 
cu privire la trabucuri, cursuri de degustare a 
vinurilor; furnizarea informaţiilor educative cu 
privire la materiale de cercetare şi intermedi-
ere în acest domeniu; coordonare, organiza-
re, planificare şi gestionare de seminare; 
dresaj de animale; regizare în producţia emi-
siunilor de difuzare; servicii de instruire cu 
privire la exploatarea maşinilor şi echipamen-
telor, inclusiv a echipamentelor audiovizuale 
utilizate pentru producţia emisiunilor de difu-
zare; furnizare de studiouri audio şi video; 
exploatarea instalaţiilor sportive; furnizarea 
instalaţiilor pentru filme, spectacole, piese de 
teatru, muzică sau instruire educaţională; 
agenţii de rezervări în domeniul divertismen-
tului; închiriere şi leasing de filme cinemato-
grafice; închiriere şi leasing de instrumente 
muzicale; închiriere şi leasing de programe 
de televiziune; închiriere şi leasing de televi-
zoare; servicii de bibliotecă; servicii de arhivă 
de bibliotecă; servicii de subtitrare; interpre-
tarea limbajului semnelor; închiriere de benzi 
video preînregistrate; închiriere şi leasing de 
aparate de jocuri; închiriere de echipamente 
pentru jocuri de sală; împrumut de fotografii; 
fotografie; servicii de traducere; servicii de 
interpretariat; programe educaţionale şi de 
instruire în domeniul managementului riscuri-
lor; programe educaţionale şi de instruire 
referitoare la certificare; furnizare de ştiri; 
organizarea loteriilor; îndrumare; servicii de 
consultanţă, informare şi consiliere cu privire 
la serviciile sus-menţionate; 

 

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 calculatoare; cercetare şi dez-
voltare referitoare la semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-

soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; software ca serviciu (SaaS); servicii IT în 
legătură cu transmiterea de informaţii, date, 
documente şi imagini prin Internet; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP), şi 
anume găzduire de aplicaţii software de cal-
culatoare pentru terţi; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) oferind software în 
domeniile conferinţelor pe web, conferinţelor 
audio, mesageriei electronice, colaborării cu 
privire la documente, conferinţelor video şi 
procesării de voce şi apeluri; furnizare de 
software nedescărcabil on-line pentru facilita-
rea interoperabilităţii multiplelor aplicaţii sof-
tware; servicii de asistenţă tehnică referitoare 
la software şi aplicaţii de calculator furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
participe la discuţii, să primească răspunsuri 
de la colegi, să formeze comunităţi virtuale, 
să participe la reţele de socializare şi să facă 
schimb de documente; consiliere în domeniul 
tehnologiei calculatoarelor oferită utilizatorilor 
de Internet prin intermediul unei linii fierbinţi 
de asistenţă; servicii IT referitoare la crearea 
indexurilor de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 
de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente digitale personale şi de 
playere portabile multimedia; proiectare de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectarea aparatelor de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotri-
va viruşilor; servicii de sisteme software de 
calculatoare; proiectare de software de cal-
culatoare; proiectare, dezvoltare, actualizare 
şi ameliorare de software pentru jocuri de 
calculator şi video; proiectarea sistemelor 
informatice; proiectare şi dezvoltare de pa-
gini web; găzduire de pagini web pentru terţi; 
găzduire de software de aplicaţii de calcula-
tor pentru căutarea şi recuperarea informaţii-
lor din baze de date şi reţele de calculatoare; 
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furnizarea informaţiilor tehnice la cererea 
specifică a utilizatorilor finali prin intermediul 
telefonului sau reţelei globale de calculatoa-
re; servicii de consultanţă pentru software de 
calculatoare; servicii IT cu privire la căutarea 
personalizată în baze de date computerizate 
şi pe site-uri web; codare şi decodare de 
semnale informatice şi electronice; conversia 
datelor şi a documentelor de pe un suport 
fizic către un suport electronic; servicii de 
testare şi evaluare; servicii de arhitectură şi 
design; servicii de design interior pentru clă-
diri, birouri şi apartamente; servicii de infor-
mare în domeniul calculatoarelor; servicii de 
informare în domeniul reţelelor, şi anume 
furnizarea informaţiilor tehnice referitoare la 
calculatoare şi reţele în domeniul afacerilor şi 
comerţului electronic; furnizarea programelor 
de gestionare a riscului securităţii informati-
ce; servicii de informare, cunoaştere şi testa-
re în domeniul securităţii informatice; teste 
de control al calităţii; servicii IT cu privire la 
certificarea tranzacţiilor comerciale şi pregăti-
rea rapoartelor pentru acestea; servicii de 
securitate pentru controlul accesului la calcu-
latoare, reţele electronice şi baze de date; 
servicii de securitate a serviciilor de transmi-
sie a datelor şi a tranzacţiilor prin servicii de 
reţele informatice; consultanţă cu privire la 
securitatea datelor; consultanţă tehnologică 
privind securizarea telecomunicaţiilor; servicii 
de securitate a reţelelor de comunicaţii com-
puterizate; furnizarea informaţiilor în domenii-
le securităţii pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate şi tran-
smisiei securizate de date şi informaţii; servi-
cii de consultanţă în domeniile serviciilor de 
securitate pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate, servi-
ciilor de securitate a informaţiilor; servicii de 
autentificare pentru securitatea informatică; 
autentificarea on-line a semnăturilor electro-
nice; salvarea externă a datelor; furnizarea 
informaţiilor în legătură cu tehnologia calcu-
latoarelor şi programelor prin intermediul 
unui site; cartografie; cloud computing; servi-
cii ale unui furnizor de găzduire cloud; furni-
zarea accesului temporar la software nedes-
cărcabil pe bază cloud şi la software pentru 
cloud computing; stocarea electronică a da-
telor; furnizare de sisteme informatice virtua-
le şi de medii informatice virtuale prin tehnica 
cloud; închiriere de software de divertisment; 
furnizarea de software de calculatoare şi 
aplicaţii de calculator on-line nedescărcabile 
pentru difuzarea materialelor audio, materia-

lelor video, videoclipurilor, muzicii şi imagini-
lor; servicii de consultanţă, informare şi con-
siliere cu privire la serviciile sus-menţionate. 
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09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea 

sau reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de date magnetice, echipamente de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; software 
şi aplicaţii software de calculatoare (descăr-
cabile), inclusiv aplicaţii software descărcabi-
le pentru vânzarea angro şi cu amănuntul a 
produselor; aplicaţii software descărcabile 
pentru procesarea electronică a plăţilor; plat-
forme de software de calculatoare (înregis-
trate sau descărcabile); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro 
on-line furnizate prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare în legătură cu ali-
mente, băuturi şi bunuri de larg consum; 
servicii de comenzi on-line computerizate 
pentru vânzarea cu amănuntul şi angro de 
produse referitoare la alimente, băuturi şi 
bunuri de larg consum; organizarea şi desfă-
şurarea prezentărilor de articole pentru terţi; 
servicii comerciale de intermediere pentru 
vânzarea şi achiziţionarea produselor; pro-
movarea vânzărilor pentru terţi; publicitate 
pentru terţi prin intermediul reţelelor de co-
municaţii electronice on-line; furnizarea unei 
baze de date on-line cu funcţie de căutare cu 
produse ale terţilor; servicii de intermediere 
în afaceri pentru vânzarea şi achiziţionarea 
produselor; servicii de comenzi on-line com-
puterizate; administrarea programelor de 
fidelizare a clienţilor; compilarea indexurilor 
de informaţii în scopuri comerciale sau publi-
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citare; obţinerea şi furnizarea informaţiilor de 
afaceri şi comerciale, inclusiv furnizarea in-
formaţiilor despre bunurile de larg consum 
referitoare la alimente şi băuturi; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; servicii de portofel elec-
tronic (servicii de plăţi); servicii de plată elec-
tronică şi de tranzacţionare financiară; servi-
cii de plată prin comerţ electronic; procesa-
rea electronică a plăţilor pentru achiziţiona-
rea produselor şi serviciilor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; procesa-
rea plăţilor efectuate cu card de credit; pro-
cesarea plăţilor efectuate cu card de debit; 
management financiar; consultaţii în dome-
niul financiar; transfer electronic de fonduri; 
informaţii financiare; furnizarea informaţiilor 
financiare prin intermediul unui site; servicii 
de transfer de valută; servicii de plată a fac-
turilor; servicii de plată a facturilor prin inter-
mediul site-urilor de Internet; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; creare şi dezvoltare de hardware 
şi software de calculatoare; închirierea de 
software de calculatoare; consultanţă în do-
meniul software de calculatoare; consultanţă 
în domeniul tehnologiilor referitoare la calcu-
latoare; consultanţă în materie de securitate 
informatică; găzduirea site-urilor de Internet 
(site-uri web); instalarea de software de cal-
culatoare; întreţinerea software de calcula-
toare; software ca serviciu (SaaS); platformă 
ca serviciu (PaaS); consultanţă în materie de 
design web; stocarea electronică a datelor. 

 

(531) CFE(8) 02.01.23; 26.13.01; 27.03.02; 27.05.21. 
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(511) NCL(11-2020) 
09   - aplicaţii software descărcabile pentru vânza-

rea angro şi cu amănuntul a produselor; apli-
caţii software descărcabile pentru procesa-
rea electronică a plăţilor; platforme de sof-
tware de calculatoare (înregistrate sau des-
cărcabile); 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro 
on-line furnizate prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare în legătură cu ali-
mente, băuturi şi bunuri de larg consum; 
servicii de comenzi on-line computerizate 
pentru vânzarea cu amănuntul şi angro de 
produse referitoare la alimente, băuturi şi 
bunuri de larg consum; organizarea şi desfă-
şurarea  prezentărilor de articole pentru terţi; 
servicii comerciale de intermediere pentru 
vânzarea şi achiziţionarea produselor; furni-
zarea unei baze de date on-line cu funcţie de 
căutare cu produse ale terţilor; servicii de 
intermediere în afaceri pentru vânzarea şi 
achiziţionarea produselor; servicii de co-
menzi on-line computerizate; administrarea 
programelor de fidelizare a clienţilor; compi-
larea indexurilor de informaţii în scopuri co-
merciale; 

 

36   - servicii de portofel electronic (servicii de 
plăţi); servicii de plată electronică; servicii de 
plată prin comerţ electronic; procesarea elec-
tronică a plăţilor pentru achiziţionarea produ-
selor şi serviciilor prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; 

 

42   - creare şi dezvoltare de software de aplicaţii 
pentru vânzarea angro şi cu amănuntul de 
produse; platformă ca serviciu (PaaS). 

 

(531) CFE(8) 02.01.23; 26.13.01; 27.03.02; 27.05.21. 
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(210) 045871 
(220) 2020.04.09 
(730) Abbott Rapid Diagnostics International 

Subsidiary Unlimited Company, IE 
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,  
Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - preparate de control destinate utilizării la 

diagnosticare in vitro, screening, confirmare 
şi analiză; reactivi de diagnostic şi reactivi 
chimici pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; soluţii folosite în seturi de teste de 
diagnostic pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; benzi de testare pentru utilizare în 
laboratoare şi în cercetări; seturi de teste de 
diagnostic pentru utilizare în laboratoare şi în 
cercetări; preparate de diagnostic pentru 
utilizare în laboratoare şi în cercetări; seturi 
de teste de diagnostic care conţin reactivi şi 
analize pentru utilizare în industrie şi ştiinţe; 
teste de diagnostic in vitro pentru utilizare în 
laboratoare şi în cercetări; teste imuno-
cromatografice in vitro pentru utilizare în la-
boratoare şi în cercetări; 

 

05   - seturi de diagnostic care conţin reactivi bio-
logici; seturi de teste de diagnostic de uz 
medical; benzi de testare pentru diagnostic 
medical; reactivi de diagnostic, de uz medi-
cal; preparate de diagnosticare de uz medi-
cal; preparate de testare de uz medical; teste 
de diagnostic de uz medical; analize pentru 
diagnostice medicale; teste pentru diagnosti-
ce medicale in vitro; analize pentru diagnos-
tice medicale in vitro; seturi de teste pentru 
diagnostic medical in vitro; benzi de testare 
pentru diagnostice medicale in vitro; reactivi 
pentru diagnostice medicale in vitro; teste 
imuno-cromatografice in vitro de uz medical; 
teste de diagnostic medical pentru depista-
rea, diagnosticul, screeningul şi confirmarea 
virusurilor şi infecţiilor. 

 

 
 
 
(210) 045882 
(220) 2020.04.22 
(730) NOVAC Andrei, MD 

Str-la Suvorov nr. 9, MD-3805,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045885 
(220) 2020.04.23 
(730) The Coca-Cola Company, US 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aplicaţii software descărcabile pentru vânza-

rea cu amănuntul de produse; aplicaţii sof-
tware descărcabile pentru procesarea elec-
tronică a plăţilor şi chitanţelor; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul furnizate 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare; servicii de căutare computerizată, de 
comandă şi distribuire de vânzare cu amă-
nuntul şi angro on-line; organizarea şi desfă-
şurarea prezentărilor de articole pentru terţi; 
servicii comerciale de intermediere pentru 
vânzarea şi achiziţionarea produselor; pro-
movarea vânzărilor pentru terţi; publicitate 
pentru terţi prin intermediul reţelelor de co-
municaţii electronice on-line; furnizarea unei 
baze de date on-line cu funcţie de căutare cu 
produse ale terţilor; servicii de intermediere 
în afaceri pentru vânzarea şi achiziţionarea 
produselor; servicii de comerţ cu amănuntul 
furnizate printr-o reţea globală de calculatoa-
re; servicii de comenzi on-line computerizate; 
administrarea programelor de fidelizare a 
clienţilor; servicii de comenzi on-line; 

 

36   - servicii de plată on-line şi de tranzacţionare 
financiară; 

 

42   - crearea de software de calculatoare; închirie-
rea de software de calculatoare; consultanţă 
în domeniul software de calculatoare; consul-
tanţă în domeniul tehnologiilor referitoare la 
calculatoare; consultanţă în materie de secu-
ritate informatică; găzduirea site-urilor de 
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Internet (site-uri web); instalarea software de 
calculatoare; întreţinerea software de calcu-
latoare; software ca serviciu (SaaS); consul-
tanţă în materie de design web. 

 

 
 
 
(210) 045894 
(220) 2020.04.28 
(730) Guangzhou Veslee Chemical Science and 

Technology Co., Ltd., CN 
Si Da Xiang, Industrial Park, Sanjing Fuhe, 
Zhongxin Town, Zengcheng, Guangzhou, 
Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
02   - coloranţi; pigmenţi; vopsele; căptuşeli de 

protecţie pentru şasiuri de vehicule; lacuri; 
diluanţi pentru vopsele; diluanţi pentru colo-
ranţi; produse care previn pierderea luciului 
metalelor; materiale plastice solubile în apă, 
aplicabile prin pulverizare, utilizaţi pentru 
pereţii interiori şi exteriori; substanţe de con-
servare contra coroziunii; substanţe de con-
servare contra ruginii; mordanţi pentru piele; 
coloranţi pentru băuturi; paste (cerneluri) de 
imprimare; vopsele ignifuge; produse pentru 
protecţia metalelor; grăsimi contra ruginii; 
sicativi (agenţi de uscare) pentru vopsele; 
argint sub formă de pastă; emailuri (lacuri); 
şelacuri; 

 

03   - substanţe pentru îndepărtarea petelor; pro-
duse de parfumerie; preparate pentru înde-
părtarea cerii; ceară pentru podele; prepara-
te pentru lustruit; ceară de parchet; lichide 
pentru spălarea parbrizelor; produse pentru 
conservarea pieilor (ceruiri); abrazivi; produ-
se pentru fumigaţie; preparate pentru înde-
părtarea lacului; substanţe degresante; ceară 
de lustruire pentru automobile şi biciclete; 
uleiuri eterice; preparate odorizante pentru 
împrospătarea aerului; creme pentru articole 
din piele; aer presurizat, în recipiente pulve-
 

rizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire; de-
tergent pentru suprafeţe de piele. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 26.07.15; 
27.01.25; 27.05.19; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 045906 
(220) 2020.05.04 
(310) 2019755630 
(320) 2019.11.01 
(330) RU 
(730) Energy Beverages LLC, US 

2390 Anselmo Drive, Corona, California 
92879, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
32   - băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi carboga-

zoase nealcoolice şi băuturi energizante; 
siropuri, concentrate, prafuri şi preparate 
pentru fabricarea băuturilor, inclusiv băuturi 
carbogazoase nealcoolice şi băuturi energi-
zante; bere. 

 

 
 
 
(210) 045926 
(220) 2020.05.06 
(310) 88/703,275 
(320) 2019.11.22 
(330) US 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corpora-

ţie din statul Delaware, US 
430 East 29th Street, 14th Floor, New York, 
New York 10016, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman; 
 

42   - servicii de cercetare şi dezvoltare în domeni-
ul farmaceutic; 

 

44   - servicii medicale. 
 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.08. 
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(210) 045936 
(220) 2020.04.27 
(730) TOYS TOYS S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 
nr.10, ap. 2, MD-2071, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 
 
 
(210) 046034 
(220) 2020.05.20 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

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

 

 
 
 
(210) 046035 
(220) 2020.05.20 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră. 

 

 
 
 
(210) 046041 
(220) 2020.05.21 
(730) KORA PHYTO DESIGN S.R.L., MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 12/1, ap. 36,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 27.01.05; 27.01.06; 
27.01.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046043 
(220) 2020.05.22 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră. 

 

 
 
 
(210) 046044 
(220) 2020.05.22 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 

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

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară. 

 

 
 
 
(210) 046092 
(220) 2020.05.29 
(730) Advanced New Technologies Co., Ltd., KY 

Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 
Road, George Town, Grand Cayman KY1-
9008, Insulele Cayman 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea sau reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; mecanisme pentru apa-
rate cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipamente pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare; software de calcu-
latoare; programe de calculator; software de 
calculatoare sub forma unei aplicaţii pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare; aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile; software pentru procesarea plăţilor 
electronice către şi de la alte persoane; sof-
tware de calculatoare şi aplicaţii software 
utilizate în legătură cu serviciile financiare, 
tranzacţiile financiare, comerţul electronic, 
plăţile electronice, schimbul valutar, serviciile 
de tranzacţionare şi brokeraj şi serviciile de 
consiliere privind investiţiile financiare; sof-
tware de autentificare; software de calcula-
toare şi aplicaţii software de calculatoare 
(descărcabile); software de mesagerie in-
stantanee; software pentru punerea la co-
mun de fişiere; software de comunicaţii pen-
tru schimb electronic de date, materiale au-
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dio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculatoare, mobile, fără fir şi de telecomu-
nicaţii; software de calculatoare pentru prelu-
crarea de imagini, grafice, conţinut audio, 
conţinut video şi text; software de calculatoa-
re descărcabil pentru facilitarea transmisiei 
electronice de informaţii, date, documente, 
voce şi imagini prin Internet; software de 
calculatoare descărcabil care permite utiliza-
torilor să participe la întâlniri şi cursuri care 
se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabile pentru cloud 
computing; software descărcabil pe bază 
cloud; software de calculatoare pentru urmă-
rirea şi evaluarea comportamentului clienţilor 
şi comportamentului personal în legătură cu 
deciziile de cumpărare; aplicaţii software de 
calculatoare utilizate în legătură cu conserva-
rea mediului, schimbările climaterice şi com-
pensarea emisiilor de dioxid de carbon; pu-
blicaţii electronice on-line (descărcabile de 
pe Internet sau dintr-o reţea de calculatoare 
sau dintr-o bază de date computerizată); 
publicaţii electronice descărcabile sub formă 
de reviste, articole, broşuri, foi volante, foi de 
date, materiale informative, materiale de 
instruire în domeniul afacerilor, comerţului 
electronic, tehnologiei informaţiei, cloud 
computing-ului, telecomunicaţiilor, Internetu-
lui, pregătirii în domeniul afacerilor şi comer-
ţului electronic, gestionării afacerilor, vânzări-
lor, marketingului şi managementului financi-
ar; periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare; notebook-uri; laptopuri; compu-
tere portabile; calculatoare de buzunar; asis-
tente personale digitale (PDA); playere por-
tabile multimedia; telefoane mobile; telefoane 
inteligente; aparate de fotografiat digitale; 
baterii, încărcătoare de baterii; staţii de lucru 
pe calculator; servere informatice; hardware 
pentru reţele de calculatoare şi de telecomu-
nicaţii; adaptoare, comutatoare, routere şi 
hub-uri pentru reţele de calculatoare; 
modemuri fără fir şi cu fir şi carduri şi dispozi-
tive de comunicaţii; suporturi pentru lapto-
puri, genţi de calculatoare; extinctoare; har-
dware şi firmware de calculatoare; sisteme 
de navigaţie pentru automobile; compact 
discuri; muzică digitală (care poate fi descăr-
cată de pe Internet); aparate de telecomuni-
caţii; suporturi de mouse; aparate pentru 

telefoane mobile; accesorii pentru telefoane 
mobile; jocuri, imagini, filme cinematografice, 
filme şi muzică descărcabile; sisteme de 
alarmă; camere video de securitate; unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video portabi-
le; căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS); programe şi software 
pentru jocuri de calculator, electronice şi 
video (inclusiv software descărcabil de pe 
Internet); ecrane de afişare cu cristale lichide 
pentru echipamente de telecomunicaţii şi 
electronice; decodoare pentru televizoare; 
telecomenzi; programe de stocare de date; 
ochelari şi ochelari de soare; indicatoare 
electronice; carduri bancare de credit, de 
debit, de numerar, de plată, telefonice şi de 
identitate, codificate sau magnetice; maşini 
de casierie automatică, bancomate; cititoare 
de cărţi electronice; cartuşe de toner, neum-
plute, pentru imprimante şi fotocopiatoare; 
dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; 
dispozitive video de monitorizare a bebeluşi-
lor; obiective macro; tablete; carduri de ac-
ces codificate; ochelari 3D; carduri de memo-
rie pentru aparate de jocuri video; calculatoa-
re care se pot purta, telefoane inteligente, 
monitoare, afişaje, hardware de calculatoare, 
dispozitive de urmărire a activităţii, echipa-
mente audio, aparate pentru comunicaţii, 
aparate pentru telecomunicaţii, dispozitive 
periferice de calculatoare, playere media 
mobile şi dispozitive de comunicaţii electro-
nice digitale; calculatoare care se pot purta, 
telefoane inteligente, monitoare, afişaje, har-
dware de calculatoare, dispozitive de urmări-
re a activităţii, echipamente audio, aparate 
pentru comunicaţii, aparate pentru telecomu-
nicaţii, dispozitive periferice de calculatoare, 
playere media mobile şi dispozitive de co-
municaţii electronice digitale, toate pentru a 
facilita operaţiunile de plată prin mijloace 
electronice şi pentru a permite clienţilor să 
acceseze informaţii financiare şi informaţii 
referitoare la conturi bancare şi să efectueze 
tranzacţii bancare; calculatoare care se pot 
purta, telefoane inteligente, monitoare, afişa-
je, hardware de calculatoare, dispozitive de 
urmărire a activităţii, echipamente audio, 
aparate pentru comunicaţii, aparate pentru 
telecomunicaţii, dispozitive periferice de cal-
culatoare, playere media mobile şi dispoziti-
ve de comunicaţii electronice digitale, toate 
cu posibilitate de acces la reţele de comuni-
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caţii fără fir, reţele de telecomunicaţii şi Inter-
net; aplicaţii mobile descărcabile destinate 
utilizării cu calculatoare care se pot purta, 
telefoane inteligente, monitoare, afişaje, hard-
ware de calculatoare, dispozitive de urmări-
re a activităţii, echipamente audio, aparate 
pentru comunicaţii, aparate pentru telecomu-
nicaţii, dispozitive periferice de calculatoare, 
playere media mobile şi dispozitive de co-
municaţii electronice digitale; software de 
aplicaţii de calculatoare destinat utilizării cu 
calculatoare care se pot purta, telefoane 
inteligente, monitoare, afişaje, hardware de 
calculatoare, dispozitive de urmărire a activi-
tăţii, echipamente audio, aparate pentru co-
municaţii, aparate pentru telecomunicaţii, 
dispozitive periferice de calculatoare, playere 
media mobile şi dispozitive de comunicaţii 
electronice digitale; carduri de plată, banca-
re, de credit, de debit, de numerar şi de iden-
tificare codificate sau magnetice preplătite; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; compensarea şi recon-
cilierea tranzacţiilor financiare printr-o reţea 
globală de calculatoare; servicii bancare şi 
servicii financiare on-line; servicii de carduri 
de credit, procesarea şi transmiterea facturi-
lor şi plăţilor acestora, precum şi furnizarea 
asigurărilor pentru tranzacţii financiare; ser-
vicii de transfer de fonduri; transmiterea de 
fonduri prin mijloace electronice pentru terţi; 
transfer de plăţi pentru terţi prin Internet; 
servicii financiare sub formă de servicii de 
facturare şi procesare de plăţi; intermedierea 
şi gestionarea locaţiilor şi închirierilor de pro-
prietăţi imobiliare; închiriere şi leasing de 
bunuri imobiliare; estimări de proprietăţi imo-
biliare; evaluări imobiliare, finanţare imobilia-
ră, investiţii imobiliare; brokeraj imobiliar; 
agenţii imobiliare; servicii ale agenţiilor de 
închiriere a locuinţelor; servicii actuariale; 
servicii de gestionare şi consultanţă privind 
bunurile imobiliare; colectarea chiriilor; închi-
rierea spaţiilor pentru birouri (imobiliare); 
închirierea camerelor şi apartamentelor; fur-
nizarea informaţiilor financiare prin Internet; 
servicii de depunere în casete valorice şi de 
emisiune de cecuri de călătorie; investiţii de 
capital; estimări financiare (asigurări, bănci, 
proprietăţi imobiliare); servicii de manage-
ment financiar şi de gestionare a activelor; 
servicii de asigurări şi financiare; servicii fi-
nanciare furnizate prin mijloace de teleco-
municaţii; servicii de consultanţă şi consiliere 
financiară; tranzacţii bancare la domiciliu 
(home banking); servicii bancare furnizate 

on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau prin Internet; servicii de tranzacţionare a 
titlurilor de valoare, cotaţii de bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plată şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifica-
rea creditelor prin intermediul reţelelor globa-
le de calculatoare; servicii electronice de 
gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru bunurile achiziţionate 
şi de plată electronică a facturilor; servicii 
privind debitarea şi creditarea conturilor fi-
nanciare; servicii bancare electronice; emisi-
une de carduri cu valoare stocată, carduri de 
plată şi carduri de debit; servicii de carduri 
telefonice de credit; servicii de informare cu 
privire la finanţe şi asigurări furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau In-
ternet; agenţie pentru colectarea taxelor pen-
tru gaze şi electricitate; expertizare de anti-
chităţi; evaluări de obiecte de artă; estimări 
de bijuterii; evaluarea automobilelor de oca-
zie; furnizarea informaţiilor despre impozite 
(servicii financiare); colectare de fonduri de 
binefacere; organizarea de colecte în scopuri 
caritabile; colecte de binefacere; închirierea 
maşinilor de numărat şi procesat bancnote şi 
monede; închirierea bancomatelor sau maşi-
nilor de casierie automatică; servicii de plăţi 
on-line; asigurarea finanţării pentru proiecte 
de construcţii; emiterea bonurilor valorice; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic de 
fonduri; servicii ale agenţiilor de schimb valu-
tar, servicii de bancomate, furnizarea cartele-
lor preplătite şi jetoanelor de valoare, servicii 
de transfer de bani; toate serviciile sus-
menţionate furnizate inclusiv prin mijloace 
electronice; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la transferul electronic 
de fonduri; servicii de transfer de valută; co-
merţ şi schimb valutar; piaţă de devize; tran-
zacţii cu devize; brokeraj de valută; tranzacţii 
financiare prin blockchain; prestarea servicii-
lor filantropice de strângere a fondurilor pen-
tru protecţia mediului prin scăderea emisiilor 
de bioxid de carbon; brokeraj de credite de 
compensare a emisiilor de carbon; sponsori-
zarea programelor de compensare a emisii-
lor de carbon; finanţare şi investiţii pentru 
proiectele de reducere a emisiilor; investiţii în 
programe şi proiecte de reducere a emisiilor 
de carbon; investiţii în fondurile de reducere 
a emisiilor; acordări de împrumuturi; acorda-
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rea creditelor temporare; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; 

 

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 calculatoare; software ca ser-
viciu (SaaS); blockchain ca serviciu (BaaS); 
criptare, decriptare şi autentificare de infor-
maţii, mesaje şi date; furnizarea serviciilor de 
autentificare a utilizatorilor folosind recunoaş-
terea biometrică, facială, autentificarea am-
prentei, recunoaşterea vocii şi alte tipuri de 
tehnologie de autentificare cu hardware şi 
software pentru prestarea de servicii financi-
are, tranzacţii de comerţ electronic, donaţii, 
urmărirea produselor licenţiate şi implicarea 
fanilor; servicii pentru securitatea datelor; 
securitate, protecţie şi reconstituire IT; anali-
za ameninţărilor securităţii informatice pentru 
protecţia datelor; prestare de servicii de se-
curitate pentru reţelele de calculatoare, ac-
cesul la calculatoare şi tranzacţiile compute-
rizate; certificarea (controlul calităţii) datelor 
prin tehnologia blockchain; autentificarea 
datelor prin tehnologia blockchain; toate ser-
viciile sus-menţionate inclusiv destinate utili-
zării în legătură cu sistemele de plăţi; servicii 
IT în legătură cu transmiterea informaţiilor, 
datelor, documentelor şi imaginilor prin Inter-
net; furnizarea serviciilor de aplicaţii informa-
tice (ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor 
software de calculatoare pentru terţi; furniza-
rea serviciilor de aplicaţii informatice (ASP) 
oferind software în domeniile conferinţelor pe 
web, conferinţelor audio, mesageriei electro-
nice, colaborării cu privire la documente, 
conferinţelor video şi procesării de voce şi 
apeluri; furnizare de software nedescărcabil 
on-line pentru facilitarea interoperabilităţii 
multiplelor aplicaţii software; servicii de asis-
tenţă tehnică referitoare la software şi aplica-
ţii de calculator furnizate on-line, prin poştă 
electronică şi prin telefon; servicii IT, şi anu-
me crearea unei comunităţi on-line pentru ca 
utilizatorii înregistraţi să participe la discuţii, 
să primească răspunsuri de la colegi, să 
formeze comunităţi virtuale, să participe la 
reţele de socializare şi să facă schimb de 
documente; consiliere în domeniul tehnologi-
ei calculatoarelor oferită utilizatorilor de In-
ternet prin intermediul unei linii fierbinţi de 
asistenţă; servicii IT referitoare la crearea 
indexurilor de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 

de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente digitale personale şi de 
playere portabile multimedia; proiectare de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectare de aparate de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotri-
va viruşilor; servicii de sisteme software de 
calculatoare; proiectare de software de cal-
culatoare; proiectarea sistemelor informatice; 
proiectare şi dezvoltare de pagini web; găz-
duire de pagini web pentru terţi; găzduire de 
software de aplicaţii de calculatoare pentru 
căutarea şi recuperarea de informaţii din 
baze de date şi reţele de calculatoare; furni-
zarea informaţiilor tehnice la cererea specifi-
că a utilizatorilor finali prin intermediul telefo-
nului sau reţelei globale de calculatoare; 
servicii de consultanţă pentru software de 
calculatoare; servicii IT cu privire la căutarea 
personalizată în baze de date computerizate 
şi pe site-uri web; codare şi decodare de 
semnale informatice şi electronice; conversia 
datelor şi documentelor de pe un suport fizic 
către un suport electronic; servicii de testare 
şi evaluare a produselor; servicii de arhitec-
tură şi design; servicii de design interior pen-
tru clădiri, birouri şi apartamente; servicii de 
informare în domeniul calculatoarelor; servicii 
de informare în domeniul reţelelor, şi anume 
furnizarea informaţiilor tehnice referitoare la 
calculatoare şi reţele în domeniul afacerilor şi 
comerţului electronic; furnizarea programelor 
de gestionare a riscului securităţii informati-
ce; servicii de informare, cunoaştere şi testa-
re în domeniul securităţii informatice; teste 
de control al calităţii; servicii IT cu privire la 
certificarea tranzacţiilor comerciale şi pregăti-
rea de rapoarte pentru acestea; servicii de 
securitate pentru controlul accesului la calcu-
latoare, reţele electronice şi baze de date; 
servicii de securitate a serviciilor de transmi-
sie a datelor şi a tranzacţiilor prin servicii de 
reţele informatice; consultanţă cu privire la 
securitatea datelor; consultanţă tehnologică 
privind securizarea telecomunicaţiilor; servicii 
de securitate a reţelelor de comunicaţii com-
puterizate; furnizarea informaţiilor în domenii-
le securităţii pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate şi tran-
smisiei securizate de date şi informaţii; servi-
cii de consultanţă în domeniile serviciilor de 
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securitate pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate, servi-
ciilor de securitate a informaţiilor; servicii de 
autentificare pentru securitatea informatică; 
autentificarea on-line a semnăturilor electro-
nice; salvarea externă a datelor; stocarea 
datelor electronice; furnizarea informaţiilor în 
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi pro-
gramarea prin intermediul unui site; cartogra-
fie; cloud computing; servicii ale unui furnizor 
de găzduire cloud; furnizarea accesului tem-
porar la software nedescărcabil pe bază 
cloud şi la software pentru cloud computing; 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
sistemelor informatice virtuale şi de medii 
informatice virtuale prin tehnica cloud; închi-
riere de software de divertisment; cercetare 
tehnică în domeniul compensării emisiilor de 
dioxid de carbon; furnizare de informaţii, 
consiliere şi consultanţă cu privire la com-
pensarea emisiilor de carbon şi la protecţia 
mediului; furnizarea informaţiilor tehnologice 
despre inovaţii ecologice; servicii de testare, 
evaluare şi monitorizare a mediului; cerceta-
re în domeniul protecţiei şi conservării me-
diului; cercetarea şi furnizarea informaţiilor 
ştiinţifice în domeniul schimbărilor climateri-
ce; servicii de consultanţă ştiinţifică şi indus-
trială referitoare la combustibili, emisiile de 
noxe şi de dioxid de carbon şi la probleme de 
mediu; servicii ştiinţifice şi tehnologice referi-
toare la recomandarea cursurilor pentru a 
acţiona în sensul reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon într-o manieră eficientă din punct 
de vedere al costului; servicii ştiinţifice şi 
tehnologice referitoare la gestionarea pro-
gramelor de compensare a emisiilor de dio-
xid de carbon; servicii de cercetare, gestio-
nare şi protecţie a mediului; servicii de con-
sultanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 046102 
(220) 2020.06.09 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2020) 
03   - rujuri; rimeluri; produse de machiaj; şampoa-

ne; preparate de curăţare; preparate de spă-
lare, şi anume detergenţi de rufe; autocolan-
te pentru unghii; preparate cosmetice pentru 
îngrijirea pielii; umbre pentru pleoape; produ-
se cosmetice pentru animale; uleiuri esenţia-
le; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046107 
(220) 2020.06.03 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

 
 
 
(210) 046108 
(220) 2020.06.03 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii operaţionale on-line de negociere,
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inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

 
 
 
(210) 046138 
(220) 2020.06.10 
(730) CATRANIUC Constantin, MD 

Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. 75,  
MD-3505, Orhei, 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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.02; 27.03.11; 27.05.24. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 046147 
(220) 2020.06.15 
(730) CASA MEDIA CORP S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri-închis. 
(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) 24.17.02; 26.01.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046175 
(220) 2020.06.11 
(730) BILBA Ivan, MD 

Str. Florica Niţă nr. 7/1, ap. 5,  
MD-2024, 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; 

 

33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 046176 
(220) 2020.06.10 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „PLATINUM”. 

(511) NCL(11-2020) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

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

 

 
 
 
(210) 046181 
(220) 2020.06.16 
(730) Orange Brand Services Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, recuperarea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi 
instrumente electrice de control, de testare 
(cu excepţia testării in-vivo), de semnalizare, 
de verificare (supraveghere) şi de instruire; 
aparate şi instrumente optice şi electrooptice; 
servere de comunicaţii; servere informatice; 
hardware de operare pentru VPN (reţele 
private virtuale); hardware de operare pentru 
WAN (reţea zonă extinsă); hardware de ope-
rare pentru LAN (reţea locală de calculatoa-

re); hardware pentru calculatoare; hardware 
pentru reţele de calculatoare; hardware pen-
tru calculatoare care asigură accesul securi-
zat de la distanţă la reţele de calculatoare şi 
de comunicaţii; hardware ethernet; aparate, 
instrumente şi echipamente de prelucrare a 
imaginilor; camere de filmat; aparate, instru-
mente şi echipamente de fotografiat; video-
proiectoare; proiectoare multimedia; scanere 
şi cititoare de coduri de bare; aparate şi in-
strumente de televiziune şi radio; aparate de 
transmisie şi recepţie pentru telecomunicaţii, 
difuzarea programelor radio şi de televiziune; 
aparate pentru acces la programe difuzate 
sau transmise; holograme; calculatoare; 
echipamente periferice pentru calculatoare; 
circuite electronice care conţin date progra-
mate; discuri, benzi şi fire, toate fiind supor-
turi de date magnetice; plăci cu circuite im-
primate; carduri magnetice neînregistrate şi 
preînregistrate; cartele de date; carduri de 
memorie; cartele SIM; carduri inteligente; 
carduri care conţin microprocesoare; carduri 
cu circuite integrate; carduri electronice de 
identificare; cartele telefonice; cartele telefo-
nice cu credit; carduri de credit; carduri de 
debit; carduri pentru jocuri electronice con-
cepute pentru a fi utilizate cu telefoane; CD 
ROM-uri; suporturi de date magnetice, digita-
le şi optice; suporturi magnetice, digitale şi 
optice de înregistrare şi stocare a datelor 
(neînregistrate şi preînregistrate); CD-uri 
preînregistrate; memorii USB; dispozitive 
pentru redarea fişierelor cu muzică descăr-
cabile; playere portabile multimedia; transmi-
ţătoare şi receptoare prin satelit; sateliţi de 
telecomunicaţii şi de difuzare; balize radiote-
lefonice şi stâlpi de telefonie; fire şi cabluri 
electrice; cabluri optice; cabluri cu fibră opti-
că; fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi 
instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; 
aparate de intrare, stocare, conversie şi pro-
cesare a semnalelor de telecomunicaţii; 
echipamente telefonice; echipamente pentru 
telefoane fixe, transportabile, mobile, cu sis-
tem „mâini libere" sau activate prin voce; 
terminale multimedia; terminale interactive 
pentru afişarea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; terminale securizate pentru tran-
zacţii electronice, inclusiv plăţi electronice; 
aparate pentru procesarea plăţilor electroni-
ce; aparate şi instrumente de paging, 
radiopaging şi radiotelefon; telefoane, tele-
foane mobile şi receptoare telefonice; faxuri; 
asistenţi personali digitali (PDA-uri); agende 
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organizatoare electronice; laptopuri electro-
nice; tablete electronice; unităţi electronice 
portabile pentru recepţionarea, stocarea 
şi/sau transmisia fără fir a mesajelor cu date 
şi plăţilor electronice; dispozitive electronice 
mobile ce permit utilizatorului să urmărească 
sau să gestioneze informaţii personale; apa-
rate, instrumente şi sisteme de navigare prin 
satelit; accesorii pentru telefoane şi microte-
lefoane; adaptoare pentru telefoane; încărcă-
toare de baterii pentru telefoane; unităţi cu 
difuzor pentru a permite utilizarea în mod 
„mâini libere” a receptoarelor telefonice mon-
tate în birou sau automobile; suporturi de 
microreceptoare telefonice pentru autovehi-
cule; căşti; dispozitive cu sistem „mâini libe-
re” pentru receptoare telefonice şi alte dispo-
zitive electronice mobile; huse şi cutii adapta-
te special pentru păstrarea sau transportarea 
telefoanelor portabile şi a echipamentelor, 
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru 
telefoane mobile; agende personale compu-
terizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecra-
ne de afişare; sisteme de poziţionare globală 
electronice; aparate şi instrumente electroni-
ce de navigare, de localizare şi de poziţiona-
re; aparate şi instrumente de monitorizare 
(cu excepţia monitorizării in-vivo); aparate şi 
instrumente radio; filme video; aparate şi 
echipamente audiovizuale; accesorii electrice 
şi electronice şi echipamente periferice con-
cepute şi adaptate pentru utilizarea cu calcu-
latoare şi aparate audiovizuale; cartuşe pen-
tru jocuri de calculator; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate; pro-
grame de calculator; software de calculatoa-
re; software de operare pentru VPN (reţele 
private virtuale); software de operare pentru 
WAN (reţea zonă extinsă); software de ope-
rare pentru LAN (reţea locală de calculatoa-
re); software de operare pentru USB; softwa-
re de calculatoare furnizat de pe Internet; 
software de calculatoare pentru sincroniza-
rea datelor între calculatoare, procesoare, 
aparate de înregistrare, monitoare şi dispozi-
tive electronice şi calculatoare-gazdă; sof-
tware de calculatoare pentru cloud 
computing; programe pentru sisteme de ope-
rare a reţelelor; programe pentru sisteme de 
operare a calculatoarelor; software de calcu-
latoare pentru asigurarea accesului securizat 
de la distanţă la reţele de calculatoare şi de 
comunicaţii; software de securitate pentru 
calculatoare; software firewall pentru calcula-
toare; software pentru asigurarea securităţii 

poştei electronice; tonuri de apel descărcabi-
le pentru telefoane mobile; publicaţii electro-
nice (descărcabile) furnizate on-line din baze 
de date computerizate sau de pe Internet; 
software de calculatoare şi aparate de tele-
comunicaţii (inclusiv modeme) pentru a per-
mite conectarea la baze de date, reţele loca-
le şi Internet; software de calculatoare pentru 
serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi 
videofon; software de calculatoare pentru 
căutarea şi recuperarea datelor; software de 
calculatoare pentru accesarea bazelor de 
date, serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor 
de calculator şi avizierelor electronice; sof-
tware pentru jocuri de calculator; programe 
pentru jocuri de calculator multimedia inte-
ractive; software pentru jocuri de realitate 
virtuală; fişiere cu muzică descărcabile; foto-
grafii, imagini, imagini grafice, fişiere cu ima-
gini, baiţi de sunet, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (descărcabile) furni-
zate on-line sau din baze de date computeri-
zate, de pe Internet sau de pe site-uri de 
Internet; software de calculatoare utilizat în 
monitorizarea de la distanţă; software pentru 
navigarea prin sisteme de poziţionare globa-
lă (GPS); ceasuri de mână inteligente; dispo-
zitive portabile pentru telefoane mobile; cal-
culatoare portabile; emiţătoare şi receptoare 
de date electronice portabile; brăţări care 
transmit date către asistenţi digitali personali, 
telefoane inteligente, tablete, PDA-uri şi cal-
culatoare personale prin intermediul site-
urilor web de Internet şi altor reţele de calcu-
latoare şi de comunicaţii electronice; telefoa-
ne şi telefoane inteligente sub formă de ceas 
de mână; telefoane şi telefoane inteligente 
sub formă de brăţară; telefoane şi telefoane 
inteligente sub formă de pandantiv, colier, 
inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; calcu-
latoare sub formă de ceas de mână; calcula-
toare sub formă de brăţară; calculatoare sub 
formă de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau 
alte tipuri de bijuterii; dispozitiv de monitori-
zare a antrenamentelor personale de fitness 
sub formă de ceas de mână sau brăţară; 
dispozitiv de monitorizare a antrenamentelor 
personale de fitness sub formă de pandantiv, 
colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; 
roboţi (cu excepţia produselor culinare sau 
pentru gătit) pentru uz personal, educativ sau 
divertisment; echipament pentru controlul de 
la distanţă al roboţilor; software pentru con-
trolul şi exploatarea roboţilor; 

 

35   - publicitate; servicii de marketing; promovare 
comercială; gestionarea afacerilor; adminis-
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trarea afacerilor; organizarea şi gestionarea 
programelor pentru stimularea afacerilor şi 
de fidelitate; servicii de informaţii în domeniul 
afacerilor; servicii de consultanţă privind ad-
ministrarea centrelor de apel telefonic; servi-
cii de aprovizionare pentru terţi; servicii de 
consultanţă referitoare la achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor; intermedierea contrac-
telor pentru procurarea şi vânzarea produse-
lor şi serviciilor pentru terţi; servicii de exter-
nalizare (asistenţă în afaceri); servicii de 
consultanţă în afaceri referitoare la planifica-
rea şi redresarea în caz de dezastru; mento-
rat în afaceri; servicii de incubatoare de afa-
ceri; servicii de consultanţă şi consiliere refe-
ritoare la administrarea afacerilor, dezvolta-
rea afacerilor şi dezvoltarea produselor; pre-
lucrarea şi organizarea administrativă a co-
menzilor prin poştă; organizarea întâlnirilor 
de afaceri; cercetare şi studii în domeniul 
afacerilor; servicii de previziuni în domeniul 
afacerilor; cercetare şi studii de piaţă în do-
meniul protecţiei mediului, energiilor noi, 
conservării resurselor naturale şi dezvoltării 
durabile; furnizarea serviciilor comerciale, de 
secretariat şi birou; servicii de revistă a pre-
sei şi servicii informative; cercetarea pieţei; 
analiza pieţei; colectarea şi analiza datelor 
privind cercetarea pieţei; cercetarea pieţei şi 
studii de marketing; organizarea şi coordona-
rea expoziţiilor în scop comercial; regruparea 
pentru terţi, a unei game variate de produse 
electronice şi electrice de telecomunicaţii, de 
calcul, piese, componente şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate, cartele de date, 
dispozitive şi echipamente de securitate, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperirea capului, accesorii de modă, mate-
riale textile, articole textile de uz casnic, vali-
ze şi genţi; regruparea pentru terţi, a unei 
game variate de materiale de imprimerie şi 
papetărie, jucării, echipamente pentru jocuri 
şi sport, bijuterii, instrumente de ceasornică-
rie, produse electrice de iluminat şi ustensile 
de uz casnic, mobilă şi mobilier, cosmetice şi 
produse de îngrijire personală, produse far-
maceutice de uz general, produse de curăţa-
re, produse de îngrijire a sănătăţii, alimente 
pentru consum uman, condimente şi ingredi-
ente pentru gătit, băuturi, care permit con-
sumatorilor să vizualizeze şi să procure co-
mod aceste produse; vânzări prin licitaţii dis-
ponibile pe Internet; servicii referitoare la 
administrarea afacerilor pentru procesarea 
vânzărilor efectuate prin Internet; servicii de 
publicitate pentru promovarea comerţului 

electronic; furnizarea informaţiilor comercia-
le, promoţionale şi de consultanţă cu privire 
la livrarea şi promovarea mărfurilor, selecta-
rea şi expunerea produselor; furnizarea in-
formaţiilor şi consultanţei comerciale şi pro-
fesionale cumpărătorilor potenţiali de mărfuri 
şi produse; compilarea şi transcrierea date-
lor; compilarea anunţurilor publicitare pentru 
utilizarea în calitate de pagini web pe Inter-
net; producţie de filme publicitare; compila-
rea repertoriilor pentru publicare pe Internet; 
furnizarea spaţiului pe site-uri web pentru 
promovarea produselor şi serviciilor; servicii 
de gestionare a bazelor de date; servicii de 
procesare a datelor; servicii de 
telemarketing; servicii de răspuns telefonic şi 
de prelucrare a mesajelor; gestionarea cen-
trelor de apel telefonic pentru terţi; gestiona-
rea centrelor de monitorizare de la distanţă 
pentru terţi; servicii de gestionare a datelor şi 
de inventariere electronică; servicii de verifi-
care a procesării datelor şi de autentificare în 
domeniul transportării, înregistrării în aero-
porturi, rezervării călătoriilor, emiterii de bile-
te pentru călătorie şi emiterii de bilete pentru 
evenimente sportive şi culturale; servicii de 
verificare pentru bilete, cupoane, tichete, 
reduceri, programe de fidelitate, carduri ca-
dou şi certificate cadou; administrarea pro-
gramelor de fidelitate cu reduceri sau stimu-
lente; servicii de consiliere, informare şi con-
sultanţă referitoare la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

36   - servicii financiare; servicii bancare; asigurări; 
afaceri financiare; afaceri monetare; asigura-
rea şi finanţarea aparatelor, sistemelor şi 
instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea 
facilităţilor şi serviciilor de carduri de credit; 
furnizarea serviciilor de transfer electronic de 
fonduri şi facilităţilor de tranzacţii on-line; 
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea pro-
duselor şi serviciilor printr-o reţea de comu-
nicaţii electronică; servicii de plată automati-
zată; servicii bancare electronice efectuate 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare (servicii bancare prin Internet); pro-
cesarea electronică a plăţilor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; transfer 
electronic de fonduri prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii; servicii de plată furnizate 
prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii 
fără fir; servicii de garantare a mandatelor 
poştale; servicii de procesare a plăţilor; tran-
sfer electronic de valută; servicii de plată fără 
contact; servicii de gestionare a investiţiilor şi 
fondurilor; administrarea fondurilor şi investi-
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ţiilor; servicii financiare computerizate; furni-
zarea serviciilor de estimare on-line; afaceri 
imobiliare; gestionarea proprietăţilor imobilia-
re, informaţii şi consiliere cu privire la cele 
sus-menţionate; furnizarea informaţiilor fi-
nanciare; cotaţii de bursă; servicii de furniza-
re a informaţiilor privind valorile mobiliare; 
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de 
colectare de fonduri; colecte în scopuri cari-
tabile, organizarea colectelor şi organizarea 
activităţilor de colectare a fondurilor; sponso-
rizare financiară; servicii de informare şi de 
consultanţă cu privire la asigurări, afaceri 
financiare, afaceri monetare, tranzacţii ban-
care la domiciliu şi prin Internet, informaţii 
privind acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de 
acţiuni şi obligaţiuni, prestate on-line de la o 
bază de date computerizată sau Internet; 
servicii de brokeraj în domeniul energiei; 
emitere de bonuri valorice; servicii de consi-
liere, informare şi consultanţă cu privire la 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi 
transmitere de mesaje, radiopaging, redirec-
ţionare a apelurilor, mesagerie vocală, infor-
maţii telefonice şi poştă electronică; transmi-
terea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, 
datelor, imaginilor, muzicii şi informaţiilor; 
servicii de livrare a mesajelor electronice; 
servicii de informare on-line cu privire la tele-
comunicaţii; servicii de schimb de date; tran-
sfer de date prin telecomunicaţii; transmite-
rea fişierelor digitale; servicii de comunicare 
prin satelit; servicii de difuzare; difuzarea sau 
transmiterea programelor radio sau de tele-
viziune, filmelor şi jocurilor interactive; servi-
cii de videotext, teletext şi viewdata; difuza-
rea, transmiterea şi livrarea conţinuturilor 
multimedia şi jocurilor electronice prin reţele 
electronice de comunicaţii; servicii de mesa-
gerie video; servicii de videoconferinţe; ser-
vicii de videotelefonie; telecomunicaţii de 
informaţii (inclusiv pagini web), de programe 
de calculator şi de oricare alte date; închirie-
re de timp de acces la un server de baze de 
date; furnizarea conexiunilor de telecomuni-
caţii pentru linii telefonice de asistenţă în 
cazuri de urgenţă (hotline) şi pentru centre 
de apel telefonic; servicii de comunicaţii tele-
fonice oferite pentru linii telefonice de asis-
tenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi pentru 
centre de apel telefonic; asigurarea accesului 
utilizatorilor la Internet; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii sau linkurilor la Internet 

sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
organizarea şi exploatarea conferinţelor elec-
tronice, grupurilor de discuţie şi chat room-
urilor; furnizarea accesului la site-uri web de 
muzică digitală pe Internet; furnizarea acce-
sului la site-uri web MP3 pe Internet; transmi-
tere de muzică digitală prin telecomunicaţii; 
furnizarea accesului la infrastructuri şi reţele 
de telecomunicaţii pentru alţi operatori şi 
terţi; închiriere de infrastructuri şi reţele de 
telecomunicaţii altor operatori şi terţi; servicii 
de accesare a telecomunicaţiilor; transmite-
rea mesajelor şi imaginilor asistate de calcu-
lator; comunicarea prin intermediul calculato-
rului; transmiterea şi distribuirea datelor sau 
imaginilor audiovizuale prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau Internet; 
furnizarea accesului temporar la Internet 
pentru terţi; asigurarea transmiterii electroni-
ce a datelor de plăţi electronice prin interme-
diul unei reţele globale de calculatoare; 
agenţii de presă; transmisie de ştiri şi infor-
maţii de actualitate; dare în chirie, leasing 
sau închiriere a aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pen-
tru prestarea serviciilor sus-menţionate; fur-
nizarea accesului la o reţea electronică on-
line pentru recuperarea informaţiilor; închirie-
re de timp de acces la baze de date compu-
terizate; închiriere de timp de acces la buleti-
ne informative şi panouri de mesaje compu-
terizate şi la reţele de calculatoare; servicii 
de furnizare de Internet; servicii de consilie-
re, informare şi consultanţă referitoare la 
toate serviciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi 
proiectare referitoare la acestea; servicii de 
cercetare de laborator; gestionare de proiec-
te de cercetare, proiectare şi dezvoltare; 
cercetare, proiectare şi dezvoltare de produ-
se; cercetare tehnică; servicii de cercetare, 
de proiectare şi de dezvoltare referitoare la 
calculatoare, programe de calculator, siste-
me informatice, soluţii de aplicaţii software 
de calculatoare, jocuri de calculator, software 
de realitate virtuală, sisteme de procesare a 
datelor, managementul de date, sisteme de 
procesare a informaţiilor computerizate, ser-
vicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii, 
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comuni-
caţii şi interfeţe de reţea, furnizare de consul-
tanţă, informaţii şi consiliere tehnică cu privi-
re la cele menţionate anterior; proiectare şi 
dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; proiectare 
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şi dezvoltare de software de operare pentru 
reţele de cloud computing; proiectare şi pla-
nificare tehnică de reţele de telecomunicaţii; 
proiectare şi dezvoltare de programe de se-
curitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare 
de sisteme de securitate a datelor electroni-
ce; testare tehnică; testare industrială; elabo-
rare de rapoarte şi studii tehnice; servicii 
informatice; cloud computing; actualizare şi 
proiectare de hardware de calculatoare; în-
treţinere, actualizare şi proiectare de 
firmware de calculatoare, software de calcu-
latoare şi programe de calculator; programa-
re pentru calculatoare; pregătire şi furnizare 
de informaţii referitoare la calculatoare şi 
instalaţii pentru reţele de calculatoare; servi-
cii de consultanţă şi consiliere tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiilor; consultanţă în domeniul reţe-
lelor şi serviciilor de cloud computing; consul-
tanţă tehnică referitoare la aplicarea şi utili-
zarea de software de calculatoare; servicii de 
consultanţă şi de informare în domeniul inte-
grării sistemelor informatice, tehnologiei in-
formaţionale, arhitecturii şi infrastructurii teh-
nologiei informaţionale; consultanţă în mate-
rie de securitate informatică; proiectare şi 
dezvoltare a sistemelor informatice, sisteme-
lor şi echipamentelor de telecomunicaţii; ser-
vicii de gestionare a calculatoarelor; servicii 
de suport operaţional pentru reţele de calcu-
latoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele de 
transmisie a datelor; servicii informatice on-
line; servicii de programare prestate on-line; 
programare de programe de securitate pe 
Internet; furnizarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru recuperarea informaţii-
lor; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi scriere la comandă, toate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
de creare a imaginilor virtuale şi interactive; 
creare, operare şi întreţinere de baze de 
date, reţele de tip intranet şi site-uri web; 
creare, întreţinere şi găzduire de site-uri web 
pentru terţi; găzduirea bazelor de date, blo-
gurilor web, portalurilor web; găzduirea plat-
formelor pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de 
software de calculatoare pentru terţi; găzdui-
rea spaţiului de memorie pe Internet; găzdui-
rea şi închirierea spaţiului de memorie pentru 
site-uri web; găzduirea platformelor de co-
merţ electronic pe Internet; găzduirea aplica-
ţiilor multimedia şi interactive; găzduirea de 
software destinate utilizării la gestionarea 
bibliotecilor; găzduirea facilităţilor on-line 
pentru efectuarea de discuţii interactive; 

găzduirea facilităţilor web on-line pentru terţi; 
găzduirea datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi 
informaţiilor computerizate; găzduirea serve-
relor; instalarea şi întreţinerea de software de 
calculatoare; asigurarea utilizării temporare 
de aplicaţii on-line, unelte de software şi sof-
tware de operare nedescărcabil on-line pen-
tru reţele de calculatoare şi servere; închirie-
re de software de operare pentru accesarea 
şi utilizarea unei reţele de cloud computing; 
închirierea de software de operare pentru 
reţele de calculatoare şi servere; închirierea 
serverelor web; închirierea de software de 
jocuri de calculator; asigurarea utilizării tem-
porare de software de operare nedescărcabil 
on-line pentru accesarea şi utilizarea unei 
reţele de cloud computing; asigurarea utiliză-
rii temporare de programe de securitate pe 
Internet; închirierea spaţiului de memorie pe 
servere pentru găzduire de buletine informa-
tive electronice; creare, exploatare şi întreţi-
nere de site-uri web, pagini web şi portaluri 
pentru logare de text, imagini şi muzică furni-
zate prin intermediul calculatoarelor sau tele-
foanelor mobile; furnizarea serviciilor de in-
formare şi consiliere on-line cu privire la ser-
viciile sus-menţionate dintr-o bază de date 
computerizată sau prin Internet; monitoriza-
rea sistemelor computerizate prin acces de 
la distanţă; servicii de securitate a calcula-
toarelor pentru protecţia contra accesului 
ilegal în reţele; administrarea proiectelor IT; 
configurarea reţelelor de calculatoare folo-
sind software; servicii de integrare a sisteme-
lor informatice; managementul proiectelor 
informatice în domeniul procesării electronice 
a datelor (EDP); administrarea serverelor; 
prognoza meteo; servicii de informaţii meteo-
rologice; servicii de design interior; stocare 
de date; exploatarea şi furnizarea motoarelor 
de căutare; servicii de informare şi consiliere 
cu privire la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 046193 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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). 

 

 
 
 
(210) 046200 
(220) 2020.06.17 
(730) LIUS-CRIST S.R.L., MD 

Str. Dorobanţi nr. 138,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.07.10; 24.09.03; 24.09.07; 
26.03.23; 27.03.11; 27.03.15; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 046202 
(220) 2020.06.18 
(730) MOH'D SAMIH B.A. SHAHIN, JO 

Str. KINGHUSEN, nr. 12/2, AMMAN, Iorda-
nia 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

(531) CFE(8) 03.07.19; 27.05.17; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046219 
(220) 2020.06.22 
(730) LIUS-CRIST S.R.L., MD 

Str. Dorobanţi nr. 138,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 046226 
(220) 2020.06.17 
(730) GUZUN Gheorghe, MD 

Str. D. Vodă nr. 17, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046239 
(220) 2020.07.01 
(730) NAGORNÎI Nicolai, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 34, ap. 123,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, albastru. 
(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; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-

le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046257 
(220) 2020.07.03 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, 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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046265 
(220) 2020.06.30 
(730) COMBINATUL DE VINURI DIN TARACLIA 

S.A., MD 
Str. Voczalinaia nr. 74,  
MD-7400, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „TARACLIA”, „Winery”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 27.05.09; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046267 
(220) 2020.07.02 
(730) COSENCO Elena, MD 

Str. Ginta Latina nr. 17, ap. 162,  
MD-2044, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046268 
(220) 2020.07.02 
(730) UNGUREANU Călin, MD 

Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 40,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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; 
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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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.20; 08.01.17; 11.01.10; 
11.01.21; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 046269 
(220) 2020.07.02 
(730) Glenmark Pharmaceuticals Limited, IN 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai – 400026, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman; re-

medii pentru medicina umană. 
 

 
 
 
(210) 046270 
(220) 2020.07.03 
(730) SHIVA Natalia, MD 

Str. D. Rîşcanu nr. 12, ap. 22,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „YOGA”, „CENTRE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2020) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046271 
(220) 2020.07.03 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2079, 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); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
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(210) 046274 
(220) 2020.07.03 
(730) PODOLEANU Alexandru, MD 

Str. Buna Vestire nr. 15/2, ap. 16,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(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. 

 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
26.11.07; 26.11.08; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046276 
(220) 2020.07.02 
(730) NASTAS Iurie, MD 

Str. Angela Păduraru nr. 13/1,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

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

 

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. 

 

 
 
 
(210) 046281 
(220) 2020.07.01 
(730) NEO RESIDENCE S.R.L., MD 

Str. Caucazului nr. 115A, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
POSTU Valeris, MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr.32, scara 7, ap.247, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.11; 26.03.23; 27.05.08; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046282 
(220) 2020.07.03 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2064, 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(11-2020) 
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); 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.01; 01.03.02; 08.01.15; 
08.01.16; 08.01.25; 08.07.02; 27.05.08. 

 
 
 

(210) 046283 
(220) 2020.07.03 
(730) ACCES IMOBIL GRUP S.R.L., MD 

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8, 
ap.(of.) 81, MD-2064, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 26.03.23; 27.01.05; 27.05.07; 
27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046284 
(220) 2020.07.06 
(730) CARP Andrian, MD 

Str. Florării nr. 4, ap. 144,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

 
 
 
(210) 046285 
(220) 2020.07.06 
(730) RODALS S.R.L., MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62/2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 
24.17.02; 27.05.17; 29.01.14. 

 
 

(210) 046288 
(220) 2020.07.06 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 046289 
(220) 2020.07.06 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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; 
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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. 

 

 
 
 
(210) 046290 
(220) 2020.07.06 
(730) CUŢEBOV Valeriu, MD 

Str. Budăi nr. 23, ap. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe, 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.10; 24.09.11; 
27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046291 
(220) 2020.07.07 
(730) TIAXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, 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; 

 

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 nemedici-
nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
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; 

 

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

 

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; 

 

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; 

 

15   - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri 
şi stative pentru instrumente muzicale; ba-
ghete de dirijor; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-
chize din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac; materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 21.01.14; 21.01.15; 24.15.01; 
24.15.15; 26.03.04; 26.07.15. 

 
 
 
(210) 046292 
(220) 2020.07.07 
(730) PROPAC S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 78, bloc 1,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice. 

 

(531) CFE(8) 07.05.11; 27.03.15; 27.05.11. 
 
 
 



MĂRCI  MD -  BOPI 9/2020 

 119

(210) 046293 
(220) 2020.07.08 
(730) SAHNO Maria, MD 

Str. Romană nr. 19, bloc 2, ap. 10,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCAN Anastasia, MD 
Str. George Meniuc nr. 11,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „BEAUTY & COFFEE”, 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) 24.03.18; 25.01.05; 25.01.09; 
25.01.13; 26.01.18; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046295 
(220) 2020.07.08 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2005, 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; 

 

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 nemedici-
nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
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; 

 

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; 

 

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 
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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; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri 
şi stative pentru instrumente muzicale; ba-
ghete de dirijor; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-
chize din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac; materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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; 

 

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; 

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 
acvacultură, horticultură şi silvicultură; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 07.03.02; 
07.03.20; 27.03.15; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046296 
(220) 2020.07.08 
(730) GROZA Alexandr, MD 

Str. Albişoara nr. 84, bloc 4, ap. 23,  
MD-2005, 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; 

 

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

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri 
şi stative pentru instrumente muzicale; ba-
ghete de dirijor; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-
chize din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac; materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
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cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 07.03.02; 27.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046303 
(220) 2020.07.13 
(730) KSK-GRUP COMPANY S.R.L., MD 

Str. Chiril Botnari nr. 5,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
07.05.05; 07.05.10; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046306 
(220) 2020.07.10 
(730) IMENSITATE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.24. 
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(210) 046307 
(220) 2020.07.10 
(730) IMENSITATE S.R.L., MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23,  
MD-2025, 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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 20.05.01; 20.05.05; 20.05.25; 
26.04.17; 27.05.01; 27.07.21. 

 
 
 
(210) 046308 
(220) 2020.07.13 
(730) BRAVO-PROFIL S.R.L., MD 

Str. Codrilor nr. 12,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.11; 07.15.06; 07.15.09; 07.15.20. 
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(210) 046309 
(220) 2020.07.09 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046310 
(220) 2020.07.13 
(730) BRAVO-PROFIL S.R.L., MD 

Str. Codrilor nr. 12,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046312 
(220) 2020.07.02 
(730) CALINA LTD S.R.L., MD 

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

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 046313 
(220) 2020.07.03 
(730) TVOTT S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 8/1, of. 9A,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
38   - servicii de telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(8) 03.13.01; 05.03.06; 05.03.13; 
05.05.20; 26.04.04; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 046314 
(220) 2020.07.06 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 01.01.10; 01.01.17; 05.03.04; 
05.07.10; 05.13.06; 24.11.15. 

 
 

(210) 046315 
(220) 2020.07.07 
(730) AGARISTA AGRICOLA S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 7/4,  
MD-2068, 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; 

 

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

 

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

 

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) 01.03.09; 01.03.17; 03.13.01; 
05.03.13; 05.03.15; 27.05.14. 

 
 
 
(210) 046319 
(220) 2020.07.07 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.08; 
27.03.12; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 046320 
(220) 2020.07.07 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3100, Tiraspol, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

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

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.17. 
 
 
 
(210) 046321 
(220) 2020.03.02 
(730) VOLCU Igor, MD 

Str. Vasile Lupu nr. 87, ap. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
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(210) 046323 
(220) 2020.07.14 
(730) ALVALVER S.R.L., societate comercială, 

MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 01.03.11; 18.01.01; 18.01.07; 
18.01.08; 18.01.23; 25.12.01; 26.01.16; 
26.01.18; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 046324 
(220) 2020.07.08 
(730) S.O.S. SMILE ASSETS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 88, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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; 

 

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; 

 

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) 01.01.02; 01.01.09; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046325 
(220) 2020.07.09 
(730) PROAGRO-HERMES S.R.L., casă de co-

merţ, MD 
Str. Petru Rareş nr. 36, of. 128,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

auriu, bej de diferite nuanţe, albastru, gri de 
diferite nuanţe. 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.02; 02.01.12; 
25.01.06; 26.01.14; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046326 
(220) 2020.07.09 
(730) PROAGRO-HERMES S.R.L., casă de co-

merţ, MD 
Str. Petru Rareş nr. 36, of. 128,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 25.07.22; 26.11.13; 27.05.11; 
28.05.00; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046327 
(220) 2020.07.09 
(730) PRIŞCEPA Alexandru, MD 

MD-5141, Ţaul, Donduşeni, Republica Mol-
dova 

(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) 25.01.13; 26.04.03; 26.05.08; 
26.05.11; 26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046328 
(220) 2020.07.10 
(730) NOW OIL RETAIL S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 32,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

 
 
 
(210) 046329 
(220) 2020.07.10 
(730) CRISTIAN Dinu, MD 

Bd. Dacia nr. 65/21, ap. 15,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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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(531) CFE(8) 04.05.21; 05.01.16; 05.03.13; 
05.11.23; 26.03.23; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046330 
(220) 2020.07.10 
(730) ZIROV Evgheni, MD 

Str. Lenin nr. 152, MD-3813, Chirsova,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „GRILL”, „CAFE”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 08.01.04; 08.01.06; 08.01.25; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046333 
(220) 2020.07.15 
(730) VP BRANDS INTERNATIONAL SA, BG 

Dunav blvd. 5, BG-4003 Plovdiv, Bulgaria 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - extracte alcoolice; esenţe alcoolice; băuturi 

alcoolice (cu excepţia berii); băuturi alcoolice 
care conţin fructe; lichior de anason; băuturi 
aperitiv; arac (băutură); rachiu; vin; vişinată; 
votcă; bitter (lichioruri); băuturi distilate; ra-
chiu de ienupăr; digestive (alcooluri şi lichio-
ruri); cocteiluri; rachiu de pere; curaçao; li-
chioruri; hidromel; alcool de mentă; nira 
(băutură alcoolică pe bază de trestie de za-
hăr); alcool din orez; piquette (băutură pe 
bază de vin); extracte din fructe cu alcool; 
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele de-
cât cele bazate pe bere; rom; cidru; sake; 
băuturi spirtoase; whisky. 

 

 
 
 
(210) 046334 
(220) 2020.07.15 
(730) Asociaţia Naţională pentru Turism Recep-

tor, MD 
Str. Grenoble nr. 110, bir. 1, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 046335 
(220) 2020.07.15 
(730) VINTAGE AVENUE S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 29, MD-3711, 
Bucovăţ, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.09.15; 05.03.04; 05.05.20; 
05.05.21; 05.07.10; 05.13.06; 24.03.12; 
26.01.14; 26.01.15; 27.05.02. 

 
 
 
(210) 046337 
(220) 2020.07.13 
(730) MELTARPAN S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 7A,  
MD-4302, Căuşeni, 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). 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 05.05.04; 05.07.01; 06.19.15; 
07.01.13; 11.03.08; 19.01.05; 19.01.07. 

 
 
 
(210) 046347 
(220) 2020.07.14 
(730) MOBSTUDIO-SV S.R.L., MD 

Str. Livezilor nr. 12, MD-3711,  
Bucovăţ, Străşeni, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 04.05.21; 24.17.02; 27.03.03; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 046348 
(220) 2020.07.14 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
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(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) 046349 
(220) 2020.07.14 
(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) 046350 
(220) 2020.07.14 
(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) 046351 
(220) 2020.07.14 
(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) 046352 
(220) 2020.07.14 
(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; 
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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) 046353 
(220) 2020.07.14 
(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) 046355 
(220) 2020.07.14 
(730) TAKUMI GROUP S.R.L., MD 

Str. Ştefan Vodă nr. 33, ap. 25, MD-2055,  
Vatra, 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); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 05.01.16; 05.01.20; 
05.01.21; 26.04.13; 26.04.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046356 
(220) 2020.07.14 
(730) ITALCOLOR S.R.L., MD 

Str. Alba Iulia nr. 75/G, ap.(of.) 205,  
MD-2071, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046357 
(220) 2020.07.14 
(730) SC BURAK TOYS INTERNATIONAL SRL, 

RO 
Jud. Ilfov, Str. Tamas nr. 2, Buftea, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb, galben, porto-
caliu, albastru-deschis, albastru-închis, ne-
gru. 

(511) NCL(11-2020) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.14; 03.01.25; 25.05.02; 26.01.05; 
26.01.15; 26.01.18; 27.05.08; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046358 
(220) 2020.07.15 
(730) AGA Sergiu, MD 

Str. Trandafirilor nr. 1A,  
MD-3504, Orhei, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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) 05.03.20; 05.05.20; 05.13.09; 
05.13.25; 25.01.13; 27.05.25. 

 
 
 
(210) 046359 
(220) 2020.07.10 
(730) Biroul Asociat de Avocaţi „Mircea Maco-

vei & Partenerii”, MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 15A, Digital Park et. 3, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
Cabinetul Avocatului „Enachi Vitalie”, MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 15A, Digital Park et. 3, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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) 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 046360 
(220) 2020.07.14 
(730) CATS AUTO S.R.L., MD 

Str. Ialoveni nr. 94, ap. (of.) 33,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu, alb, 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 05.05.20; 05.05.21; 
15.01.13; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046361 
(220) 2020.07.14 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - preparate enzimatice de uz industrial, în 

special folosite în industria detergenţilor; 
 

03   - produse pentru decolorare; preparate pentru 
curăţare; uleiuri esenţiale; balsamuri pentru 
rufe; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; uleiuri de curăţare; săpunuri; 
substanţe pentru îndepărtarea petelor. 

 

 
 
 
(210) 046362 
(220) 2020.07.14 
(730) CENTRUL PENTRU POLITICI ŞI ANALIZE 

ÎN SĂNĂTATE, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 99/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - aplicaţii software; aplicaţii mobile; 
 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.18; 02.09.20; 
16.01.08; 26.03.01; 26.07.03; 27.03.15; 
27.05.08; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046365 
(220) 2020.07.16 
(730) DARURILE BASARABIEI S.R.L., MD 

MD-5625, Malinovscoe, Rîşcani, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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-
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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 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 03.04.11; 03.04.12; 
03.04.24; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 046367 
(220) 2020.07.16 
(730) PRO Digital S.R.L., întreprindere cu capi-

tal străin, MD 
Str. Petru Maior nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

 
 

(210) 046368 
(220) 2020.07.20 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2020) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.02. 
 
 
 
(210) 046369 
(220) 2020.07.17 
(730) TUDOR Elena, MD 

Str. 31 August nr. 54,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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; 

 

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) 046370 
(220) 2020.07.17 
(730) GAC Vladislav, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 31, ap. 12,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, auriu. 
(511) NCL(11-2020) 
03   - gene, gene false, creioane pentru gene, pro-

duse cosmetice pentru gene, adezivi pentru 
fixarea genelor false, sprâncene false, cre-
ioane pentru sprâncene, pudră pentru sprân-
cene, rimel pentru sprâncene, sprâncene 
false adezive, gel pentru sprâncene, farduri 
de sprâncene, produse cosmetice pentru 
sprâncene, adezivi pentru lipirea sprâncene-
lor false; 

 

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

 

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

 

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

 

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) 05.13.07; 05.13.09; 25.01.05; 
25.01.10; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046371 
(220) 2020.07.17 
(730) TÎMBROVSCAIA Olga, MD 

Str. A. Bernardazzi nr. 4, ap. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
LUKOVSKAIA Liubov, MD 
Str. Bulgară nr. 80, ap. 34,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.13; 
26.01.15; 27.05.24. 
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(210) 046373 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri, roz, roşu, ca-

feniu. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 03.13.01; 05.05.20; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046374 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

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

 

 

(210) 046375 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 25.01.05; 25.01.13; 26.01.18; 
26.01.20; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046376 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(531) CFE(8) 21.01.14; 25.07.01; 26.04.01; 
26.04.09; 27.05.17; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 046377 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.14; 27.05.07; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046379 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046381 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.12; 27.05.04; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 046382 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

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

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; 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. 

 

 
 
 
(210) 046383 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,  
MD-2024, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046384 
(220) 2020.07.18 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9, MD-
2024, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046386 
(220) 2020.07.21 
(730) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046388 
(220) 2020.07.15 
(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)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046391 
(220) 2020.07.17 
(730) WINE AGROTRADE S.R.L., MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 1, Vorniceni, Străşeni, 
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. 

 

 
 
 
(210) 046392 
(220) 2020.07.20 
(730) MOLDPRODINVEST S.R.L., MD 

Str. Al. Bernardazzi nr. 60, of. 7,  
MD-2009, 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). 

 

 
 
 
(210) 046393 
(220) 2020.07.20 
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 78,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

igienice de uz medical; substanţe şi alimente 

dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni. 

 

 
 
 
(210) 046394 
(220) 2020.07.20 
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 78,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale; produse 

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

 

 
 
 
(210) 046395 
(220) 2020.07.20 
(730) DALMORS-GRUP S.R.L., MD 

Str. Calea Basarabiei nr. 42,  
MD-2002, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 046399 
(220) 2020.07.21 
(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) 046400 
(220) 2020.07.21 
(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) 046401 
(220) 2020.07.21 
(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) 046402 
(220) 2020.07.21 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
 

(540)  
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(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) 046403 
(220) 2020.07.21 
(730) GMP LTD, GE 

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

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

veterinar. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046406 
(220) 2020.07.21 
(730) TERAFIX S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 165,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

 
 
 

(210) 046412 
(220) 2020.07.22 
(730) ROSEBULIMEX S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
MD-3733, Truşeni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

(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); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046413 
(220) 2020.07.23 
(730) FUNDAŢIA PENTRU EDUCAŢIE FINANCI-

ARĂ „OK”, MD 
Str. Cuza Vodă nr. 1/1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-
deschis, albastru, violet, roşu, portocaliu, 
galben, negru, gri. 

(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 05.05.20; 24.15.21; 25.07.08; 
26.03.04; 26.03.06; 26.13.25; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 046424 
(220) 2020.07.24 
(730) Helen Doron Ltd., IL 

Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 
2017900, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, gri, bej de 

diferite nuanţe, violet, liliachiu de diferite nu-
anţe, maro de diferite nuanţe, galben de dife-

rite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, roz de di-
ferite nuanţe, albastru, turcoaz. 

(511) NCL(11-2020) 
41   - organizarea cursurilor educaţionale; servicii 

de pregătire profesională în domeniul infor-
maticii; educaţie, învăţământ şi instruire; ser-
vicii educaţionale şi de instruire; producţie de 
materiale educaţionale; furnizarea informaţii-
lor în domeniul educaţiei; publicare de mate-
riale didactice; informaţii în materie de edu-
caţie; consultanţă în formare, formare com-
plementară şi educaţie; servicii educaţionale 
de furnizare a cursurilor de educaţie, lecţiilor, 
seminarelor şi organizarea programelor de 
instruire pentru tineri; prestarea serviciilor 
educative pentru copii; furnizarea informaţii-
lor despre formarea continuă pe Internet; 
furnizarea informaţiilor on-line în domeniul 
educaţiei. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 03.01.08; 03.01.25; 
03.06.03; 03.15.00; 04.03.03; 26.01.15; 
27.03.02; 27.03.03; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046425 
(220) 2020.07.24 
(730) Helen Doron Ltd., IL 

Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 
2017900, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, turcoaz. 
(511) NCL(11-2020) 
41   - organizarea cursurilor educaţionale; servicii 

de pregătire profesională în domeniul informa-
ticii; educaţie, învăţământ şi instruire; servicii 
educaţionale şi de instruire; producţie de ma-
teriale educaţionale; furnizarea informaţiilor în 
domeniul educaţiei; publicare de materiale 
didactice; informaţii în materie de educaţie; 
consultanţă în formare, formare complementa-
ră şi educaţie; servicii educaţionale de furniza-
re a cursurilor de educaţie, lecţiilor, seminare-
lor şi organizarea programelor de instruire 
pentru tineri; prestarea serviciilor educative 
pentru copii; furnizarea informaţiilor despre 
formarea continuă pe Internet; furnizarea in-
formaţiilor on-line în domeniul educaţiei. 
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(531) CFE(8) 02.05.02; 02.05.23; 02.05.27; 
27.05.09; 27.05.11; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046426 
(220) 2020.07.24 
(730) AstraZeneca AB, SE 

SE-151 85 Södertälje, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 046427 
(220) 2020.07.24 
(730) AstraZeneca AB, SE 

SE-151 85 Södertälje, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 046437 
(220) 2020.07.24 
(730) ELIT-PLAN S.R.L., MD 

Şos. Chişinău-Tighina nr. 6, MD-2091,  
Sîngera, 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). 

 

(531) CFE(8) 01.17.11; 03.13.04; 03.13.05; 
03.13.24; 26.05.04; 27.01.04; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046438 
(220) 2020.07.24 
(730) PAVELESCU Dorin, MD 

Str. George Enescu nr. 40A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046457 
(220) 2020.07.28 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, 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). 
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(210) 046461 
(220) 2020.07.27 
(730) DIACONU Sergiu, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. 37,  
MD-2044, 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; 
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; 

 

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) 27.05.09; 27.05.13. 
 
 
 
 
 
 

(210) 046465 
(220) 2020.07.29 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporati-
on), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - automobile, părţi şi accesorii pentru produse-

le sus-menţionate. 
 

 
 
 
(210) 046467 
(220) 2020.07.28 
(730) SCOBIOALĂ Iulian, MD 

Str. Independenţei nr. 50, ap. 77,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.12; 27.05.09; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046471 
(220) 2020.07.30 
(730) MUNTEANU Elena, MD 

Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 75,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046477 
(220) 2020.07.30 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

 
 
 
(210) 046478 
(220) 2020.07.30 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 046479 
(220) 2020.07.30 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 

 

 
 
 
(210) 046480 
(220) 2020.07.30 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
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. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 33535 
(151) 2020.03.03 
(181) 2029.03.14 
(210) 043943 
(220) 2019.03.14 
(730) PETRACHI Eugeniu, MD 

Str. E. Coca nr. 15, ap. 608, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „GRAPPLING 
FEDERATION”, „EST.2014”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
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. 

 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.07.13; 02.07.20; 26.01.14; 
26.01.18; 26.01.20; 27.01.06; 27.05.09. 

 
 
 
(111) 33865 
(151) 2020.06.16 
(181) 2029.07.03 
(210) 044566 
(220) 2019.07.03 
(730) Talpoş Mihai-Florin, RO 

Str. Ion Negoiţescu nr. 3, ap. 1D2,  
Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Şcoala informală de IT”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: mov (pantone 526C), gri-
închis (pantone 447C), lila-deschis (pantone 
663C). 

(511) NCL(11-2019) 
41   - servicii de educaţie, instruire şi training, in-

clusiv via Internet (e-learning); educaţie în 
domeniul ştiinţei informaticii; organizarea de 
cursuri, seminarii, webinarii, conferinţe şi 
simpozioane referitoare la educaţia în dome-
niul informaticii; servicii de educaţie şi pregă-
tire profesională în domeniul IT; consultanţă 
profesională referitoare la educaţia în dome-
niul informaticii; servicii de educaţie furnizate 
prin televiziune; tabere de vară (educaţie şi 
divertisment); consiliere în cariere IT; servicii 
de consiliere în materie de educaţie în do-
meniul informaticii; asigurare de testări şi 
evaluări în domeniul educaţiei IT; publicare 
de cărţi, reviste, manuale şi texte; 

 

42   - inginerie informatică; servicii de proiectare şi 
programare informatică; servicii de consul-
tanţă tehnică referitoare la programarea in-
formatică; servicii de consultanţă profesiona-
lă privind programarea informatică. 

 

(531) CFE(8) 16.01.04; 16.01.06; 20.07.02; 
26.01.16; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33892 
(151) 2020.06.16 
(181) 2029.05.29 
(210) 044339 
(220) 2019.05.29 
(730) Fraser Research Labs. Inc., CA 

25 Sheppard Avenue West, Suite 300,  
Toronto, Ontario, M2N 6S6, Canada 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Luscious Lips”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 33904 
(151) 2020.06.16 
(181) 2029.07.22 
(210) 044629 
(220) 2019.07.22 
(730) BIOPROTECT S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Drum M2, km. 10, nr. 9, MD-4839,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „BIOPROTECT”, „Agri-
cultura eficientă”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde, gri. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 06.19.01; 
24.01.10; 24.01.11; 27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33907 
(151) 2020.06.16 
(181) 2029.08.23 
(210) 044770 
(220) 2019.08.23 
(730) BUNESCU Marian, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, ap. 495,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia „NOTORIUM” şi a executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, auriu. 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.03.18; 25.01.06; 26.05.01; 26.05.18; 
26.05.24; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 33915 
(151) 2020.06.19 
(181) 2029.09.12 
(210) 044842 
(220) 2019.09.12 
(730) COVOARE SERVICE S.R.L., MD 

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

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „COVOARE”, „SERVI-
CE”, cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 
 
 
(111) 33917 
(151) 2020.06.12 
(181) 2025.02.25 
(210) 045841 
(220) 2015.02.25 
(310) 65298 
(320) 2014.08.25 
(330) JM 
(580) 2020.03.25 
(800) 1255779, 2015.02.25, US 
(730) Apple Inc., US 

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - dispozitive electronice digitale mobile şi soft-

ware de calculatoare destinate utilizării cu 
aceste dispozitive. 
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(111) 33918 
(151) 2020.06.22 
(181) 2029.06.21 
(210) 044475 
(220) 2019.06.21 
(730) Gullane (Thomas) Limited, GB 

Maple House, 149 Tottenham Court Road, 
London, W1T 7NF, Regatul Unit 

(540)  
 
 

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

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; căşti de ciclism; căşti de pro-
tecţie pentru sport; software pentru jocuri; 
casete video; DVD-uri; discuri compacte (au-
dio-video); ochelari de soare; ochelari; lentile 
de contact; tocuri pentru ochelari fără braţe; 
magneţi; telefoane; huse pentru telefoane 
inteligente; carduri magnetice codate; aplica-
ţii software de calculator, descărcabile; tele-
foane mobile; aparate cinematografice; de-
sene animate; filme cinematografice expuse; 
organizatoare electronice; căşti audio; oche-

lari de sport; veste de salvare; fluiere de 
semnalizare; aparate de fotografiat; software 
pentru jocuri electronice; binocluri (optică); 
căşti auriculare; economizoare de ecran; 
benzi de măsurare; măşti pentru scafandri; 
plute de înot pentru siguranţă (de salvare); 
balanţe; televizoare; genţi pentru calculatoa-
re; toate produsele sus-menţionate, cu ex-
cepţia termostatelor şi termometrelor, fluiere-
lor pentru câini; 

 

16   - articole pentru legătorie; fotografii; adezivi 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
pictură şi pentru artişti; pensule; folii, pelicule 
şi pungi din plastic pentru ambalare şi împa-
chetare; caractere şi clişee tipografice; albu-
me; lut pentru modelat; timbre poştale; felici-
tări; hârtie de ambalaj; pungi din hârtie sau 
din material plastic; truse de creioane; cre-
ioane; pixuri şi stilouri; markere; cretă de 
scris; mape; hârtie; şerveţele de masă din 
hârtie; pânză pentru legătorie; bannere din 
hârtie; benzi de hârtie; creioane pastel; al-
bume fotografice; decoraţiuni din hârtie pen-
tru petreceri; rigle pentru desen tehnic; 
ştampile de cauciuc; tuşiere; gume de şters; 
invitaţii; suporturi de masă pentru pahare, 
confecţionate din hârtie; abţibilduri pentru 
bara de protecţie a vehiculelor; fişe cartonate 
pentru studiu; coperte de carte; agende de 
telefon; cartonaşe de schimb; ascuţitori de 
creioane; afişe; albume pentru colaje; cărţi 
de colorat; caiete de activităţi individuale; 
adezivi pentru papetărie; benzi din hârtie; 
etichete cu adrese; table de scris albe; cărţi 
de vizită; cecuri în alb; plicuri (papetărie); 
agrafe de birou pentru hârtie; capsatoare; 
meniuri; matriţe de hârtie parafinată; reviste 
de benzi desenate; şerveţele de hârtie; 

 

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; umbrele; poşete; articole de voiaj; por-
tmonee; portofele; rucsacuri; borsete; genţi; 
sacoşe mari; genţi pentru scutece; sacoşe 
pentru cumpărături; mape pentru documente; 
truse de chei; cufere; genţi de plajă; genţi 
pentru gimnastică; portofele pentru monede; 
truse (casete) pentru ruj, incluse în clasa 18; 
port-carduri; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
bureţi; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă; periuţe de dinţi; cutii pentru prânz; 
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platouri (veselă); ceşti; boluri; căni; coşuri de 
gunoi; paie de băut; sticle; sticle pentru bău-
turi pentru sportivi; ulcioare; ustensile de 
bucătărie; recipiente izolate termic pentru 
alimente sau băuturi; distribuitoare de săpun; 
forme de tăiat pentru prăjituri; sticle pentru 
apă; forme pentru prăjituri; coşuri pentru pic-
nic; cutii de şerveţele; căzi pentru copii; oliţe 
pentru copii; lăzi de gunoi; suporturi pentru 
periuţe de dinţi; savoniere; sufertaşe; bureţi 
pentru baie; răcitoare; articole de sticlărie; 
bureţi pentru uz casnic; recipiente pentru 
menaj sau bucătărie; coşuri de uz casnic; 
recipiente pentru gheaţă; lucrări de artă din 
sticlă; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia coliviilor pentru animale şi păsări, 
părţi, accesorii, suporturi ale acestora, inele-
lor pentru păsări de curte, ouălor artificiale 
pentru cuiburi, containerelor pentru hrană şi 
băuturi pentru animale şi păsări, ornamente-
lor de grădină şi băi pentru păsări, alimenta-
toarelor, acvariilor; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; toate produse-
le cuprinse în clasa 25, inclusiv costume de 
bal mascat; 

 

28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; toate produsele sus-menţionate, 
cu excepţia jucăriilor şi articolelor de amu-
zament pentru animale şi păsări, articolelor 
de ros din piele pentru animale de companie. 

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse 
în clasa 41, inclusiv producţie de programe 
de televiziune; furnizarea jocurilor on-line 
nedescărcabile; producţie de videouri on-
line; producţie de filme; producţie de filme 
cinematografice; furnizarea episoadelor de 
film on-line nedescărcabile; furnizarea epi-
soadelor de programe de televiziune on-line
 
 
 

nedescărcabile; divertisment radiofonic; di-
vertisment televizat; divertisment furnizat prin 
intermediul computerului; divertisment furni-
zat prin intermediul telefonului; divertisment 
furnizat prin intermediul televiziunii prin ca-
blu; divertisment muzical; prezentare de 
spectacole pentru divertisment; apariţia per-
sonală a unui personaj costumat. 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 01.15.21; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 33921 
(151) 2020.06.22 
(181) 2029.01.31 
(210) 043752 
(220) 2019.01.31 
(730) TEXITEH S.R.L., MD 

Str. Lomonosov nr. 7, MD-3925, Manta,  
Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „emblema”, „.md”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 09.01.08; 25.03.01; 25.03.03; 
26.04.03; 26.11.09; 26.11.14; 27.05.01. 
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(111) 33922 
(151) 2020.06.22 
(181) 2028.10.11 
(210) 043200 
(220) 2018.10.11 
(730) InMusic Brands, Inc., US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PROFESSIONAL”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(11-2018) 
15   - dispozitive pentru acordarea instrumentelor 

muzicale; instrumente muzicale electronice; 
tobe electronice; tobe; pad-uri pentru tobe; 
module de tobe; piane digitale; claviaturi 
pentru instrumentele muzicale; pedale pentru 
efecte electronice destinate utilizării cu in-
strumentele muzicale; flaute cu cioc (instru-
mente muzicale); maşini de ritm; sintetizatoa-
re; instrumente de suflat electronice, pedale 
pentru tobe; pedale pentru chitară; instru-
mente cu percuţie; cutii pentru claviaturi. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.01. 
 
 
 
(111) 33924 
(151) 2020.06.22 
(181) 2029.01.24 
(210) 043718 
(220) 2019.01.24 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Vita C cu glucoza”, cu 
excepția executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, galben, 
portocaliu, gri, bej, albastru. 

(511) NCL(11-2019) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, suplimente dietetice pentru oameni; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.11; 05.07.22; 25.03.11; 
26.03.23; 26.04.03; 26.04.08; 26.04.15; 
26.04.18; 27.05.02; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 33931 
(151) 2020.06.22 
(181) 2028.10.17 
(210) 043236 
(220) 2018.10.17 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; 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; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; 

 

30   - cafea, ceai, înlocuitori de cafea; orez, tapioca 
şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine; 
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă 
(apă îngheţată); 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 33933 
(151) 2020.06.22 
(181) 2028.05.10 
(210) 042452 
(220) 2018.05.10 
(730) VITALCOMUS S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 90,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
30   - făină de grâu, griş, gustări pe bază de orez, 

mămăligă, orez, făină de orz, porumb măci-
nat, zahăr, sare, oţet. 

 

 

(111) 33934 
(151) 2020.06.25 
(181) 2029.07.30 
(210) 044659 
(220) 2019.07.30 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale,  
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(8) 05.11.15; 24.09.02; 24.09.22; 
27.03.11; 27.03.15; 27.05.08. 

 
 
 
(111) 33935 
(151) 2020.06.25 
(181) 2029.07.30 
(210) 044660 
(220) 2019.07.30 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SAISON”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

 

(531) CFE(8) 27.05.04; 27.05.09. 
 
 
 
(111) 33936 
(151) 2020.06.23 
(181) 2028.09.19 
(210) 043102 
(220) 2018.09.19 
(730) CHITORAGA DUMITRU DUMITRU s. NĂ-

PĂDENI, gospodărie ţărănească (de fer-
mier), MD 
MD-3638, Năpădeni, Ungheni, Republica 
Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.13. 
 
 
 
(111) 33953 
(151) 2020.06.28 
(181) 2029.01.04 
(210) 043624 
(220) 2019.01.04 
(310) 39023 
(320) 2018.08.17 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „TURQUOISE”, 
„SELECTION”. 

(511) NCL(11-2019) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
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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 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 
alternativă a 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 toate produsele incluse în clasa 34; 
stingătoare pentru ţigarete şi ţigări de foi 
încălzite, precum şi pentru beţe de tutun în-
călzite; huse pentru ţigări electronice reîn-
cărcabile. 

 

 
 
 
(111) 33954 
(151) 2020.06.28 
(181) 2029.01.04 
(210) 043625 
(220) 2019.01.04 
(310) 39018 
(320) 2018.08.17 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „BLUE”, „SELECTION”. 
(511) NCL(11-2019) 
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 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 
alternativă a 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 toate produsele incluse în clasa 34; 
stingătoare pentru ţigarete şi ţigări de foi 
încălzite, precum şi pentru beţe de tutun în-
călzite; huse pentru ţigări electronice reîn-
cărcabile. 

 

 
 
 
(111) 33955 
(151) 2020.06.28 
(181) 2029.01.09 
(210) 043628 
(220) 2019.01.09 
(310) 38997 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: „SILVER”, „SELECTION”. 
(511) NCL(11-2019) 
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; 
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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 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 
alternativă a 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 toate produsele incluse în clasa 34; 
stingătoare pentru ţigarete şi ţigări de foi 
încălzite, precum şi pentru beţe de tutun în-
călzite; huse pentru ţigări electronice reîn-
cărcabile. 

 

 
 
 
(111) 33956 
(151) 2020.06.29 
(181) 2029.03.12 
(210) 043940 
(220) 2019.03.12 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

28   - aparate pentru jocuri video; decoraţiuni (or-
namente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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. 

 

 
 
 
(111) 33957 
(151) 2020.06.29 
(181) 2029.03.21 
(210) 043974 
(220) 2019.03.21 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 33959 
(151) 2020.06.29 
(181) 2029.09.16 
(210) 044878 
(220) 2019.09.16 
(730) AUGUR PERLA S.A., MD 

Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CLASIC”, „MEAT 
PRODUCTS”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, sur, cafe-
niu-închis. 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de lanţuri de magazine; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(8) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 
03.17.00; 27.05.17; 29.01.14. 

 
 
 
(111) 33961 
(151) 2020.06.26 
(181) 2029.07.09 
(210) 044563 
(220) 2019.07.09 
(730) ROBOTICS COM S.R.L., MD 

Str. Gh. Madan nr. 87/2, ap. 7,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „Green Line”, 
„ROBOTICS”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde, oranj. 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 25.05.02; 26.04.09; 26.04.18; 
26.11.01; 27.05.11; 29.01.13. 
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(111) 33967 
(151) 2020.06.29 
(181) 2029.03.01 
(210) 043884 
(220) 2019.03.01 
(730) ART-SUCCES S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 6/2, ap.(of.) 39,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CARPET”, „MALL”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu, galben-auriu, bej. 
(511) NCL(11-2019) 
27   - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum 

şi alte produse pentru acoperirea podelelor; 
tapete murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 09.01.18; 09.01.21; 26.11.13; 
26.13.25; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33968 
(151) 2020.07.04 
(181) 2029.05.28 
(210) 044312 
(220) 2019.05.28 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Z”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 24.01.15; 26.03.05; 26.03.18; 
27.05.17; 27.05.21. 

 
 
 
(111) 33970 
(151) 2020.07.04 
(181) 2029.08.28 
(210) 044775 
(220) 2019.08.28 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, 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. 

(511) NCL(11-2019) 
30   - plăcinte; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.07.04; 02.07.21; 06.07.08; 
08.01.16; 11.01.22; 24.03.12; 25.01.19; 
27.01.12; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 33985 
(151) 2020.07.10 
(181) 2029.07.02 
(210) 044512 
(220) 2019.07.02 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia vinu-
rilor, băuturilor  spirtoase, lichiorurilor. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01. 
 
 
 
 

(111) 33991 
(151) 2020.07.09 
(181) 2029.05.29 
(210) 044338 
(220) 2019.05.29 
(730) SIMPLEX-CO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alba Iulia nr. 5A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „solar panels”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 07.03.02; 07.15.26; 21.01.14; 
21.01.15; 26.04.09; 26.07.05; 27.01.03; 
27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33992 
(151) 2020.07.02 
(181) 2029.01.22 
(210) 043704 
(220) 2019.01.22 
(730) GUŞANU Andriana, MD 

Str. Ştefan Vodă nr. 153, MD-3420,  
Cărpineni, Hânceşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „T”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.03; 27.05.21. 

 
 
 
(111) 33993 
(151) 2020.07.02 
(181) 2029.02.06 
(210) 043772 
(220) 2019.02.06 
(730) STAYER S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 15/2, of. 5,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „construction company”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; toate serviciile 
sus-menţionate, cu excepţia consultanţei în 
afaceri, asistenţei în administrarea afacerilor, 
consultanţei în administrarea afacerilor toate 
ce se referă la produsele de mobilă, asisten-
ţă tehnică, consultanţă în domeniul concepe-
rii, proiectării, dezvoltării de decoraţiuni şi 
elemente de design interior, proiectării mobi-
lierului; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 27.01.05; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.19. 
 
 
 
(111) 33994 
(151) 2020.07.05 
(181) 2029.03.06 
(210) 043901 
(220) 2019.03.06 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Str. Independenţei nr. 1a, ap. 58,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Festivalul de Muzica 
Populara”. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(111) 33995 
(151) 2020.07.10 
(181) 2029.03.06 
(210) 043898 
(220) 2019.03.06 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „KIEV”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie, provenite 

din Kiev. 
 

 
 
 
(111) 33999 
(151) 2020.07.06 
(181) 2028.06.14 
(210) 042619 
(220) 2018.06.14 
(730) UNTILOVA Maria, MD 

Str. N. Testemiţanu nr. 26, ap. 18, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul 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 evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
a preţurilor produselor şi a serviciilor oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum şi experienţă globala 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. 

 

 
 
 
(111) 34000 
(151) 2020.07.10 
(181) 2029.02.20 
(210) 043999 
(220) 2019.02.20 
(730) VASILEVA Victoria, MD 

Str. Alessandro Bernardazzi nr. 54, ap. 6, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(111) 34069 
(151) 2020.07.28 
(181) 2027.02.23 
(210) 040274 
(220) 2017.02.23 
(730) REAL PRODUS S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Lenin nr. 197, MD-6116, Tomai,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „WINE ESTATE”, „TO-
MAI”, cu excepţia executării grafice deosebi-
te. 

(591) Culori revendicate: roz, auriu de diferite nu-
anţe, negru, alb, roşu, sur. 

(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(7) 03.07.07; 03.07.16; 05.07.10; 
17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 25.01.17; 
27.05.10; 29.01.15. 
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(111) 34070 
(151) 2020.07.28 
(181) 2029.02.26 
(210) 043856 
(220) 2019.02.26 
(730) REAL PRODUS S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Lenin nr. 197, MD-6116, Tomai,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „TOMAI”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 27.05.03. 
 
 
 
(111) 34072 
(151) 2020.07.30 
(181) 2027.02.23 
(210) 040275 
(220) 2017.02.23 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, auriu de dife-
rite nuanţe, alb, roz, sur. 

(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(7) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.25; 
25.01.15; 25.01.17; 26.03.23; 27.05.10; 
27.07.11; 29.01.15. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în august 2020  
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 043943 2019.03.14 33535 2020.03.03 25,35,41 PETRACHI Eugeniu, MD 5/2019 9/2020 
2 044767 2019.08.30 33859 2020.06.16 35,41 BOICO Eugeniu, MD 10/2019  
3 044426 2019.06.14 33860 2020.06.16 35,36,43 Sheraton International IP, 

LLC, US 
11/2019  

4 044481 2019.06.24 33861 2020.06.16 09,38,42 RITLABS S.R.L., MD 9/2019  
5 044618 2019.07.22 33862 2020.06.16 38,41 SNEGUR Svetlana, MD 11/2019  
6 044834 2018.10.12 33863 2020.06.16 05 Orion Corporation, FI 11/2019  
7 042990 2018.08.23 33864 2020.06.16 29,30,31,35 NEUTRON PLUS S.R.L., 

societate comercială, MD 
10/2018  

8 044566 2019.07.03 33865 2020.06.16 41,42 Talpoş Mihai-Florin, RO 9/2019 9/2020 
9 044698 2019.08.07 33866 2020.06.16 03 Colgate-Palmolive Company, 

a Delaware corporation, US 
10/2019  

10 044720 2019.08.13 33867 2020.06.16 20,35 VIALDAR-MOB S.R.L., MD 10/2019  
11 044797 2019.08.30 33868 2020.06.16 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 

CH 
10/2019  

12 044798 2019.08.30 33869 2020.06.16 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

10/2019  

13 044754 2019.08.21 33870 2020.06.16 06,17,19,21,37 GTRADE GROUP S.R.L., MD 11/2019  
14 044636 2019.07.19 33871 2020.06.16 45 OXYGEN PLUS 

REASEARCH AD NETWORK 
S.R.L., MD 

11/2019  

15 044664 2019.07.30 33872 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
16 044705 2019.08.09 33873 2020.06.16 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
17 044706 2019.08.09 33874 2020.06.16 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
18 044212 2019.05.02 33875 2020.06.16 25 DAĞBAĞ ERDAL, TR 11/2019  
19 044697 2019.08.07 33876 2020.06.16 41,45 RAILEAN Olesea, MD 10/2019  
20 044793 2019.08.29 33877 2020.06.16 05 Novartis AG, CH 11/2019  
21 044799 2019.09.02 33878 2020.06.16 05 Gilead Sciences, Inc., a De-

laware corporation, US 
11/2019  

22 044837 2019.09.12 33879 2020.06.16 02,16,20, 
21,24,28 

BRAYS DECOR S.R.L., MD 11/2019  

23 044839 2019.09.12 33880 2020.06.16 41 CHELTUIALA Radu, MD 11/2019  
24 044841 2019.09.12 33881 2020.06.16 35 AMTA-TIS S.R.L., MD 11/2019  
25 044855 2019.09.10 33882 2020.06.16 36 OCN DINO CREDIT S.R.L., 

MD 
11/2019  

26 044879 2019.09.18 33884 2020.06.16 34 ŢURCAN Rodica, MD 
ANGHILEANU Maria, MD 

11/2019  

27 044354 2019.05.31 33885 2020.06.03 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

10/2019  

28 044700 2019.08.15 33886 2020.06.10 35,37,43 NAVITASPRO S.R.L., MD 9/2019  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29 044667 2019.07.31 33887 2020.06.12 41 PRIMĂRIA COMUNEI  

LOZOVA, MD 
Asociaţia băştinaşilor 
"LOZOVENII DE PRETUTIN-
DENI",  asociaţie obştească, 
MD 
Asociaţia meşterilor 
"EtnoLozia", asociaţie ob-
ştească, MD 

10/2019  

30 044670 2019.07.31 33888 2020.06.17 07,12,16,35,36,
37,39,41,42,43 

VISAN Sergiu, MD 10/2019  

31 044741 2019.08.19 33889 2020.06.12 33 SÎRBU Anatolie, MD 10/2019  
32 044749 2019.08.22 33890 2020.06.12 06,07,08 ANGRODEP GRUP S.R.L., 

MD 
10/2019  

33 044757 2019.08.22 33891 2020.06.16 35,38,41 BUGULEAN Viorica, MD 10/2019  
34 044339 2019.05.29 33892 2020.06.16 03 Fraser Research Labs. Inc., 

CA 
8/2019 9/2020 

35 044626 2019.07.16 33893 2020.06.16 05,25,41,44 EURO MAST INDUSTRIES 
S.R.L., societate comercială, 
RO 

9/2019  

36 044564 2019.07.10 33894 2020.06.16 03 GIGI COSMETIC 
LABORATORIES  LTD., IL 

11/2019  

37 044686 2019.08.02 33895 2020.06.16 08 CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD 11/2019  
38 044444 2019.06.19 33896 2020.06.16 05 JOINT STOCK COMPANY 

"FARMAK", UA 
11/2019  

39 044447 2019.06.19 33897 2020.06.16 05 JOINT STOCK COMPANY 
"FARMAK", UA 

11/2019  

40 044613 2019.07.19 33898 2020.06.16 18,24,25,35 IRIS FARM S.R.L., MD 
Stakhiv Hryhorii Pavel, UA 

11/2019  

41 044856 2019.09.10 33900 2020.06.16 36 OCN DINO CREDIT S.R.L., 
MD 

11/2019  

42 044688 2019.08.05 33901 2020.06.18 17,19 Knauf Insulation Holding 
GmbH, DE 

11/2019  

43 044882 2019.09.20 33902 2020.06.16 32 STĂVILĂ Victor, MD 11/2019  
44 044887 2019.09.19 33903 2020.06.16 05,10,44 NATURAL SMILE & DESIGN 

S.R.L., MD 
11/2019  

45 044629 2019.07.22 33904 2020.06.16 35,39,41,44 BIOPROTECT S.R.L., firmă 
de producţie şi comerţ, MD 

9/2019 9/2020 

46 044641 2019.07.24 33905 2020.06.16 32,35,43 KELLERS S.R.L., MD 9/2019  
47 044642 2019.07.24 33906 2020.06.16 32,35,43 KELLERS S.R.L., MD 9/2019  
48 044770 2019.08.23 33907 2020.06.16 16,35,41 BUNESCU Marian, MD 10/2019 9/2020 
49 044846 2019.09.13 33908 2020.06.16 09,35,36,42 RUSU Iulian, MD 11/2019  
50 044888 2019.09.23 33909 2020.06.16 05,35,44 BERDOS Dorian, MD 11/2019  
51 044939 2019.09.25 33910 2020.06.16 28,29,30, 

31,41,43 
ISTRATI Dumitru, MD 11/2019  

52 044941 2019.09.26 33911 2020.06.16 33 RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 

11/2019  

53 041559 2017.11.22 33912 2020.06.12 25 ROMANIUC LARISA, între-
prindere individuală, MD 

1/2018  

54 044851 2019.09.16 33913 2020.06.19 28 Maison Battat Inc., CA 11/2019  
55 044835 2019.09.16 33914 2020.06.19 02,06,08,09,11,

19,20,35,37,39 
BOMI SERVIS S.R.L., MD 11/2019  

56 044842 2019.09.12 33915 2020.06.19 37 COVOARE SERVICE S.R.L., 
MD 

11/2019 9/2020 

57 045841 2015.02.25 33917 2020.06.12 09 Apple Inc., US  9/2020 
58 044475 2019.06.21 33918 2020.06.22 09,16,18,21,25,

28,30,41 
Gullane (Thomas) Limited, 
GB 

10/2019 9/2020 

59 044815 2019.09.05 33919 2020.06.22 03,05,16,21,35 TAROL-DD S.R.L., MD 11/2019  
60 04495 2019.10.05 33920 2020.06.22 07,08,09,11 TODICA Vadim, MD 11/2019  
61 043752 2019.01.31 33921 2020.06.22 16,28,35 TEXITEH S.R.L., MD 3/2019 9/2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
62 043200 2018.10.11 33922 2020.06.22 15 InMusic Brands, Inc., US 12/2018 9/2020 
63 044317 2019.05.28 33923 2020.06.22 42 Agenţia de Guvernare Elec-

tronică, instituţie publică, MD 
9/2019  

64 043718 2019.01.24 33924 2020.06.22 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 3/2019 9/2020 
65 044758 2019.08.22 33925 2020.06.19 16,35 POPIC Elena, MD 10/2019  
66 044708 2019.08.12 33926 2020.06.19 35,36,41 SOLID CONTABIL S.R.L., MD 10/2019  
67 043236 2018.10.17 33931 2020.06.22 03,05,29, 

30,32,33 
CUZNETOV Iurie, MD 1/2019 9/2020 

68 044435 2019.06.17 33932 2020.06.22 45 DocsConsult Group S.R.L., 
MD 

8/2019  

69 042452 2018.05.10 33933 2020.06.22 30 VITALCOMUS S.R.L., MD 8/2018 9/2020 
70 044659 2019.07.30 33934 2020.06.25 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019 9/2020 
71 044660 2019.07.30 33935 2020.06.25 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019 9/2020 
72 043102 2018.09.19 33936 2020.06.23 30,35 CHITORAGA DUMITRU DU-

MITRU s. NĂPĂDENI, gospo-
dărie ţărănească (de fermier), 
MD 

11/2018 9/2020 

73 044573 2019.07.10 33937 2020.06.23 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2019  

74 044574 2019.07.10 33938 2020.06.23 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2019  

75 044575 2019.07.10 33939 2020.06.23 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2019  

76 044576 2019.07.10 33940 2020.06.23 03 The Procter & Gamble Com-
pany, US 

11/2019  

77 044619 2019.07.22 33941 2020.06.24 33 SCVORŢOV Igor, MD 11/2019  
78 044621 2019.07.22 33942 2020.06.24 33 SCVORŢOV Igor, MD 11/2019  
79 044690 2019.08.05 33944 2020.06.25 43 DANUŢA Irina, MD 10/2019  
80 044885 2019.09.16 33945 2020.06.23 43 SR GROUP COMPANY 

S.R.L., MD 
11/2019  

81 044876 2019.09.19 33946 2020.06.24 03,21 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

82 044900 2019.09.25 33947 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

83 044901 2019.09.25 33948 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

84 044902 2019.09.25 33949 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

85 044903 2019.09.25 33950 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

86 044923 2019.09.24 33951 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

11/2019  

87 044501 2019.06.27 33952 2020.06.29 33 BULGARI WINERY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

8/2019  

88 043624 2019.01.04 33953 2020.06.28 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

3/2019 9/2020 

89 043625 2019.01.04 33954 2020.06.28 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

3/2019 9/2020 

90 043628 2019.01.09 33955 2020.06.28 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

3/2019 9/2020 

91 043940 2019.03.12 33956 2020.06.29 05,28,29,30,32 BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

5/2019 9/2020 

92 043974 2019.03.21 33957 2020.06.29 35 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 5/2019 9/2020 
93 044849 2019.09.16 33958 2020.06.29 35,41 GÎNGA Denis, MD 11/2019  
94 044878 2019.09.16 33959 2020.06.29 29,35,43 AUGUR PERLA S.A., MD 11/2019 9/2020 
95 044549 2019.07.03 33960 2020.06.26 30 PepsiCo, Inc., a North Caroli-

na corporation, US 
10/2019  

96 044563 2019.07.09 33961 2020.06.26 07,09,11,25,28 ROBOTICS COM S.R.L., MD 9/2019 9/2020 
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97 044830 2019.09.10 33962 2020.06.29 10 Eli Lilly and Company, US 11/2019  
98 044904 2019.09.25 33963 2020.06.24 03 Colgate-Palmolive Company, 

a Delaware corporation, US 
11/2019  

99 044947 2019.09.24 33964 2020.06.29 12 TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota Motor Cor-
poration), JP 

11/2019  

100 044217 2019.05.08 33965 2020.07.01 35,36 LUNGU Vasile, MD 9/2019  
101 043739 2019.02.01 33966 2020.07.01 35,37 BAXAN Andrei, MD 3/2019  
102 043884 2019.03.01 33967 2020.06.29 27,35,37 ART-SUCCES S.R.L., MD 5/2019 9/2020 
103 044312 2019.05.28 33968 2020.07.04 35 CEPOI Sergiu, MD 7/2019 9/2020 
104 044773 2019.08.23 33969 2020.07.02 04 FLOAREA SOARELUI S.A., 

MD 
10/2019  

105 044775 2019.08.28 33970 2020.07.04 30,43 GUŢU Serghei, MD 10/2019 9/2020 
106 045078 2019.10.18 33971 2020.07.04 09 TMMARKET S.R.L., MD 12/2019  
107 044325 2019.05.27 33972 2020.07.06 09,29,30,32,33 CUZNETOV Iurie, MD 9/2019  
108 044326 2019.05.27 33973 2020.07.06 33 CUZNETOV Iurie, MD 8/2019  
109 044398 2019.06.05 33974 2020.07.06 33 BOLŞACOV Andrei, MD 9/2019  
110 044726 2019.08.15 33975 2020.07.22 05 FMC Agricultural Caribe In-

dustries, Ltd., BM 
11/2019  

111 044600 2019.07.17 33976 2020.07.05 06,35 ZDROBĂU Vladislav, MD 12/2019  
112 044836 2019.09.05 33977 2020.07.05 33 PLATON Mihail, MD 12/2019  
113 044996 2019.10.12 33978 2020.07.05 03,21 Colgate-Palmolive Company, 

a Delaware corporation, US 
12/2019  

114 045047 2019.10.23 33979 2020.07.05 09,42 XAIRO S.R.L., MD 12/2019  
115 044825 2019.09.10 33980 2020.07.09 35 LEBEDEV Victor, MD 11/2019  
116 044863 2019.09.16 33981 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
117 044871 2019.09.18 33982 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
118 044872 2019.09.18 33983 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
119 044874 2019.09.18 33984 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
120 044512 2019.07.02 33985 2020.07.10 33 BULGARI WINERY S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

8/2019 9/2020 

121 044847 2019.09.13 33986 2020.07.10 28 Orange Brand Services Limi-
ted, GB 

12/2019  

122 044861 2019.09.16 33987 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
123 044864 2019.09.16 33988 2020.07.10 03,05 Orion Corporation, FI 12/2019  
124 044338 2019.05.29 33991 2020.07.09 35 SIMPLEX-CO S.R.L., societa-

te comercială, MD 
7/2019 9/2020 

125 043704 2019.01.22 33992 2020.07.02 25 GUŞANU Andriana, MD 4/2019 9/2020 
126 043772 2019.02.06 33993 2020.07.02 35,37 STAYER S.R.L., MD 4/2019 9/2020 
127 043901 2019.03.06 33994 2020.07.05 35,41 CHELTUIALA Radu, MD 5/2019 9/2020 
128 043898 2019.03.06 33995 2020.07.10 30 UNGUREANU Igori, MD 5/2019 9/2020 
129 044307 2019.05.24 33996 2020.07.13 01,03,04,07,08,

12,14,16,17,18,
20,21,29,30,31,
32,33,38,40,41,

42,43,45 

JUUL Labs, Inc., US 12/2019  

130 044803 2019.09.05 33997 2020.07.13 33 KVINT, societate pe acţiuni de 
tip închis, fabrică de vinuri şi 
coniacuri din Tiraspol, MD 

12/2019  

131 044906 2019.09.26 33998 2020.07.13 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

12/2019  

132 042619 2018.06.14 33999 2020.07.06 35 UNTILOVA Maria, MD 10/2018 9/2020 
133 043999 2019.02.20 34000 2020.07.10 33 VASILEVA Victoria, MD 5/2019 9/2020 
134 044393 2019.06.10 34001 2020.07.13 03,09,29,30,32,

33,36,38,43 
CUZNETOV Iurie, MD 9/2019  

135 044394 2019.06.10 34002 2020.07.13 03,09,29,30,32,
33,36,38,43 

CUZNETOV Iurie, MD 9/2019  
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136 045024 2019.10.16 34059 2020.07.27 05,10 ASFARMA MEDIKAL 

DENTAL URUNLER VE ILAC 
SANAYI TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

12/2019  

137 040274 2017.02.23 34069 2020.07.28 33 REAL PRODUS S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

9/2017 9/2020 

138 043856 2019.02.26 34070 2020.07.28 33 REAL PRODUS S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

5/2019 9/2020 

139 040275 2017.02.23 34072 2020.07.30 33 TOMAI-VINEX S.A., societate 
comercială, MD 

10/2017 9/2020 

140 039799 2016.11.28 34086 2020.08.04 32,33 BETTER PIT LLC, UA 1/2017  

 
 

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 126 2030.09.24 09 PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as Pioneer Corporation), Tokyo, JP 
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

 6/1994 

2 3R 127 2030.09.24 09 PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Pioneer Corporation), Tokyo, JP 
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

 6/1994 

3 3R 293 2030.07.21 03 Chanel SARL, CH 
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Gene-
va, Elveţia 

 7/1994 

4 3R 321 2030.07.13 09,10,16,35,
37,41,42 

International Business Machines Corporation, 
US 
New Orchard Road, Armonk N.Y. 10504, Sta-
tele Unite ale Americii 

 7/1994 

5 3R 377 2030.07.08 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

 7/1994 

6 2R 7813 2030.04.07 33,35 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/2000 3/2001 

7 2R 7936 2030.05.29 03 Colgate-Palmolive Company, US 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, State-
le Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

8 2R 7958 2030.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, NY 10020, New York, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

9 2R 7959 2030.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, NY 10020, New York, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

10 2R 7961 2030.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, NY 10020, New York, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 2R 7964 2030.07.13 36,41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate pentru 

copii, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

12/2000 5/2001 

12 2R 7988 2030.06.15 05 JSC "NIZHPHARM", RU 
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgo-
rod 603950, Federaţia Rusă 

1/2001 6/2001 

13 2R 7999 2030.06.21 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(funcţionând ca Honda Motor Co., LTD), JP 
1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 

1/2001 6/2001 

14 2R 8007 2030.06.29 09,35, 
37,38,42 

Avaya Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
4655 Great America Parkway, Santa Clara, 
California 95054, Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

15 2R 8009 2030.06.29 09,35, 
37,38,42 

Avaya Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
4655 Great America Parkway, Santa Clara, 
California 95054, Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

16 2R 8016 2030.07.11 21 The Gillette Company LLC, US  
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

17 2R 8017 2030.07.12 32,33,35,42 GUŢU Dumitru, MD 
Str. V. Cikalov nr. 87, ap. 84, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

18 2R 8062 2030.06.15 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

19 2R 8068 2030.07.11 03,21 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

2/2001 7/2001 

20 2R 8092 2030.08.25 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 

2/2001 7/2001 

21 2R 8112 2030.09.18 05 SANOFI, FR 
54 rue La Boétie, 75008 Paris, Franţa 

2/2001 7/2001 

22 2R 8127 2030.08.03 35,42 MONSTER WORLDWIDE, INC., US 
622 Third Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

23 2R 8190 2030.07.14 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

3/2001 9/2001 

24 2R 8219 2030.06.15 05 JSC "NIZHPHARM", RU 
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgo-
rod 603950, Federaţia Rusă 

5/2001 10/2001 

25 2R 8226 2030.09.05 07,09,11,14,
37,38,42 

Samsung Electronics Co., Ltd., KR 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republica Coreea 

5/2001 10/2001 

26 2R 8247 2030.09.19 36 Visa International Service Association (a De-
laware, USA Corporation), US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali-
fornia 94404, Statele Unite ale Americii 

5/2001 10/2001 

27 2R 8390 2030.06.15 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
34,35,36,37,
38,39,40,41,

42 

KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 12/2001 

28 2R 8397 2030.05.10 32 Osotspa Public Company Limited, TH 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailanda 

8/2001 1/2002 
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29 2R 8502 2030.12.22 33,35 MAURT S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

30 2R 8722 2029.11.01 34 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2000 6/2002 

31 2R 8729 2030.05.10 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2001 7/2002 

32 2R 9639 2030.05.19 09 Aptiv Technologies Limited, BB 
Erin Court, Bishop’s Court Hill, St. Michael, 
Barbados 

11/2002 8/2003 

33 R 19196 2030.06.11 05 AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illi-
nois 60064, Statele Unite ale Americii 

10/2010 5/2011 

34 R 20535 2029.11.20 30 CIBIZOV Denis, MD 
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 1/2011 

35 R 20685 2030.02.04 35,37,39 DUO-EGO S.R.L., MD 
Str. Bucovinei nr. 7, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
TIROL GRUP S.R.L., societate comercială, 
MD 
Bd. Moscova nr. 20, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

4/2010 2/2011 

36 R 20692 2029.09.14 29,30,31,32,
35 

BODIU Valentin, MD 
Str-la Păcii nr. 13, MD-2092, 
Tohatin, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 2/2011 

37 R 20706 2029.11.23 32 Energy Beverages LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
2390 Anselmo Drive, Corona, California 
92879, Statele Unite ale Americii 

3/2010 2/2011 

38 R 20968 2030.04.13 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

39 R 21047 2030.04.01 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, CH 
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Elveţia 

7/2010 4/2011 

40 R 21058 2030.05.05 03,05,06,07,
08,09,10,11,
13,14,15,16,
17,22,23,27,
28,29,30,31,
32,33,34,36,
38,41,43,44,

45 

MARINOV Serghei, MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 7, ap. 1, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 5/2011 

41 R 21059 2030.05.13 20,35,37,38,
39,44,45 

RITUS-AV S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 5/2011 

42 R 21098 2030.03.30 02,17,19,27,
35,37 

CECAN Veaceslav, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

43 R 21110 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

44 R 21111 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

45 R 21112 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

46 R 21113 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 
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47 R 21114 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 

Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

48 R 21117 2030.05.19 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

49 R 21137 2030.05.28 35,39 DELIU Tatiana, MD 
Str. Bucureşti nr. 96, ap. 11, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 6/2011 

50 R 21180 2030.06.23 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, Soci-
teni, Ialoveni, Republica Moldova 

8/2010 5/2011 

51 R 21181 2030.06.23 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826, Soci-
teni, Ialoveni, Republica Moldova 

8/2010 5/2011 

52 R 21217 2030.05.04 30 Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, DE 
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, 
Germania 

7/2010 5/2011 

53 R 21252 2030.03.09 30 Rîul Vechi S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 6/2011 

54 R 21277 2030.06.11 05 AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illi-
nois 60064, Statele Unite ale Americii 

9/2010 6/2011 

55 R 21278 2030.06.23 07 ZVL Slovakia, a.s., SK 
Na stanicu 22, 010 09 ŽILINA, Slovacia 

9/2010 6/2011 

56 R 21283 2030.05.14 33 Diageo Scotland Limited, GB 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 
EH12 9DT, Scotland, Regatul Unit 

8/2010 6/2011 

57 R 21290 2030.06.28 06,20 BORA IBRAHIM, TR 
Istanbul, BOZCURT / KASTAMONU, Turcia 

9/2010 6/2011 

58 R 21328 2030.06.07 04 Lubrif-Lux S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 17, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 6/2011 

59 R 21389 2030.07.06 09,38,42 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

11/2010 7/2011 

60 R 21402 2030.06.30 35 MEDIABOX - GRUP S.R.L., MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova 

9/2010 6/2011 

61 R 21404 2030.07.12 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

62 R 21447 2030.07.05 03,05,16,35 COSTIN Nicolae, MD 
MD-3739, Zubreşti, Străşeni, Republica Mol-
dova 

10/2010 7/2011 

63 R 21450 2030.08.24 09 TAMA ENTERPRISES CO., LTD., JP 
59-2, Nakasato 6-chome, Kiyose-city, Tokyo 
204-0003, Japonia 

11/2010 7/2011 

64 R 21451 2030.08.24 09 TAMA ENTERPRISES CO., LTD., JP 
59-2, Nakasato 6-chome, Kiyose-city, Tokyo 
204-0003, Japonia 

11/2010 7/2011 

65 R 21453 2030.07.02 05 Solgar Holdings, Inc., US 
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New 
York 11779, Statele Unite ale Americii 

9/2010 7/2011 

66 R 21454 2030.07.02 05 Solgar Holdings, Inc., US 
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New 
York 11779, Statele Unite ale Americii 

9/2010 7/2011 

67 R 21459 2030.06.16 33 PIC Samuil, MD 
Str. Lipcani nr. 1 A, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 7/2011 

68 R 21461 2030.06.18 03,05,21 GOJO Industries, Inc., US 
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 
44311, Statele Unite ale Americii 

10/2010 7/2011 
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69 R 21478 2030.09.14 29,30 BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

70 R 21492 2030.07.02 41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

10/2010 8/2011 

71 R 21494 2030.07.19 03 UNILEVER N. V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

10/2010 9/2011 

72 R 21496 2030.07.13 14,18,25 B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUS-
TRIES S.A., GR 
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD, 
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS,  
GRECIA 

10/2010 8/2011 

73 R 21497 2030.08.17 18,25 MARCO TOZZI Shoes GmbH & Co. KG, DE 
Klingenbergstr. 1-3, D-32758 Detmold,  
Germania 

12/2010 8/2011 

74 R 21505 2030.07.13 14,18,25 B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUS-
TRIES S.A., GR 
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD, 
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS,  
GRECIA 

10/2010 8/2011 

75 R 21516 2030.09.17 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 
Str. George Meniuc nr. 58, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

76 R 21530 2030.04.13 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 8/2011 

77 R 21531 2030.04.13 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 8/2011 

78 R 21533 2030.10.12 05,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

12/2010 8/2011 

79 R 21539 2030.07.29 05,30,32,33,
35,43 

BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

10/2010 8/2011 

80 R 21563 2030.07.08 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

10/2010 8/2011 

81 R 21566 2030.07.30 02 Akzo Nobel Coatings International B.V., NL 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Olanda 

10/2010 8/2011 

82 R 21569 2030.07.08 32 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 8/2011 

83 R 21570 2030.09.13 45 PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State  
of Delaware, US 
300 Madison Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

12/2010 9/2011 

84 R 21585 2030.10.21 35,38,41 PRO Digital S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Petru Maior nr. 7, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 8/2011 

85 R 21587 2030.08.05 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
Smarjeska cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501, 
Slovenia 

11/2010 8/2011 

86 R 21599 2030.08.06 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
Smarjeska cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501, 
Slovenia 

11/2010 8/2011 
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87 R 21613 2030.08.05 01,03,05,07,

21,37,41 
Diversey, Inc., US 
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, 
Statele Unite ale Americii 

11/2010 9/2011 

88 R 21614 2030.09.13 35,38,41 PRO Digital S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Petru Maior nr. 7, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 9/2011 

89 R 21618 2030.10.21 45 PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State of Dela-
ware, US 
300 Madison Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

1/2011 9/2011 

90 R 21637 2030.07.19 35 TANACHI Tatiana, MD 
Str. Doina nr. 5, MD-3733, 
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 9/2011 

91 R 21648 2030.07.13 03,16 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

10/2010 9/2011 

92 R 21652 2030.09.01 25 Banana Republic (ITM) Inc., US 
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, 
Statele Unite ale Americii 

12/2010 9/2011 

93 R 21654 2030.09.03 30 IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK 
121A, Biyagama Road, Kelaniya, Sri Lanka 

11/2010 9/2011 

94 R 21702 2030.07.14 29,30,32 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

10/2010 9/2011 

95 R 21726 2030.09.29 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

12/2010 10/2011 

96 R 21727 2030.09.29 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

12/2010 11/2011 

97 R 21750 2030.09.29 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

12/2010 10/2011 

98 R 21751 2030.07.05 30,35 Fidesco S.R.L., companie industrială de co-
merţ, MD 
Str. Petricani nr. 19, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 10/2011 

99 R 21755 2030.10.12 01,05 Limited liability company "Scientific and 
production enterprise Rogneda", RU 
4 "B", Dorozhnaya Street, Staraya Kupavna, 
Noginsk district, 142450 Moscow region,  
Federaţia Rusă 

12/2010 10/2011 

100 R 21770 2030.06.24 32,33 SÎRBU Anatolie, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 11/2011 

101 R 21804 2030.06.03 02,35 NICOLAEVA Nadejda, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 84, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 11/2011 

102 R 21858 2030.11.22 05,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

2/2011 11/2011 

103 R 21860 2030.11.25 05,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

2/2011 11/2011 

104 R 21876 2030.09.14 19 SERKAN-PLAST S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 
Şos. Munceşti nr. 799, 
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 12/2011 

105 R 21916 2030.10.05 25 Banana Republic (ITM) Inc., US 
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 12/2011 
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106 R 21917 2030.10.05 25 Gap (ITM) Inc., US 

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 12/2011 

107 R 21918 2030.10.05 25 Old Navy (ITM) Inc., US 
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 12/2011 

108 R 21933 2030.12.14 16,38 ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 12/2011 

109 R 21935 2030.07.13 05,30,32,33 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

9/2010 12/2011 

110 R 21936 2030.07.13 05,30,32,33 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

9/2010 12/2011 

111 R 21956 2030.06.24 32 Georges Monin S.A.S., FR 
Place des Marronniers F-18000 Bourges, 
Franţa 

10/2010 1/2012 

112 R 21961 2030.09.01 09 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT 
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, TR 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESI, 
TÜRKMENISTAN CADDESİ NO: 27 SİNCAN - 
ANKARA, TURCIA 

12/2010 1/2012 

113 R 21986 2030.02.02 09,25,33,41,
43 

Frank Sinatra Enterprises, LLC, US 
777 South Santa Fe Avenue, Los Angeles, 
California 90021, Statele Unite ale Americii 

4/2010 1/2012 

114 R 22032 2030.07.13 05,30,32,33,
35,43 

BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

9/2010 1/2012 

115 R 22037 2030.12.13 09,36,38,42 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

4/2011 1/2012 

116 R 22089 2030.12.23 09 Mitel Networks Corporation, CA 
350 Legget Drive, Ottawa, Ontario K2K 2W7, 
Canada 

3/2011 1/2012 

117 R 22124 2030.01.28 29,30,31 BORGES BRANDED FOODS, S.L.U., ES 
Avinguda Josep Trepat s/n, E-25300 Tarrega 
(Lleida), Spania 

4/2010 1/2012 

118 R 22127 2030.12.14 09,16,38,41 ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 1/2012 

119 R 22128 2030.12.16 34,35 GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4, 
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

3/2011 1/2012 

120 R 22175 2030.07.30 02,17,19,27,
35,37 

CUZNEŢOV Serghei, MD 
Str. Al. Marinescu nr. 50, ap. 13, MD-2051, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

10/2010 2/2012 

121 R 22181 2030.04.13 30 KILICOGLU Bora, MD 
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 2/2012 

122 R 22196 2030.09.14 29 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 2/2012 

123 R 22197 2030.09.14 29,30 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 2/2012 

124 R 22198 2030.09.14 29 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 4/2012 
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125 R 22199 2030.10.12 30,31,32,35 BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

12/2010 4/2012 

126 R 22226 2030.12.21 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 2/2012 

127 R 22227 2030.12.21 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2011 2/2012 

128 R 22313 2030.09.14 30,35 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 4/2012 

129 R 22350 2030.08.23 03 UNILEVER N. V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

11/2010 3/2012 

130 R 22461 2030.07.29 05,30,32 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, 
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

10/2010 4/2012 

131 R 22919 2030.09.03 30 IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK 
121A, Biyagama Road, Kelaniya, Sri Lanka 

11/2010 9/2012 

132 R 22947 2030.12.15 05,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

4/2011 9/2012 

133 R 23039 2030.11.01 05,29,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 10/2012 

134 R 23128 2030.11.01 05,29,30,32 MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 
corporation, US 
1 Monster Way, Corona, California 92879, 
Statele Unite ale Americii 

1/2011 10/2012 

135 R 23186 2030.10.12 01,02,05 Limited liability company "Scientific and 
production enterprise Rogneda", RU 
4 "B", Dorozhnaya Street, Staraya Kupavna, 
Noginsk district, 142450 Moscow region,  
Federaţia Rusă 

12/2010 10/2012 

136 R 24489 2030.12.28 34 GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4, 
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

3/2011 11/2013 

137 R 24727 2030.10.12 05,29,32,35,
39 

ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

1/2011 1/2014 
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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

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Number of the certificate  
(15)  Data înregistrării  
 Date of the registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration  
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the application  
(22)  Data de depozit  
 Date of filing of the application 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of the exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Data relating to priority under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Date of filing of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data publicării certificatului  
 Date of publication of the certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 
 Date of expiration of deferment  
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Designation of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of the divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of the patent attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  
 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 List of registered industrial designs 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 

(semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 
FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  
 List of withdrawn industrial designs 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 
 List of rejected industrial designs 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 
 List of issued industrial design certificates  
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 

Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L  Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration  
of industrial designs 

 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
 împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data 

publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din 
Legea nr. 161/2007 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. 09-05 
(21) f 2020 0005 
(22) 2020.02.13 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: bej, verde, negru. 

(71) FLORENI S.R.L., MD 
MD-6521, Floreni, Anenii Noi,  

          Republica Moldova 
(54) Ambalaj 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează  
 

 

1.1  1.2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2020 0013 
(22) 2020.03.10 
(28) 1 

(71)(72) DRAGNEV Igor, MD 
 Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,  

           MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2020 0013 
 
 

 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2020 0038 
(22) 2020.07.27 
(28) 1 
 

(71)    GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

          MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
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(21) f 2020 0038 

 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 21-01 
(21) f 2020 0032 
(22) 2020.06.23 
(28) 8 
 

(71)(72) MELNIC Artiom, MD 
Str. Mt. Gurie Grosu nr. 1, ap. 36,  

          MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Jucării 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
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(21) f 2020 0032 
 

 

2.1  2.2 
 

 

3.1  3.2 
 

 

4.1  4.2 
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(21) f 2020 0032 
 
 

 

5.1  5.2 
 

 

6.1  6.2 
 

 

7.1  7.2 
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(21) f 2020 0032 
 
 
 

 

8.1  8.2 
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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 2019 0071 2019.10.23 06-01, 03 4 VINĂRIA PURCARI S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica 
Moldova 

1/2020 

2 f 2019 0072 2019.10.23 25-01 2 VINĂRIA PURCARI S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica 
Moldova 

1/2020 

3 f 2019 0075 2019.11.08 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

4 f 2019 0076 2019.11.08 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

5 f 2019 0077 2019.11.08 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

6 f 2019 0078 2019.11.08 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

7 f 2019 0079 2019.11.08 02-03 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

8 f 2019 0080 2019.11.08 02-03 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

9 f 2019 0081 2019.11.08 02-01 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

10 f 2019 0082 2019.11.08 03-01 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

11 f 2019 0084 2019.11.13 21-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

1/2020 

12 f 2019 0085 2019.11.13 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

3/2020 

13 f 2019 0086 2019.11.13 02-02 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

3/2020 

14 f 2019 0087 2019.11.13 03-01 1 CHAPTER 4 CORP. D.B.A. SUPREME, US 
62 King Street, New York, New York 10014, 
Statele Unite ale Americii 

3/2020 

15 f 2019 0088 2019.11.15 02-02 1 POPOV Arina, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 20, ap. 18,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

1/2020 

16 f 2019 0090 2019.11.19 08-05 1 TERMICAN Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 2, ap. 25, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

1/2020 
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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 1874 14-03 f 2019 0040 2019.05.23 1 INSTITUTUL DE INGINERIE 
ELECTRONICĂ ŞI 
NANOTEHNOLOGII (IIEN) 
„D. GHIŢU”, MD 

4/2020 

 

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. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
 Nr. de desene

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 1694 13.02.2025 f 2015 0007 13.02.2015 11-02 5 ODOBESCU Serghei, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 71, 
bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2015 
3/2016 
6/2016 

2 1700 27.07.2025 f 2015 0074 27.07.2015 32-00 1 HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahir Iz Caddesi No: 25, 
Altunizade, Uskudar, 
Istanbul, Turcia 

10/2015 
4/2016 
7/2016 

3 1701 27.07.2025 f 2015 0075 27.07.2015 32-00 8 HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahir Iz Caddesi No: 25, 
Altunizade, Uskudar, 
Istanbul, Turcia 

10/2015 
4/2016 
7/2016 

4 1716 05.11.2025 f 2015 0094 05.11.2015 21-01 26 GEEK TOYS S.R.L., MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 111, 
ap. 1, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2015 
9/2016 

12/2016 

 
 
 
 



MD - BOPI 9/2020                                                                                                   DESIGN 

 190

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale  
înregistrate în Republica Moldova conform  

Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea  
numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/203657 2019.05.23 
 

2018.11.27, 
2018505191, 

RU 

Obshchestvo s 
ogranichennoy 
otvetstvennost'y
u «Allegro-
Specii», RU 

Container pentru 
condimente / Container 
for spice or condiment / 
Récipient pour épice ou 
condiment 

07-07 1 2024.05.23 48/2019 

2 DM/203790 2019.06.13 RENAULT 
s.a.s., FR 

Aripa din faţă dreapta; 
aripa din faţă stânga; 
blindaj spate; blindaj 
faţă; calandru pentru 
autovehicule; capotă; 
lunetă din spate pentru 
vehicul; parbriz pentru 
vehicul; aripa 
posterioară dreapta; 
aripa posterioară 
stânga; acoperiş pentru 
vehicul; portieră din 
spate dreapta; portieră 
din spate stânga; 
portieră din faţă 
dreapta; portieră din 
faţă stânga; uşă a 
portbagajului pentru 
vehicul; oglindă 
retrovizoare dreapta; 
oglindă retrovizoare 
stânga; geam din spate 
dreapta; geam din 
spate stânga; geam din 
faţă dreapta; geam din 
faţă stânga; sfert de 
geam dreapta; sfert de 
geam stânga; geam fix 
dreapta; geam fix 
stânga / Right front 
wing; left front wing; 
rear shield; front shield; 
radiator grille for motor 
vehicles; hood; vehicle 
rear window; vehicle 
windshield; right rear 
wing; left rear wing; 
vehicle roof; right rear 
door; left rear door; right 
front door; left front 
door; vehicle trunk door; 
right rearview mirror; left 
rearview mirror; right 

12-16 26 2024.06.13 50/2019 
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rear window; left rear 
window; right front 
window; left front 
window; right quarter 
window; left quarter 
window; right fixed 
window; left fixed 
window / Aile avant 
droite; aile avant 
gauche; bouclier arrière; 
bouclier avant; calandre 
pour véhicules 
automobiles; capot; 
lunette arrière de 
véhicule; pare-brise de 
véhicule; aile arrière 
droite; aile arrière 
gauche; toit de véhicule; 
porte arrière droite; 
porte arrière gauche; 
porte avant droite; porte 
avant gauche; porte de 
coffre de véhicule; 
rétroviseur droit; 
rétroviseur gauche; vitre 
arrière droite; vitre 
arrière gauche; vitre 
avant droite; vitre avant 
gauche; vitre custode 
droite; vitre custode 
gauche; vitre fixe droite; 
vitre fixe gauche 

3 DM/204118 2018.12.06 
 

2018.09.13,  
D-2018/0073, 

RS 

Akcionarsko 
društvo Metalna 
industrija ALFA-
PLAM Vranje, 
RS 

Cuptor cu lemne / 
Wood burning range 
cooker / Fourneau de 
cuisine au bois 

23-03 1 2023.12.06 47/2019 

4 DM/204514 2019.10.03 „PROFILINK” 
OOD, BG 

Element profilat pentru 
uşi şi geamuri / Profiled 
element for windows 
and doors / Élément 
profilé pour portes et 
fenêtres 

25-02 10 2024.10.03 50/2019 

5 DM/205870 2019.10.02 Limited Liability 
Company 
„KPD”, UA 

Scutec / Diaper / 
Couche 

02-01 1 2024.10.02 14/2020 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale,  

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

 
(23)(30) 

Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

02-01 DM/205870 2019.10.02 Limited Liability 
Company „KPD”, UA 

Scutec / Diaper / 
Couche 

1 2024.10.02 14/2020 

07-07 DM/203657 2019.05.23 
 

2018.11.27, 
2018505191, RU 

Obshchestvo s 
ogranichennoy 
otvetstvennost'yu 
«Allegro-Specii», RU 

Container pentru 
condimente / Container 
for spice or condiment / 
Récipient pour épice ou 
condiment 

1 2024.05.23 48/2019 

12-16 DM/203790 2019.06.13 RENAULT s.a.s., FR Aripa din faţă dreapta; 
aripa din faţă stânga; 
blindaj spate; blindaj 
faţă; calandru pentru 
autovehicule; capotă; 
lunetă din spate pentru 
vehicul; parbriz pentru 
vehicul; aripa 
posterioară dreapta; 
aripa posterioară 
stânga; acoperiş pentru 
vehicul; portieră din 
spate dreapta; portieră 
din spate stânga; 
portieră din faţă 
dreapta; portieră din 
faţă stânga; uşă a 
portbagajului pentru 
vehicul; oglindă 
retrovizoare dreapta; 
oglindă retrovizoare 
stânga; geam din spate 
dreapta; geam din 
spate stânga; geam din 
faţă dreapta; geam din 
faţă stânga; sfert de 
geam dreapta; sfert de 
geam stânga; geam fix 
dreapta; geam fix 
stânga / Right front 
wing; left front wing; 
rear shield; front shield; 
radiator grille for motor 
vehicles; hood; vehicle 
rear window; vehicle 
windshield; right rear 
wing; left rear wing; 
vehicle roof; right rear 
door; left rear door; right 
front door; left front 
door; vehicle trunk door; 
right rearview mirror; left 
rearview mirror; right 
rear window; left rear 
window; right front 

26 2024.06.13 50/2019 
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window; left front 
window; right quarter 
window; left quarter 
window; right fixed 
window; left fixed 
window / Aile avant 
droite; aile avant 
gauche; bouclier arrière; 
bouclier avant; calandre 
pour véhicules 
automobiles; capot; 
lunette arrière de 
véhicule; pare-brise de 
véhicule; aile arrière 
droite; aile arrière 
gauche; toit de véhicule; 
porte arrière droite; 
porte arrière gauche; 
porte avant droite; porte 
avant gauche; porte de 
coffre de véhicule; 
rétroviseur droit; 
rétroviseur gauche; vitre 
arrière droite; vitre 
arrière gauche; vitre 
avant droite; vitre avant 
gauche; vitre custode 
droite; vitre custode 
gauche; vitre fixe droite; 
vitre fixe gauche 

23-03 DM/204118 2018.12.06 
 

2018.09.13,  D-
2018/0073, RS 

Akcionarsko društvo 
Metalna industrija 
ALFA-PLAM Vranje, 
RS 

Cuptor cu lemne / 
Wood burning range 
cooker / Fourneau de 
cuisine au bois 

1 2023.12.06 47/2019 

25-02 DM/204514 2019.10.03 „PROFILINK” OOD, 
BG 

Element profilat pentru 
uşi şi geamuri / Profiled 
element for windows 
and doors / Élément 
profilé pour portes et 
fenêtres 

10 2024.10.03 50/2019 

 

 
 



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 Cereri de  

înregistrare 
a mărcilor 

040686 
045522 

- 
- 

7/2017 
3/2020 

(730)  
Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., US 
 

(730)  
Victoria's Secret Stores Brand 
Management, LLC, US 
 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

044883 - 11/2019 
 
 
 

(730)  
Str. M. Eminescu nr. 50,  
of. 214, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova 
 

(730)  
Str. Bulgară nr. 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

3 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

044969 
045033 

- 
- 

12/2019 
 
 
 

(730)  
DuPont Agricultural Caribe Indus-
tries, Ltd, BM 
 

(730)  
FMC Agricultural Caribe Industri-
es, Ltd., BM 
 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

045062 - 5/2020 
 
 
 

(511)  
29 - carne, peşte, păsări de curte 
şi vânat, extracte din carne; fructe 
şi legume conservate, congelate, 
uscate şi coapte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi alimenta-
re; gelatină; grăsimi comestibile; 
hamsii, cu excepţia celor vii; unt 
de arahide; unt; unt de cacao ali-
mentar; unt de nucă de cocos; 
cremă de unt; albuş de ou; cârnaţi 
cu sânge; bulion; preparate pentru 
fabricarea bulionului; caviar; me-
zeluri; chipsuri de cartofi; varză 
murată; nucă de cocos uscată; ulei 
alimentar de rapiţă; concentrate de 
bulion; gemuri; fructe congelate; 
supe; stafide; castraveciori; legu-
me conservate; legume preparate; 
legume uscate; uleiuri alimentare; 
smântână (produse lactate); brân-
ză; fructe cristalizate; crochete; 
crustacee, cu excepţia celor vii; 
curmale; lapte; raci, cu excepţia 
celor vii; fileuri de peşte; cheag; 
fructe fierte; jeleuri de fructe; pulpă 
de fructe; carne; peşte, cu excep-
ţia celor vii; jeleuri alimentare; 
aspic de carne; carne de vânat; 
dulceaţă de ghimbir; boabe de 
soia conservate de uz alimentar; 
materiale grase pentru fabricarea 
grăsimilor comestibile; amestecuri 
cu conţinut de grăsimi pentru feliile 
de pâine; heringi, cu excepţia celor 
vii; homari, cu excepţia celor vii; 
ulei de porumb alimentar; ulei de 
miez de palmier alimentar; ulei de 
susan alimentar; stridii, cu excep-
ţia celor vii; gelatină alimentară; 
jambon; gălbenuş de ou; iaurt; 
preparate pentru supă vegetală; 
sucuri vegetale pentru gătit; chefir 
(băutură din lapte); cumâs (băutu-
ră din lapte); băuturi din lapte, cu 
conţinut predominant de lapte; zer; 
produse din lapte; homari ghim-
poşi, cu excepţia celor vii; bacon; 
linte conservată; margarină; mar-

(511)  
29 - carne, peşte, păsări de curte 
şi vânat, extracte din carne; fructe 
şi legume conservate, congelate, 
uscate şi coapte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi alimenta-
re; gelatină; grăsimi comestibile; 
hamsii, cu excepţia celor vii; unt 
de arahide; unt; unt de cacao 
alimentar; unt de nucă de cocos; 
cremă de unt; albuş de ou; cârnaţi 
cu sânge; bulion; preparate pen-
tru fabricarea bulionului; caviar; 
mezeluri; chipsuri de cartofi; varză 
murată; nucă de cocos uscată; 
ulei alimentar de rapiţă; concen-
trate de bulion; gemuri; fructe 
congelate; supe; stafide; castra-
veciori; legume conservate; legu-
me preparate; legume uscate; 
uleiuri alimentare; smântână (pro-
duse lactate); brânză; fructe cris-
talizate; crochete; crustacee, cu 
excepţia celor vii; curmale; lapte; 
raci, cu excepţia celor vii; fileuri 
de peşte; cheag; fructe fierte; 
jeleuri de fructe; pulpă de fructe; 
carne; peşte, cu excepţia celor vii; 
jeleuri alimentare; aspic de carne; 
carne de vânat; dulceaţă de 
ghimbir; boabe de soia conserva-
te de uz alimentar; materiale gra-
se pentru fabricarea grăsimilor 
comestibile; amestecuri cu conţi-
nut de grăsimi pentru feliile de 
pâine; heringi, cu excepţia celor 
vii; homari, cu excepţia celor vii; 
ulei de porumb alimentar; ulei de 
miez de palmier alimentar; ulei de 
susan alimentar; stridii, cu excep-
ţia celor vii; gelatină alimentară; 
jambon; gălbenuş de ou; iaurt; 
preparate pentru supă vegetală; 
sucuri vegetale pentru gătit; chefir 
(băutură din lapte); cumâs (băutu-
ră din lapte); băuturi din lapte, cu 
conţinut predominant de lapte; 
zer; produse din lapte; homari 
ghimpoşi, cu excepţia celor vii; 
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meladă; măduvă de animale ali-
mentară; scoici (moluşte), cu ex-
cepţia celor vii; ulei de palmier 
alimentar; nuci preparate; praf de 
ouă; pate de ficat; ceapă conser-
vată; măsline conservate; ulei de 
măsline alimentar; ulei de oase 
comestibil; pectină pentru uz culi-
nar; murături; mazăre conservată; 
cârnaţi; cărnuri sărate; preparate 
pentru supă; piure de roşii; salate 
vegetale; untură; salate de fructe; 
sardine, cu excepţia celor vii; so-
mon, cu excepţia celor vii; seu 
alimentar; ton, cu excepţia celor 
vii; suc de tomate, pentru gătit; ulei 
alimentar de floarea-soarelui; mă-
runtaie comestibile; trufe conser-
vate; păsări de curte, cu excepţia 
celor vii; coajă de fructe; alginaţi 
pentru uz culinar; migdale măcina-
te; alune preparate; ciuperci con-
servate; grăsime din nucă de co-
cos; ulei de nucă de cocos alimen-
tar; fasole conservată; ficat; pro-
duse alimentare pe bază de peşte; 
chipsuri din fructe; scoici, cu ex-
cepţia celor vii; fructe conservate 
în alcool; polen preparat ca produs 
alimentar; peşte conservat; carne 
conservată; creveţi, cu excepţia 
celor vii; ouă de melci pentru con-
sum; tofu; frişcă; carne de porc; 
cuiburi de păsări comestibile; peş-
te în marinadă; făină de peşte 
pentru alimentaţie umană; fructe la 
conservă; clătite de cartofi; peşte 
sărat; holoturii, cu excepţia celor 
vii; viermi de mătase în stadiu de 
crisalidă pentru consum uman; 
legume la conservă; cârnaţi în 
aluat; fulgi de cartofi; piure de 
mere; compot de afine; tahini (pas-
tă din seminţe de susan); hummus 
(pastă de năut); alge de mare de 
uz alimentar; gustări pe bază de 
fructe; caş; kimchi (fel de mâncare 
pe bază de legume fermentate); 
lapte de soia; băutură din lapte şi 
fructe; ajvar (pastă de ardei con-
servată); seminţe de floarea-
soarelui preparate; spumă de 
peşte; lichior de ouă nealcoolic; 
pateuri vegetale; icre de peşte, 
preparate; seminţe preparate; aloe 
vera preparată pentru consum 
uman; usturoi conservat; albumine 
de uz alimentar; ulei alimentar din 
seminţe de in; chipsuri de cartofi 
cu conţinut scăzut de grăsimi; 
lecitină pentru uz culinar; fermenţi 
din lapte pentru uz culinar; compo-
turi; lapte condensat; smântână; 
ryazhenka (lapte fermentat); 
prostokvasha (lapte fermentat); 
pastă de tomate; pastă vegetală 
de dovlecel; pastă de vinete; lapte 
de arahide pentru uz culinar; lapte 
de migdale pentru uz culinar; lapte 
de orez; anghinare conservată; 
aranjamente din fructe procesate; 
lapte praf; yakitori; bulgogi (fel de 
mâncare coreean din carne de 
vită); nuci confiate; nuci aromate; 

bacon; linte conservată; margari-
nă; marmeladă; măduvă de ani-
male alimentară; scoici (moluşte), 
cu excepţia celor vii; ulei de pal-
mier alimentar; nuci preparate; 
praf de ouă; pate de ficat; ceapă 
conservată; măsline conservate; 
ulei de măsline alimentar; ulei de 
oase comestibil; pectină pentru uz 
culinar; murături; mazăre conser-
vată; cârnaţi; cărnuri sărate; pre-
parate pentru supă; piure de roşii; 
salate vegetale; untură; salate de 
fructe; sardine, cu excepţia celor 
vii; somon, cu excepţia celor vii; 
seu alimentar; ton, cu excepţia 
celor vii; suc de tomate, pentru 
gătit; ulei alimentar de floarea-
soarelui; măruntaie comestibile; 
trufe conservate; păsări de curte, 
cu excepţia celor vii; coajă de 
fructe; alginaţi pentru uz culinar; 
migdale măcinate; alune prepara-
te; ciuperci conservate; grăsime 
din nucă de cocos; ulei de nucă 
de cocos alimentar; fasole con-
servată; ficat; produse alimentare 
pe bază de peşte; chipsuri din 
fructe; scoici, cu excepţia celor vii; 
fructe conservate în alcool; polen 
preparat ca produs alimentar; 
peşte conservat; carne conserva-
tă; creveţi, cu excepţia celor vii; 
ouă de melci pentru consum; tofu; 
frişcă; carne de porc; cuiburi de 
păsări comestibile; conserve de 
peşte; făină de peşte pentru ali-
mentaţie umană; fructe la conser-
vă; clătite de cartofi; peşte sărat; 
holoturii, cu excepţia celor vii; 
viermi de mătase în stadiu de 
crisalidă pentru consum uman; 
legume la conservă; cârnaţi în 
aluat; fulgi de cartofi; piure de 
mere; compot de afine; tahini 
(pastă din seminţe de susan); 
hummus (pastă de năut); alge de 
mare de uz alimentar; gustări pe 
bază de fructe; caş; kimchi (fel de 
mâncare pe bază de legume fer-
mentate); lapte de soia; băutură 
din lapte şi fructe; ajvar (pastă de 
ardei conservată); seminţe de 
floarea-soarelui preparate; spumă 
de peşte; lichior de ouă nealcoo-
lic; pateuri vegetale; icre de peşte, 
preparate; seminţe preparate; 
aloe vera preparată pentru con-
sum uman; usturoi conservat; 
albumine de uz alimentar; ulei 
alimentar din seminţe de in; chip-
suri de cartofi cu conţinut scăzut 
de grăsimi; lecitină pentru uz 
culinar; fermenţi din lapte pentru 
uz culinar; compoturi; lapte con-
densat; smântână; ryazhenka 
(lapte fermentat); prostokvasha 
(lapte fermentat); pastă de toma-
te; pastă vegetală de dovlecel; 
pastă de vinete; lapte de arahide 
pentru uz culinar; lapte de migda-
le pentru uz culinar; lapte de orez; 
anghinare conservată; aranja-
mente din fructe procesate; lapte 
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fructe de pădure, conservate; 
guacamole (piure de avocado); 
inele de ceapă; falafel; suc de 
lămâie, pentru uz culinar; carne 
congelată; lapte de ovăz; cremă 
pe bază de legume; legume usca-
te congelată; ulei de măsline extra 
virgin, alimentar; galbi (fel de 
mâncare bazat pe carne la grătar); 
escamoles (larve de furnici comes-
tibile, pregătite); insecte comestibi-
le, cu excepţia celor vii; porumb 
dulce procesat; paste de întins pe 
pâine pe bază de nuci; găluşte pe 
bază de cartofi; crenvurşti pentru 
hot dog; crenvurşti prăjiţi în aluat 
pe băţ; ulei alimentar din boabe de 
soia; înlocuitori de lapte; lapte de 
migdale; lapte de arahide; lapte de 
nucă de cocos; lapte de nucă de 
cocos pentru uz culinar; băuturi pe 
bază de lapte de nucă de cocos; 
lapte de orez pentru uz culinar; 
băuturi pe bază de lapte de migda-
le; băuturi pe bază de lapte de 
arahide; maţe pentru cârnaţi, natu-
rale sau artificiale; peşti din familia 
Clinidae (cod sărat şi uscat); chif-
tele din brânză de vaci; pastă de 
fructe presate; piele de tofu; pate-
uri din soia; pateuri din tofu; tajine 
(fel de mâncare preparat din car-
ne, peşte sau legume). 
 

praf; yakitori; bulgogi (fel de mân-
care coreean din carne de vită); 
nuci confiate; nuci aromate; fructe 
de pădure, conservate; 
guacamole (piure de avocado); 
inele de ceapă; falafel; suc de 
lămâie, pentru uz culinar; carne 
congelată; lapte de ovăz; cremă 
pe bază de legume; legume usca-
te congelată; ulei de măsline extra 
virgin, alimentar; galbi (fel de 
mâncare bazat pe carne la gră-
tar); escamoles (larve de furnici 
comestibile, pregătite); insecte 
comestibile, cu excepţia celor vii; 
porumb dulce procesat; paste de 
întins pe pâine pe bază de nuci; 
găluşte pe bază de cartofi; cren-
vurști pentru hot dog; crenvurşti 
prăjiţi în aluat pe băţ; ulei alimen-
tar din boabe de soia; înlocuitori 
de lapte; lapte de migdale; lapte 
de arahide; lapte de nucă de co-
cos; lapte de nucă de cocos pen-
tru uz culinar; băuturi pe bază de 
lapte de nucă de cocos; lapte de 
orez pentru uz culinar; băuturi pe 
bază de lapte de migdale; băuturi 
pe bază de lapte de arahide; maţe 
pentru cârnaţi, naturale sau artifi-
ciale; peşti din familia Clinidae 
(cod sărat şi uscat); chiftele din 
brânză de vaci; pastă de fructe 
presate; piele de tofu; pateuri din 
soia; pateuri din tofu; tajine (fel de 
mâncare preparat din carne, peş-
te sau legume). 
 

5 Marcă  
notorie 
 
Mărci 

- 
 
 

014547 
 
 
 

015369 
 
 
 

015217 
 
 
 

015216 
 
 
 

018815 
 
 
 

018275 

2  
 
 

R 11358  
 
 
 

R 12624  
 
 
 

R 12785  
 
 
 

R 12930  
 
 
 

R 16961  
 
 
 

R 19793 

12/2004 
6/2005 

 
7/2004 

11/2004 
5/2014 

 
3/2005 
9/2005 
6/2014 

 
5/2005 

10/2005 
9/2014 

 
7/2005 

12/2005 
6/2014 

 
1/2008 

10/2008 
4/2016 

 
12/2009 
6/2010 

12/2015 
 

(730) 
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, 
Orhei, Republica Moldova 
 

 (730) 
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

6 Marcă 000737 2R 142 7/1994 
8/1994 
6/2010 
7/2010 

 

(730)  
LS NETWORKS CO., LTD, KR 
 
360-1, An-Dong, Kim-Hae City, 
Kyung-Nam, Republica Coreea 
 

(730)  
LS Networks Corporation Limited, 
KR 
15(An dong), Bunseong-ro 627 
beon-gil, Hogye-ro, Kim Hae-City, 
Kyung nam, Republica Coreea 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Marcă 004004 2R 2912 12/1995 

1/1996 
3/2005 
6/2010 
3/2014 
8/2014 

 

(730)  
23-25, rue de Provence, 75009 
PARIS, Franţa 
 

(730)  
31-37, boulevard de 
Montmorency, 75016 PARIS, 
Franţa 
 

8 Marcă 005554 2R 5050 5/1997 
10/1997 
8/2006 

12/2007 
8/2016 

(730)  
AUREOLA & LOMBARD, societa-
te pe acţiuni, MD 
 

(730)  
AUREOLA & LOMBARD S.R.L., 
MD 
 

9 Marcă 005075 2R 5362 9/1997 
2/1998 
2/2006 

12/2012 
1/2018 

 

(730)  
Thomson Reuters Global 
Resources, CH 
 

(730)  
Thomson Reuters Global 
Resources Unlimited Company, 
CH 

10 Marcă 009804 R 9540 9/2001 
2/2003 
7/2003 
6/2010 
9/2010 

 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 
 
 

11 Marcă 011720 R 9939 7/2003 
12/2003 
10/2012 
11/2012 

 
 

(730)  
UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
WINE-TRADEMARKS S.R.L.,  
MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, 
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

12 Marcă 012202 R 10530 11/2003 
5/2004 
2/2013 

 

(730)  
3000 Hillswood Drive, Chertsey, 
Surrey KT 16 0RS, Regatul Unit 
 

(730)  
268 Bath Road, Slough, Berkshire 
SL1 4DX, Regatul Unit 
 

13 Marcă 021894 R 17909 8/2008 
5/2009 
6/2018 

 

(730)  
20, Rue Philippe II,  
L-2340 Luxembourg, RC Luxem-
bourg B.8835, Luxemburg 
 

(730)  
24 Avenue Emile Reuter, L-2420 
Luxembourg, Luxemburg 
 

14 Marcă 023322 R 19508 11/2008 
3/2010 
5/2011 

12/2011 
1/2012 

10/2018 
11/2018 

 

(730)  
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, 
Elveţia 
 

(730)  
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
Zug, Elveţia 
 

15 Marcă 027003 21154 8/2010 
4/2011 

 
 
 

(730)  
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/1, 
ap.120, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Trifan Baltă nr. 4/2, MD-2021, 
MD-2021, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

16 Mărci 027325 
027326 

21180 
21181 

8/2010 
5/2011 

 
 
 

(730)  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-
2023, Chişinău, Republica Moldo-
va 
 

(730)  
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10,  
MD-6826, Sociteni, Ialoveni,  
Republica Moldova 
 

17 Marcă 026876 21183 6/2010 
5/2011 

 
 

(730)  
412 F, Route D'esch L-1471, Lu-
xemburg 
 

(730)  
1, Rue Jean-Pierre Brasseur,  
L-1258, Luxemburg 
 

18 Marcă 027213 21288 10/2010 
6/2011 

 
 
 

(730)  
Str. Ion Pelivan nr. 13, bloc 3, ap. 
91, MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 5A, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

19 Marcă 027770 21478A 8/2011 
 
 
 

(730) 
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2, ap. 
4, MD-2038, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 Marcă 027637 21497 12/2010 

8/2011 
 
 
 

(730)  
Wendel GmbH & Co. KG,  
DE 
Schuhproduktionen International, 
Sinalcostr. 1, 32758 Detmold, 
Germania 
 

(730)  
MARCO TOZZI Shoes GmbH & 
Co. KG, DE 
Klingenbergstr. 1-3,  
D-32758 Detmold, Germania 
 
 

21 Marcă 027972 21708 1/2011 
9/2011 

 
 
 

(730)  
Ul. Voczalinaia, d. 53, g. Odinţovo, 
Moscovscaia oblasti, 143000, 
Federaţia Rusă 
 

(730)  
per. 1-y Obydensky, d. 10, 
119034 Moscova, Federaţia Rusă 
 

22 Mărci 027491 
 
 

027490 

21780 
 
 

21782 

12/2010 
11/2011 

 
10/2010 
11/2011 
 

(730)  
Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
Mexic 
 

(730)  
Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45609, Mexic 
 

23 Marcă 026901 21826 6/2010 
11/2011 

 
 

(730)  
VINĂRIA DIN VALE & Co S.A.,  
MD 

(730)  
VINĂRIA DIN VALE S.A.,  
MD 

24 Marcă 028206 21891 4/2011 
3/2012 
8/2012 

 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
 

(730)  
SUVOROV-VIN S.R.L.,  
MD 
 

25 Marcă 029564 22677 10/2011 
7/2012 

 
 

(730)  
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica 
Moldova 
 

26 Marcă 029493 23142 10/2011 
11/2012 

 
 
 

(730)  
JOHNSON CONTROLS HYBRID 
AND RECYCLING GMBH, a 
corporation organized and existing 
under the laws of the Federal  
Republic of Germany, DE 
Am Leineufer 51, City of Hanno-
ver, 30419, Germania 
 

(730)  
Clarios Technology and Recycling 
GmbH, DE 
 
 
 
Am Leineufer 51, 30419  
Hannover, Germania 

27 Mărci 031129 
 
 

031135 

23798 
 
 

23892 

7/2012 
5/2013 

 
8/2012 
5/2013 

 
 

(730)  
ECONORD-IND S.R.L.,  
MD 
Str. A. Puşkin nr. 28, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
BIRIVOFARM S.R.L.,  
MD 
Str. A. Puşkin nr. 28,  
ap. 16, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

28 Marcă 035137 27261 6/2014 
9/2015 

 
 
 

(730)  
Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Constantin Brâncuși nr. 146, 
ap. 182, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

29 Mărci 035281 
 
 
 

039034 
 
 
 

039615 
 
 
 

041925 
 
 

042177 

27666 
 
 
 

29629 
 
 
 

29882 
 
 
 

31951 
 
 

32102 

11/2014 
12/2015 
12/2018 

 
9/2016 
7/2017 

12/2018 
 

1/2017 
10/2017 
12/2018 

 
5/2018 
3/2019 

 
6/2018 
5/2019 

 

(730)  
Goodyear Dunlop Tyres UK Limi-
ted, GB 
 

(730)  
Goodyear Tyres UK Limited,  
GB 
 



                                                                                                        MD - BOPI 9/2020 

 201

 

1 2 3 4 5 6 7 
30 Mărci 038798 

038799 
29019 
29020 

6/2016 
2/2017 
5/2020 

 
 

(730)  
Room 901-902, 9/F, New East 
Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Regiunea Administrativă Specială 
Hong Kong a Republicii Populare 
Chineze 
 

(730)  
Room 901, 9/F, New East Ocean 
Centre, 9 Science Museum Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Regiu-
nea Administrativă Specială Hong 
Kong a Republicii Populare  
Chineze 
 

31 Marcă 042113 31734 6/2018 
1/2019 

 

(730)  
TRIPAV S.R.L., MD 
 

(730)  
BAYRO S.R.L., MD 
 

32 Mărci 043803 
 

041780 

32259 
 

32804 

6/2019 
 

4/2018 
10/2019 

 

(730)  
5, Rue Plaetis, L-2338,  
Luxemburg 
 

(730)  
38 avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg, Luxemburg 
 

 
Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă  026529 

03.02.2010 
 

R 20621 
 

3/2010 
1/2011 
3/2016 
4/2016 

11/2019
 

(730)   
POLISANO PRIM S.R.L., 
MD 
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, 
MD-2011, Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
STOP DIABET M S.R.L., 
MD 
Str. Molocanilor str-la 2, 
nr. 1, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

3288 
15.08.2020 

 

2 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

045141 
08.11.2019 

 

- 1/2020 (730)   
VITA VUIM S.R.L., MD 
 
Str. Calea Ieşilor nr. 17,  
of. 34, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
AESCULAPIUS FARMA-
CEUTICI S.R.L., IT 
Via Cefalonia 70, 25124  
Brescia, Italia 
 
  

3289 
15.08.2020 

 

3 Marcă 031112 
17.05.2012 

 

24140 
 

8/2012  
8/2013 

(730)   
CUPŢOVA Oxana, MD 
Str. Teilor nr. 9, bloc 4,  
ap. 2, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
GALCENCO Igor, MD 
Str. Miron Costin nr. 16, 
ap. 96, MD-2068, Chişi-
nău, Republica Moldova 
  

3290 
15.08.2020 

 

4 Mărci  042879 
30.07.2018 

 
 

042880 
30.07.2018 

 

33650 
 
 
 

33651 
 

1/2019  
6/2020 

(730)   
Reuters Limited, GB 
 
The Thomson Reuters Buil-
ding 30 South Colonnade, 
Canary Wharf, London E14 
5EP, Regatul Unit 
 

(730)   
Financial & Risk 
Organisation Limited, GB 
Five Canada Square, 
Canary Wharf, London, 
England E14 5AQ,  
Regatul Unit 
  

3293 
15.08.2020 

 

5 Mărci 042927 
10.08.2018 

 
 

042928 
10.08.2018 

 
042931 

10.08.2018 
 

32612 
 
 
 

32613 
 
 

32614 
 

11/2019  
9/2019 

(730)   
David Allen & Co., corpora-
ţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Cali-
fornia, US 
407-F Bryant Circle, Ojai, 
California 93023, Statele  
Unite ale Americii 
 

(730)   
Davidco B.V., NL 
 
 
 
Stadionkade 20 2, 1077VL 
Amsterdam, Olanda  

3294 
17.08.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Mărci 032479 

21.01.2013 
 
 

036479 
28.01.2015 

 

25025 
 
 
 

27673 
 

4/2013  
3/2014 

 
 

3/2015  
12/2015

(730)   
Al-Zawra'a for Tobacco and 
Cigarettes Trading, JO 
P.O. Box 941936, Amman 
11194, Iordania 
 
 

(730)   
Al Mass International Ltd, 
VG 
Craigmuir Chamber, PO 
Box 71, Road Town, 
Tortola VG1110, Insulele 
Virgine (Britanice)  

3295 
17.08.2020 

 

7 Marcă   043578 
20.12.2018 

 

32927 
 

3/2019  
12/2019

(730)   
Al-Furat for Tobacco and 
Cigarettes Industry Co., JO 
Al-Basrah Street, Jabal 
Amman, 5th Circle, P.O. 
Box 941936, Amman 
11194, Iordania 
 

(730)   
Al Furat Ltd, VG 
 
Craigmuir Chamber, PO 
Box 71, Road Town, 
Tortola VG1110, Insulele 
Virgine (Britanice) 
 

3296 
17.08.2020 

 

8 Marcă  012354 
15.01.2003 

 

R 10307 
 

10/2003 
4/2004   

10/2003  
7/2013   
8/2013 

 

(730)   
SIMOV Vladimir, MD 
 
 
Str. Ion Pelivan nr. 18,  
ap. 15, MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
SANTARM S.R.L., firmă 
de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Uzinelor nr. 78,  
MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova 
  

3297 
17.08.2020 

 

9 Marcă  044315 
28.05.2019 

 

33400 
 

7/2019  
4/2020 

(730)   
SOCOLOV Anatolii, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2,  
ap. 23, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(730)   
FARMALAKT LLC, RU 
Building 4, industrial area 
3, Akseno-Butyrskoe 
settlement, Noginskiy 
district, Moscow region, 
142434, Federaţia Rusă 
  

3298 
17.08.2020 

 

10 Marcă  027737 
02.09.2010 

 

21437 
 

11/2010 
7/2011   
3/2020 

(730)   
Genzyme Corporation, US 
 
50 Binney Street, Cambrid-
ge, Massachusetts 02142, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)   
Baxter International Inc., 
US 
One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015, State-
le Unite ale Americii 
 
  

3299 
17.08.2020 

 

11 Marcă  009574 
24.08.2000 

 

R 9147 8/2002  
1/2003   
7/2007   
2/2008   

10/2010

(730)   
G.D. Searle LLC, corporaţie 
organizată şi existentă con-
form legilor statului Delawa-
re, US 
235 East 42nd Street,  
New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Wyeth Holdings LLC, US 
 
 
 
235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 
  

3300 
17.08.2020 

 

12 Marcă  038436 
01.03.2016 

 

29715 
 

4/2016   
5/2017  
8/2017 

(730)   
DZIUBEŁA Justyna, PL 
 
 
 
ul. Sportova, 3 Strawczyn,  
26-067, Polonia 

(730)   
DEFRO Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa, PL 
ul. Solec 24 lok. 253, PL-
00-403 Warszawa,  
Polonia  
 

3301 
19.08.2020 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat,  
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

     
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului

1 Marcă  043464 
30.11.2018 

 

33491 
 

8/2019   
4/2020 

(730) 
BARANOVSCAIA 
Svetlana, MD 
Str. Cireşilor nr. 65, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
Firma PETEXIM-
GRUP S.R.L., MD 
Str. Florilor nr. 32, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului de 
la 01.06.2020 până la 
01.06.2030, cu condi-
ţia reînnoirii valabilită-
ţii certificatului. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului -  
Republica Moldova. 
 

3291 
15.08.2020 

2 Marcă 
inter-
naţio-
nală 

 IR 605983 
 
 

 
 

(730)  
STADA 
ARZNEIMITTEL 
AG, DE  
Stadastrasse 2-18   
61118 Bad Vilbel, 
Germania   

(791) 
JSC Nizhpharm, RU
 
7 Salganskaya Str., 
Nizhny Novgorod, 
603950, Federaţia 
Rusă 
 
 

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiu-
ne al contractului din 
15.08.2020 pentru 
toată perioada de 
valabilitate a mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului - Re-
publica Moldova. 
 

3292 
15.08.2020 

 
Radieri din Registrul naţional al contractelor de licență 

 
Prin decizia AGEPI nr. 3587 din 15.08.2020 se radiază informaţia privind contractul de licenţă 

neexclusivă nr. 2685 înregistrat la 20.09.2016, încheiat între licenţiarul OBSCHESTVO S 
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU „MASLOEKSTRAKTSIONNIY ZAVOD YUG RUSI”, RU şi 
licenţiatul OOO „Zolotaia Semecica”, RU, referitor la desenul şi modelul industrial nr. 2R 880, în temeiul 
cererii de radiere a contractului de licenţă neexclusivă din 13.02.2020. 

 
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 2020 0025 2018.03.06 - 33(9) 
2 MD a 2020 0006 2020.01.28 - 33(9) 

 
 
 
 
 
 
 



  MD - BOPI 9/2020  

 204

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie, 
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2019 0063 2019.06.26 - 46,  
91(2) 

 
FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul depozitului,  
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  

articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2019 0035 2019.03.18 - 12(1) 
2 MD s 2020 0012 2020.02.19 - 33(9) 
3 MD s 2020 0040 2020.05.04 - 33(9) 
4 MD s 2019 0082 2019.07.22 - 12(1) 

 
ML9Y Lista cererilor de prelungire a termenului  

de valabilitate a brevetului de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului,  

numărul și data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului, 
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea de prelungire,  

data expirării termenului de valabilitate a brevetului 
 

 
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 041116 2017.09.08 2020.08.18 Art. 44 (4) a 10/2017 
2 042070 2018.03.01 2020.08.18 Art. 44 (4) a 4/2018 
3 043093 2018.09.17 2020.08.18 Art. 44 (4) a 11/2018 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data   
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

Art.  Data expirării 
valabilităţii 

1 MD 999 s 2015 0056 2015.04.17 1/2016 12 (2) 2021.04.17 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr 
crt. 

(210)  
Nr. 

de depozit 

(220)  
Data 

de depozit 

(540)  
Reproducerea  

mărcii 

(730)  
Solicitant  

cod ST.3 OMPI 

Data expedie-
rii deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 043727 2019.01.26 BOUR BUN CUZNEŢOV Iurie, MD 2020.08.07 3/2019 
2 044002 2019.03.22 econt econt INTELCONT CONSULTING 

S.R.L., MD 
2020.08.10 5/2019 

3 044361 2019.06.03 Vino Grad CHISELIOV Aliona, MD 2020.08.07 9/2019 
4 044458 2019.06.26 Cucutenii CARLEVANA WINERY S.R.L., 

MD 
2020.08.03 8/2019 

5 044488 2019.06.26 ENJOY MOLDOVA SOLEI-TURISM S.R.L.,MD 2020.08.03 8/2019 
6 044553 2019.07.05 LONGCUT Gallaher Limited, GB 2020.08.03 9/2019 
7 044569 2019.07.11 Oaia Beată MORAR Aurel, MD 2020.08.03 9/2019 
8 044580 2019.07.16 LEGENDA  

LEMNULUI 
LEGENDA LEMNULUI S.R.L., 
MD 

2020.08.06 9/2019 

9 044644 2019.07.26 FUME BLANC FAUTOR S.R.L., MD 2020.08.10 9/2019 
10 044646 2019.07.26 Mental Fitness BOGANASTIUC Andrei, MD 2020.08.03 9/2019 
11 044704 2019.08.09 S SENSELLE  

by Felina 
Felina GmbH, DE 2020.08.22 11/2019 

12 044743 2019.08.20 VIEILLE VILLAGE VERIORG S.R.L., MD 2020.08.07 10/2019 
13 044781 2019.08.28 FAMOUS Khayrat Al-Manafa for General 

Trade and Public Transport 
Limited Liability company, BG 

2020.08.22 11/2019 

14 044785 2019.08.28 VARNA Khayrat Al-Manafa for General 
Trade and Public Transport 
Limited Liability company, BG 

2020.08.26 11/2019 

15 044787 2019.08.28 NATO Khayrat Al-Manafa for General 
Trade and Public Transport 
Limited Liability company, BG 

2020.08.26 11/2019 

16 044792 2019.08.29 MUZZETTE  
karaoke & cafe 

CEBOTARESCU Dumitru, MD 2020.08.20 10/2019 

17 044800 2019.09.02 VIA DACĂ PÎNZARU Andrei, MD 2020.08.25 11/2019 
 

 
Renunțări la mărci 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 3165 din 19.06.2020 depuse de către titularul ANTON Vica, 

MD, Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 13, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova şi prin decizia AGEPI nr. 8588 
din 21.08.2020, a fost acceptată renunţarea la marca nr. R 10985. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de 

graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. înregis-

trării 

(210) 
Nr. de de-

pozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 7512 009033 Fragmin 2019.12.21 Pfizer Health AB, SE 

S-112 87 STOCKHOLM, Suedia 
2 R 7513 009034 Fragminject 2019.12.21 Pfizer Health AB, SE 

S-112 87 STOCKHOLM, Suedia 
3 R 7537 009024 SOPIANAE 2019.12.15 British American Tobacco (Brands) Limited, 

GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Anglia 

4 R 7584 009018 Marcă figurativă 2019.12.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

5 R 7585 009019 Marcă figurativă 2019.12.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

6 R 7595 009022 YUSIMI 2019.12.15 Yusimi Corporation, KR 
275-2, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Republica Coreea 

7 R 7601 008997 SMIRNOFF®  
PURVEYORS  

TO THE IMPERIAL 
COURT 

PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff Fls 
Smirnoff Vodka Nº21 

VODKA

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

8 R 7602 008998 SMIRNOFF®  
PURVEYORS 

TO THE IMPERIAL  
COURT 

PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff Fls 
Smirnoff Vodka Nº57 

VODKA

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

9 R 7603 008999 SMIRNOFF®  
PURVEYORS 

TO THE IMPERIAL 
COURT 

PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff Fls 
Smirnoff Vodka Nº25 

CITRUS

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

10 R 7713 008991 VOXRA 2019.12.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny,Carrigaline, County Cork, Irlanda 

11 R 7790 009014 KAZACIOK 2019.12.09 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

12 R 8208 008989 ЕKОН 
EKON 

2019.12.01 CREDAGALEX S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 5 A, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

13 20428 026342 SERPANTINI 2019.12.14 GRECU Gheorghe, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 10, ap. 65, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

14 20429 026353 MATTROM 2019.12.11 CECAN Valeriu, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

15 20489 026138 apropo
a 

magazin 

2019.12.11 Reforma Art S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 7, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

16 20506 026374 FREEDOM 
CLUBBIN’ 

2019.12.10 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
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1 2 3 4 5 6 
17 20509 026397 АРФАЗЕТИН 

ARFAZETIN 
2019.12.17 DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

18 20522 026404 Paramour 2019.12.28 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

19 20533 026441 CAFETERRA  
with love 

2019.12.30 REUŢCHII Eduard, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 32, ap. 4, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

20 20534 026179 7 ga. 2019.12.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldo-
va 

21 20547 026387 KALEV 
КАЛЕВ 

2019.12.14 KALEV Iuri, MD 
Str. V. Belinski nr. 9, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

22 20567 026251 ARMONIA 2019.12.02 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA 
FABRICA, societate pe acţiuni de tip închis, 
MD 
Str. Lenin nr. 21, 
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

23 20568 026252 АРМОНИЯ 2019.12.02 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA 
FABRICA, societate pe acţiuni de tip închis, 
MD 
Str. Lenin nr. 21, 
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

24 20594 026248 Miradera 2019.12.02 MIRADERA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Renaşterii nr. 4-3, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

25 20595 026362 ROFCIKLINE 2019.12.07 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

26 20596 026363 FLOCIKARE 2019.12.07 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

27 20609 026384 BAUKOL-
IZOPLAST 

2019.12.18 CECAN Valeriu, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

28 20610 026437 MEZZA 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE 
Alte Landstrasse 15, D-88138 Sigmarszell, 
Germania 

29 20620 026421 SCALA 2019.12.23 MIRONENCO Victoria, MD 
Str. Academiei nr. 9, bloc 5, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

30 20628 026347 LORAS 2019.12.04 GAŢCAN Georgeta, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 97/1, ap. 14, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
CIOBANU Liubovi, MD 
Str. 31 August nr. 6, bloc 1, ap. 22, 
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

31 20664 026238 Expo Vin 2019.12.01 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 
Str. Maria Cebotari nr. 19, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32 20668 026368 555 2019.12.09 RAILEAN Andrei, MD 
Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

33 20687 026402 SATELLIT 2019.12.15 Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s 
ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

34 20694 026167 SLAVENA 
LUX 

2019.11.17 SMIRNOV Alexandru, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

35 20697 026254 AQUARIUM 2019.12.04 CERMICOM S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 3, ap. 434, MD-4839, Stău-
ceni, Chişinău, Republica Moldova 

36 20703 026177 IDL 2019.12.04 DAVID Svetlana, MD 
Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 118, 
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

37 20704 026178 S  
Schuller 

2019.12.04 DAVID Svetlana, MD 
Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 118, 
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
38 20708 026348 ПРИКРАСА 2019.12.04 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", 
UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

39 20709 026349 AGENT-TURA 2019.12.04 PORCIULEAN Tatiana, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 97, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

40 20712 026390 BIMAKSIL 2019.12.14 Ahmet Melih Şahin, TR 
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

41 20744 026259 CTX 2019.12.03 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

42 20745 026385 BAUKOLIZOTERM 2019.12.18 CECAN Valeriu, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

43 20746 026414 APOCALIPS 2019.12.22 LEVA Simion, MD 
Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

44 20747 026415 ALAVERDÎ 2019.12.22 LEVA Simion, MD 
Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

45 20748 026447 OCEANCAPS 2019.12.30 Parke, Davis & Company LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017-55, Statele Unite ale Americii 

46 20773 026220 ShopLandia 2019.12.09 Estodor - Com S.A., MD 
Str. Alecu Russo nr. 20, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

47 20781 026281 DOPROKIN-S 
ДОПРОКИН-С 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

48 20788 026292 FERSINOL-Z 
ФЕРСИНОЛ-З 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

49 20799 026377 Poseidon 2019.12.10 CASANDI S.R.L., MD 
Str. Valea Bîcului nr. 5/1, ap. 113, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

50 20812 026296 KERKAVIT 
КЕРКАВИТ 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

51 20830 026268 BUROKAIN 
БАРОКАИН 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

52 20862 026338 ASPAVIT 
АСПАВИТ 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

53 21000 026249 maxtuning  
МАГАЗИН ТЮНИНГА 

2019.12.01 MATCAŞ Maxim, MD 
Bd. Dacia nr. 21, ap. 189, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

54 21006 026239 CHISINAU WINES 
SPIRITS CONTEST 

2019.12.01 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 
Str. Maria Cebotari nr. 19, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

55 21007 026409 Marcă figurativă 2019.12.18 BĂTRÎNU Ion, MD 
MD-6413, Bălăureşti, Nisporeni, Republica 
Moldova 

56 21146 026416 D.R. Platinum Inter-
national 

2019.12.22 PAGHIS Aizic, MD 
Str. Columna nr. 142, ap. 5, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

57 21247 026442 Legenda sănătăţii  
Cristalină 

2019.12.28 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

58 21248 026443 Apă minerală naturală de masă 

Cristalină  
Legenda sănătăţii  

2019.12.28 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

59 21260 026449 Pentru oameni buni 2019.12.31 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
60 21272 026243 Vinografia 2019.12.03 VOX-DESIGN S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

61 21273 026244 VINOGRAFIA 2019.12.03 VOX-DESIGN S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

62 21344 026176 Marano 2019.12.03 ALVIA GRUP S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 1, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

63 21347 026350 BOUNTY 2019.12.04 SERGHEEVA Elena, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38, bloc 1, ap. 14, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

64 21366 026403 ЭСКИМО 
НАОБОРОТ 

ESKIMO 
NAOBOROT  

2019.12.17 GUZUN Valentina, MD 
Bd. Cuza -Vodă nr. 25/6, ap. 43, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

65 21390 026264 ORHEI-VIT 
Since 1945 

2019.12.04 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

66 21522 026436 Cheeese 2019.12.23 BRAUDA Boris, MD 
Str. Dîmbului nr. 5/1, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
GHETMANEŢ Alexandru, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 115, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

67 21644 026431 NERI 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT MADEN 
TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, 
Blok B, Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

68 21645 026432 CARRA 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT MADEN 
TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, 
Blok B, Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

69 21646 026433 KARRA 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT MADEN 
TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, 
Blok B, Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

70 21670 026301 MECETAM  
МЕЦЕТАМ 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

71 21829 026265 BENEVRON BF 
БЕНЕВРОН БФ 

2019.12.04 World Medicine, MD 
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

72 21831 026430 PASPARTU 2019.12.29 Paspartu S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 39, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

73 22027 026223 GRIPOVER 2019.12.09 VERMODJE S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

74 22073 026401 ANTITOXIFIT 
АНТИТОКСИФИТ 

2019.12.17 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

75 22559 026426 CTR 2019.12.10 CENTRAL CORPORATION, KR 
54, Seongsan-dong, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, Republica Coreea 

76 25721 035036 LeaderLight 2019.12.22 Society with limited liability "DiS PLUS", RU 
16 Park street, 26, RU-105484 Moscow,  
Federaţia Rusă 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora 
expiră în februarie 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 8433 010005 AC-DI-SOL 2021.02.13 FMC Corporation, a corporation 

organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2  R 8434 010008 SANGLYPHO 2021.02.20 MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 
JP 

3  R 8453 009987 NGK 2021.02.02 NGK SPARK PLUG CO., LTD, JP 

4  R 8454 009994 Riscom.com 2021.02.08 DIASTIL S.R.L., companie de con-
strucţii, MD 

5  R 8458 010017 Marcă tridimensională 2021.02.09 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 

6  R 8460 010039 SENATOR 2021.02.27 GUBERMAN Igor, MD 

7  R 8462 010044 D DUNHILL 2021.02.26 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

8  R 8464 010046 R 2021.02.26 Rothmans of Pall Mall Limited, CH 

9  R 8465 010047 R  
Rothmans 

2021.02.26 Rothmans of Pall Mall Limited, CH 

10  R 8466 010048 Rama 2021.02.27 UNILEVER BCS EUROPE B.V., NL 

11  R 8467 010063 Marcă tridimensională 2021.02.28 AROMA, combinat de produse alco-
olice, întreprindere de stat, MD 

12  R 8505 010009 Marcă figurativă 2021.02.20 AstraZeneca AB, SE 

13  R 8506 010015 YKK 2021.02.20 YKK CORPORATION, corporaţie 
japoneză, JP 

14  R 8526 010057 Aurul vechi  
Старое золото 

2021.02.20 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

15  R 8528 010062 Alimcom 2021.02.28 ALIMCOM S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

16  R 8569 010105 CASA NOUĂ 2021.02.20 United Wine Company S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

17  R 8601 009996 Ţuică  
basarabeană

2021.02.06 TOAST DE LUX S.R.L., MD 

18  R 8610 010082 LUCIANO 2021.02.08 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

19  
R 8670 010056 PREZIDENT 

PRESIDENT 
ПРЕЗИДЕНТ 

2021.02.15 CEAICOVSCHI Angela, MD 

20  
R 8670A 010056 PREZIDENT 

PRESIDENT 
ПРЕЗИДЕНТ 

2021.02.15 PRIM VIN GRUP S.R.L., MD 

21  R 8776 010381 CARLEVANA 2021.02.14 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

22  R 8791 010140 SOLEI  
TURISM

2021.02.07 Solei-Turism S.R.L., MD 

23  

R 8860 010019 PERFECT  
ХЛЕБНАЯ  

ВОДКА  
HLEBNAIA  

VODCA

2021.02.02 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

24  R 8945 009989 Domnitorul 2021.02.06 TOAST DE LUX S.R.L., MD 

25  R 8946 009992 Ţuică  
moldovenească

2021.02.06 TOAST DE LUX S.R.L., MD 

26  R 9037 009993 PATRIA 2021.02.06 Colaj-Cinema S.R.L., MD 

27  
R 9758 010016 THE FUTURE'S 

BRIGHT, THE 
FUTURE'S ORANGE 

2021.02.16 ORANGE BRAND SERVICES LIMI-
TED, GB 

28  R 9759 010043 orange 2021.02.23 ORANGE BRAND SERVICES LIMI-
TED, GB 

29  21884 028702 SENECA 2021.02.25 COCOŞ Sergiu, MD 
30  21983 028536 LEMTRADA 2021.02.01 Genzyme Corporation, US 
31  21984 028537 REMNIQ 2021.02.01 Genzyme Corporation, US 
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1 2 3 4 5 6 

32  21985 028538 KYNAMRO 2021.02.01 Genzyme Corporation (a Massachu-
setts Corporation), US 

33  22002 028525 NIGHT OF 1000 STARS 2021.02.01 BULAKHOV Dmitriy, MD 

34  22084 028585 STEVIR 2021.02.17 TEOCOM-LUX S.R.L., societate 
comercială, MD 

35  22092 028564 WILCHOC 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

36  22093 028568 WILSPREAD 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

37  22094 028569 WILKRIM 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

38  22095 028570 WILSHORT 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

39  

22120 028581 MERCURIAL 2021.02.08 NIKE INNOVATE C.V., companie cu 
responsabilitate limitată, organizată 
şi existentă conform legilor Olandei, 
US 

40  22134 028637 INFLASTOP 
ИНФЛАСТОП 

2021.02.18 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

41  22135 028638 VINCAVIT 
ВИНКАВИТ 

2021.02.18 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

42  22136 028640 FLUCONAVIT 
ФЛУКОНАВИТ 

2021.02.18 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

43  22137 028641 AMBROVIT 
АМБРОВИТ 

2021.02.18 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

44  22138 028670 CRISTINEL 2021.02.22 SEVEX - PRIM S.R.L., MD 

45  22139 028674 VEDETĂ ÎN BUCĂTĂ-
RIA TA! 

2021.02.23 SUDZUCKER MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

46  22140 028701 VIATOP 2021.02.25 IRINDA-PRIM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

47  
22148 028562 VV  

VILA VERDE  
HOTEL

2021.02.10 VILA VERDE S.R.L., MD 

48  22158 028542 HARVIT-PRO  
Puterea gustului perfect! 

2021.02.04 HARVIT-PRO S.R.L., MD 

49  22159 028548 WOOD MASTER 2021.02.09 FIRNIS-COM S.R.L., MD 

50  22160 028565 WILLARINE 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

51  22161 028566 WILKOTE 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

52  22162 028567 WILFIL 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

53  22170 028678 73 PEPE 2021.02.23 AKAN S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

54  22179 028579 MaXfitness 2021.02.10 UNGUREANU Igori, MD 
55  22189 028706 SANTEHMASTER Instala-

re.Reparare.Deservire
2021.02.25 ALIVALDA S.R.L., MD 

56  22208 028529 DOLCE MIO 2021.02.03 APA-VIEŢII S.R.L., MD 
57  22212 028673 Valea Morilor 2021.02.11 IONICHI Nicolae, MD 

58  22228 028711 Artinova-AM  
Артинова-AM 

2021.02.28 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

59  22229 028712 ROSVATOR 2021.02.28 SUN PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES LIMITED, IN 

60  22235 028683 SEROPOSE  
СЕРОПОЗ 

2021.02.22 RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, IN 

61  22249 028539 MACH3 2021.02.01 The Gillette Company LLC, US 

62  
22250 028573 Avicola  

FLORENI  
S.A.

2021.02.04 FLORENI, societate pe acţiuni de 
selecţie şi hibrizare a păsărilor, MD 

63  22264 028596 BUTÎLKA CEMA 2021.02.09 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

64  22265 028597 AVATAR 2021.02.09 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

65  22266 028634 Bunişor 2021.02.16 Produs Perfect S.R.L., MD 

66  22270 028632 Marcă figurativă 2021.02.15 Paramount International IP Holding 
Company, US 

67  22271 028655 REMILTINE 2021.02.18 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
CH 

68  22282 028740 Marcă figurativă 2021.02.15 Avery Dennison Corporation, a De-
laware Corporation, US 

69  22285 028639 MELOXIVIT 2021.02.18 VITAPHARM-COM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
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70  22305 028690 Летний день 2021.02.24 AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"DANON ROSSIYA", RU 

71  22306 028691 Актуаль 2021.02.24 AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"DANON ROSSIYA", RU 

72  22315 028541 GROUPON 2021.02.01 Groupon, Inc., US 

73  

22316 028558 MAKE IT HAPPEN 2021.02.03 GENERAL MOTORS LLC, (a limited 
liability company organized and 
existing under the laws of the State 
of Delaware), US 

74  22321 028610 CELEBRITY 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 
75  22322 028613 EXECUTIVE 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 
76  22323 028614 FX 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 
77  22324 028617 TT 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 
78  22325 028620 WILLIAMS 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 
79  22326 028622 WIXX 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 

80  
22331 028594 HALLS  

COOL 
mentho-lyptus 

2021.02.08 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

81  22332 028601 HALLS BREATH OF 
FRESH AIR 

2021.02.10 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

82  
22334 028708 O LIVADĂ DE SAVOA-

RE ÎN FIECARE PICĂ-
TURĂ 

2021.02.28 MONISTAR S.R.L., MD 

83  22337 028643 INVEST  
LEASING 

2021.02.16 INVEST LEASING S.R.L., MD 

84  
22338 028698 PUBLIPAN  

RECLAMA DUMNEAVOASTRĂ PE 
MASA TUTUROR, ÎN FIECARE ZI

2021.02.24 IMPERIOLI S.R.L., MD 

85  22343 028554 ALLEGRA 2021.02.02 AVENTISUB LLC., US 

86  22345 028714 TOSHIBA 2021.02.28 Kabushiki Kaisha Toshiba, also 
trading as Toshiba Corporation, JP 

87  22355 028608 4D 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 

88  

22356 028671 Coloriks 2021.02.23 ZINCENCO Alexandr, MD 
ZINCENCO Andrei, MD 
ZINCENCO Nicolai, MD 
ZINCENCO Ludmila, MD 

89  22367 028508 A.M.G.  
Agro Management Grup 

2021.02.02 AMG-Agro Management Grup 
S.R.L., societate comercială, MD 

90  22368 028531 TERGITOL 2021.02.01 Union Carbide Corporation, corpora-
ţie din statul New York, US 

91  22369 028533 CELLOSIZE 2021.02.01 Union Carbide Corporation, corpora-
ţie din statul New York, US 

92  22370 028534 WALOCEL 2021.02.01 The Dow Chemical Company, cor-
poraţie din statul Delaware, US 

93  22371 028535 DOWANOL 2021.02.01 The Dow Chemical Company, cor-
poraţie din statul Delaware, US 

94  22372 028555 RIDKLINE 2021.02.02 GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, IE 

95  22373 028647 CE  
MARKET 

2021.02.18 ASIL DISTRIBUTION S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

96  22374 028666 ИСТОДАКС 2021.02.21 Celgene Corporation, US 
97  22375 028669 ELEA 2021.02.21 Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., AR 

98  22376 028696 Marcă figurativă 2021.02.25 ANDRIDOR-GRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

99  22382 028685 DVNC 2021.02.24 SPATARI Alexandr, MD 
100  22386 028553 ЯТЬ 2021.02.02 InterStolitsa Ltd., RU 
101  22397 028556 NANDO'S 2021.02.03 COTRUŢA Leonid, MD 

102  
22404 028528 SURPRISE 2021.02.03 VISMOS S.A., combinat de vinuri 

spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 

103  22416 028682 FINNDISP 2021.02.22 The Dow Chemical Company, cor-
poraţie din statul Delaware, US 

104  22417 028687 MARY KAY LASH SPA 2021.02.24 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

105  
22418 028688 САлекс 2021.02.24 Tovarîstvo z obmejenoiu 

vidpovidalinistiu "SALEX ABSO-
LUT", UA 

106  22443 028648 HANKOOK kontrol 
technology 

2021.02.17 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 
KR 

107  22517 028607 CLEAN & CLEAR 2021.02.11 JOHNSON & JOHNSON, US 
108  22518 028738 TUCANO 2021.02.15 COJOCARU Ruslan, MD 
109  22537 028645 PORCOVITA 2021.02.17 CIBIZOV Denis, MD 
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110  22539 028667 MESSIDOR 2021.02.21 BASF SE, DE 
111  22562 028659 DETA 2021.02.22 SAVACOM-TRANS S.R.L., MD 
112  22564 028681 Jasmin 2021.02.22 COCHICICOV Piotr, MD 

113  22590 028834 TAEN 2021.02.04 Grabic Alexandr Anatolievich, 
individualny predprinimately, RU 

114  22593 028604 NANAŞICA  
CASA DE COMERŢ

2021.02.10 EPIDAVR S.R.L., MD 

115  22602 028739 AVERY DENNISON 2021.02.15 Avery Dennison Corporation, a De-
laware Corporation, US 

116  22616 028595 HIDECO 2021.02.09 HIDECO S.A., MD 
117  22618 028621 Wincox 2021.02.16 Harrington Development Inc., PA 

118  22627 028652 greencell 2021.02.18 Companhia Nitro Química Brasileira, 
BR 

119  22628 028653 ecocell 2021.02.18 Companhia Nitro Química Brasileira, 
BR 

120  22658 028697 Fineo 2021.02.24 CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD 

121  22714 028625 TEA  
Tales 

2021.02.15 Strauss Coffee B.V., NL 

122  
22715 028593 HALLS  

calm  
honey-lemon  

2021.02.08 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

123  

22767 028578 ДОМАШНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ОТ 
АЛИАНЦА-ВИН 
DOMAŞNIAIA 

COLLECŢIA OT ALIAN-
ŢA VIN   

2021.02.04 PIC Samuil, MD 

124  22768 028545 PINK 2021.02.02 MIGAI Nadejda, MD 
125  22769 028660 SOBOL 2021.02.22 SAVACOM-TRANS S.R.L., MD 
126  22799 028559 HYLUX Lummi 2021.02.04 RAILEAN Andrei, MD 

127  22806 028650 MUSIC 2021.02.22 PRIME TV S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

128  
22862 028527 SUNNY 2021.02.03 VISMOS S.A., combinat de vinuri 

spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 

129  22878 028644 CEZAR 2021.02.17 CIBIZOV Denis, MD 
130  22916 028658 ASHIKA 2021.02.22 JAPANPARTS S.R.L., IT 

131  
22922 028575 CAPITALA 2021.02.10 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., întreprindere mix-
tă, MD 

132  22933 028689 Тӫма 2021.02.24 AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"DANON ROSSIYA", RU 

133  
22988 028574 VOIEVED 2021.02.10 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., întreprindere mix-
tă, MD 

134  22997 028675 SELECT DALBA SE-
LECT 

2021.02.23 SUDZUCKER MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

135  23020 028543 SUSHI•MD 2021.02.02 MIGAI Nadejda, MD 

136  
23231 028550 Agricultura ecologică 

eco  
Republica Moldova 

2021.02.09 Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare al Republicii Moldova, 
MD 

137  23358 028694 ПРОСТОКВАШИНО 2021.02.24 OAO "Compania UNIMILK", RU 

138  23400 028507 Fmc 2021.02.02 FABRICA DE MATERIALE DE 
CONSTRUCŢIE S.R.L., MD 

139  
23481 028509 evenda  

DEDICAŢI TRAININGURILOR 
BUSINESS

2021.02.01 EVENDA GRUP S.R.L., MD 

140  23482 028693 Для всей семьи 2021.02.24 AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"DANON ROSSIYA", RU 

141  23603 028532 TRITON 2021.02.01 Union Carbide Corporation, corpora-
ţie din statul New York, US 

142  23615 028563 ULTRA CHOCO 2021.02.11 WILMAR INTERNATIONAL LIMI-
TED, SG 

143  23664 028633 TerraMed 2021.02.16 MEDPHARMCONSULT S.R.L., MD 
144  23805 028580 Gidroizo 2021.02.10 UNGUREANU Igori, MD 
145  23994 028576 Marcă figurativă 2021.02.04 RE/MAX, LLC, US 

146  24011 028692 Био-Баланс 2021.02.24 AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"DANON ROSSIYA", RU 

147  24104 028651 M MAESTRO  
FM 97.7 

2021.02.22 GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

148  24441 028571 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 2021.02.10 DMITRIEVA Olga, MD 
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149  
24902 028598 PERLA  

SALON DE MARIAJ ŞI FRU-
MUSEŢE

2021.02.09 COZUB Daniela, MD 

150  25018 028629 Marcă tridimensională 2021.02.15 CIOBANU Anatol, MD 
MUSIENCO Oleg, MD 

151  25353 028603 AMERICA'S NEXT TOP 
MODEL 

2021.02.10 Pottle Productions Inc., a California 
corporation, US 

152  25354 028626 NEXT TOP MODEL 2021.02.14 Pottle Productions Inc., a California 
corporation, US 

153  26695 028628 Marcă tridimensională 2021.02.14 SÎRBU Anatolie, MD 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., JP 

2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
Japonia 

237 0272 10.12.1999 10.12.2019 

2 BIO COUNTRY S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 
Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 75, MD-2075, Chişi-
nău, Republica Moldova 

1240 f 2009 0074 07.12.2009 07.12.2019 

3 VARDA S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 18, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

1244 f 2009 0068 02.12.2009 02.12.2019 

4 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., IL 
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, Israel 

1245 f 2009 0070 02.12.2009 02.12.2019 

5 KAVPEN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

1284 f 2009 0080 24.12.2009 24.12.2019 

6 RAZLOGA Rostislav, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

1286 f 2009 0078 21.12.2009 21.12.2019 

7 KAVPEN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

1290 f 2009 0079 24.12.2009 24.12.2019 
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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 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

044667 - 10/2019 
 
 
 

(730)  
PRIMĂRIA COMUNEI LO-
ZOVA, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 27, 
MD-3721, Străşeni, Republi-
ca Moldova 
 
 
Asociaţia băştinaşilor 
„LOZOVENII DE PRETU-
TINDENI”,  asociaţie ob-
ştească, MD 
MD-3721, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 
 
Asociaţia meşterilor 
„EtnoLozia”, asociaţie ob-
ştească, MD 
Str. Biruinţei nr. 61,  
MD-3721, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 

(730)  
PRIMĂRIA COMUNEI LO-
ZOVA, MD 
 
Str. Ştefan cel Mare nr. 27, 
MD-3721, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 
 
Asociaţia băştinaşilor 
„LOZOVENII DE PRETU-
TINDENI”,  asociaţie ob-
ştească, MD 
MD-3721, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 
 
Asociaţia meşterilor 
„EtnoLozia”, asociaţie ob-
ştească, MD 
Str. Biruinţei nr. 61,  
MD-3721, Lozova, Străşeni, 
Republica Moldova 
 

2 Marcă 014142 R 11180 4/2004 
10/2004 
7/2014 

 

(730)  
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3405, Orhei, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3500, Orhei, Republica 
Moldova 
 

3 Mărci 027311 
 
 
 
 

027312 
 
 
 
 

027741 
027728 

 
 
 

027729 
 
 
 
 

027845 
027846 
027847 
027848 
027849 
027850 

19196 
 
 
 
 

21277 
 
 
 
 

21440 
21499 

 
 
 

21511 
 
 
 
 

21576 
21577 
21578 
21579 
21580 
21581 

10/2010 
5/2011 
9/2014 

10/2014 
 

9/2010 
6/2011 
9/2014 

10/2014 
 

11/2010 
7/2011 
9/2014 

10/2014 
 

11/2010 
8/2011 
9/2014 

10/2014 
 

12/2010 
8/2011 
9/2014 

10/2014 
 
 

(730)  
Abb Vie Inc., US 
1 North Waukegan Road, 
Illinois 60064, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730)  
AbbVie Inc., US 
1 North Waukegan Road, 
North Chicago, Illinois 
60064, Statele Unite ale 
Americii 
 

4 Cerere de bre-
vet de invenţie 

a 2018 
0012 

- 5/2018  Secvenţe: 47 
 
Последовательности: 47 
 
Sequences: 47 

 
 



1
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 
Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the 
Appeals Board of AGEPI. 

 

Î
T
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna august 2020, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

043090 
2018.09.20 

 
COVAS Dumitru, 

MD 

COVAS Dumitru, 
MD 

2020.03.23 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.08.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.02.11. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2 Marcă naţională 
EVOX 

 
044082 

2019.04.03 
 

BEMOL RETAIL 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, MD 

BEMOL RETAIL 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

2020.05.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.08.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.02.21. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1419729 
2018.05.21 

 

Maarschall 
Group B.V., NL 

2020.05.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.08.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.02.28. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea           
procedurilor.  
 



MD - BOPI 9/2020  

 219

Maarschall Group 
B.V., NL 

4 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1414088 
2018.01.18 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
„SLAVUTA 

KHOLDYNH”, UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
„SLAVUTA 

KHOLDYNH”, 
UA 

2020.05.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.08.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.03.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 11 şi pentru serviciile revendicate 
în cerere din clasa 35 referitoare la 
produsele din clasa 11.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Invenţie 
 

Remediu pentru 
tratamentul 

bolilor artrozice 
 

a 2018 0026 
2016.10.10 

 
LIMITED 

LIABILITY 
COMPANY 
„DIAMED-

FARMA”, RU 

LIMITED 
LIABILITY 
COMPANY 
„DIAMED-

FARMA”, RU 

2019.03.15 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet 
de invenţie 

2020.08.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
brevete din 2019.01.16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor.  
 

 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L.  
  

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc George BOŢAN nr. 065-139/20 din 
31.07.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-641/17 din 14.07.2020 emis de 
judecătoria Chişinău, sediul Centru prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei asupra bunurilor 
debitorului ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L., IDNO 1006600030435:   

- se aplică interdicţia asupra obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe conform 
certificatelor seria AV nr. 3187 din 25.08.2011, EM nr. 3507 din 01.10.2012 şi EM nr. 3624 din 
11.02.2013, înregistrate pe numele titularului ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L., IDNO 
1006600030435; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
 

 
Cu privire la menţinerea sechestrului asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului RNP Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere mixtă  
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1893/20 din 
31.07.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2-29/20 din 23.06.2020, emis de 
Judecătoria Criuleni, sediul Central, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului 
Întreprinderea Mixtă „RNP Pharmaceuticals” S.R.L., IDNO 1003600055143: 

 Se menține sechestru asupra mărcilor nr. 23592 din 06.03.2012,  nr. 23735 din 06.03.2012, 
nr. 26047 din 27.09.2013, înregistrate pe numele titularului RNP Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD-4820, Dolinnoe, Criuleni, Republica Moldova, aplicat conform: 

- Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 220 din 19.11.2018, în temeiul Încheierii 
executorului judecătoresc Diana Niculiţa nr. 015-849/2018 din 24.10.2018, privind executarea 
documentului executoriu nr. 2r-1733/17 din 11.10.2018, emis de Curtea de Apel Chişinău, și menținut 
conform: 

- Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 07 din 21.01.2019, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Novicov Dmitrii nr. 192s-1845/2018 din 14.12.2018, privind asigurarea 
executării documentului executoriu nr. 0002103 din 03.03.2018 emis de Serviciul Fiscal de Stat, și 
menținut conform: 

- Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 171 din 29.11.2019, în temeiul Încheierii 
Judecătoriei Criuleni din 08.11.2019 (dosar nr. 2i-26/19), și menținut conform: 

- Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 187 din 13.12.2019, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Diana Niculiţa nr. 015-1124/2019 din 11.11.2019, privind executarea 
documentului executoriu nr. 2-2443/2018 din 07.02.2019, emis de Judecătoria Chişinău, sediu 
Central. 

 
Cu privire la menținerea interdicției asupra mărcii nr. 26088,  

înregistrate pe numele titularului MARTIANOVA Natalia  
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-573/2020 din 
03.08.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 4-3148/2019 din 09.03.2020, emis de 
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, prin care s-a dispus aplicarea interdicției pe bunurile debitorului 
MARTIANOVA Natalia, IDNO 0962507428252: 

 - se menține interdicția asupra mărcii nr. 26088 din 14.02.2013, înregistrate pe numele 
titularului MARTIANOVA Natalia, Colina Pușkin nr. 18, ap.16, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, 
aplicată conform Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 72 din 16.06.2020, în temeiul Încheierii 
executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-509/2020 din 26.05.2020, privind executarea 
documentului executoriu nr. MAI04 873522 din 04.12.2019 emis de Direcția de poliție mun. Chișinău. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. R19752,  
înregistrate pe numele titularului KLASSIKA ASIGURĂRI S.A.,  

companie de asigurări  
  

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-406/20 din 22.08.2020, 
prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CA „Klassika Asigurări” S.A., 
IDNO 1003600129440:  

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 19752 din 20.05.2009, înregistrate pe numele 
titularului KLASSIKA ASIGURĂRI S.A., companie de asigurări, IDNO 1003600129440, Str. Sfatul Țării 
nr. 59, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii sus-menționate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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