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

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

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

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

   

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

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

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Verde
CY Cipru
CZ Cehia
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadinele
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA 
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI, 

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI

 Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI

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

 Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

 Date of publication of the application: number of BOPI, year

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul

 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european

 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  
         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul

 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

        Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

         Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată

         Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation  

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar

  Number and fi ling date of the earlier application from which the present patent document has   

 been divided up

 Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certifi catul complementar de protecţie

 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certifi cate

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI

 Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3

 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI  

 Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3

 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии

 со Стандартом ST.3 ВОИС

(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI

 Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3

 Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со 

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного
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(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european

         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modifi cată 

        Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

         Date of publication of the request for validation of the European patent

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data

 Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date

 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  

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

sau fi tofarmaceutic

 Number and date of the fi rst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product 

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

(94) Data expirării termenului de valabilitate a certifi catului complementar de protecţie

 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certifi cate

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 

certifi cate has been applied for or issued

 Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или 

выдано дополнительное свидетельство об охране

(96)  Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

(97)  Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european

         Number and date of publication of the European patent application by the EPO

         Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

PUBLICATE DE AGEPI

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO 

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit 
  sau data priorităţii recunoscute
     –  patent application published before the established term of 18 months after the fi ling date 

  or recognized priority date

  – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока 

  с даты подачи или даты признанного приоритета

A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare

 – patent application published within the established term with a search report

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске

A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare

 – patent application published within the established term without a search report

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске

A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 

 – search report of a patent application (published after publication of the application)

 – отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt 

  (bibliografi că) a documentului

 – patent application published with corrected or modifi ed fi rst page of the document

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе

A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

     – patent application with corrections or amendments to any part of the document

     – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями 

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie 

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului

 – granted patent for invention with corrected or modifi ed fi rst page of the document

 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе

B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

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

 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 

  или признания патента недействительным 

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului

 – issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document

 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

 – issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document

 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

T3 –  Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată

     –  Translation of the validated European patent specifi cation maintained in its amended form 

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată

 –  translation of the validated European patent specifi cation maintained in limited form 

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt 

  (bibliografi că) a documentului

     –   corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections to the front 

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului

 – corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections  to any part of the document 

 – cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части 

документа

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

U0  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal 

  de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute

  – short-term patent application published before the established term of 18 months 

  after the fi ling date or recognized priority date

  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного 

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare

 – short-term patent application published within the established term together with a search report

 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске

U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare

 – short-term patent application published within the established term without a search report

 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске

U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)

 – search report of a short-term patent application (published after publication of the application)

 – отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации 

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie

 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

  вследствие процедуры возражения  
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

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

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

 Молдова

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
  List of withdrawn patent applications
  Перечень отозванных заявок на патент

FC9A    Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
  List of rejected patent applications
  Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
  List of issued patents for invention  
  Перечень выданных патентов на изобретения

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
  List of issued short-term patents for invention
  Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение

FA9Y  Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
  List of withdrawn short-term patent applications
  Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент     

FC9Y  Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
  List of rejected short-term patent applications
  Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
  Forfeiture of rights deriving from the patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение

MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
  Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение

ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
  List of expired patents for invention
  Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек 
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2018 0092 (13) A2 

(51) Int. Cl.: B65D 88/00 (2006.01) 
(22) 2017.03.06 
(31) 2016111965 
(32) 2016.03.30 
(33) RU 
(85) 2018.10.30 
(86) PCT/RU2017/000116, 2017.03.06 
(87) WO 2017/171583 A1, 2017.10.05 
(71) RUSSIAN CYLINDERS LIMITED LIABILITY 

COMPANY, RU 
(72) KLUNIN Oleg Stanislavovich, RU; BOGACHEK 

Oleg Evgenievich, RU 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Container pentru transportarea şi stocarea 

buteliilor şi metodă de plasare a buteliilor 

într-un container 

(57) Prezenta invenţie se referă la domeniul 
transportării şi stocării buteliilor pentru gaze 
comprimate sau lichefiate, în particular, se 
propune un container pentru butelii de gaz cu 
diametrul extern în intervalul de la 480 mm 
până la 520 mm şi volumul hidraulic intern în 
intervalul de la mai mult de 350 litri până la 
430 litri şi un procedeu de aranjare a buteliilor 
în containerul menţionat. 
În soluţia revendicată buteliile se amplasează 
în carcasa containerului şi se conectează cel 
puţin o conductă la buteliile în partea superi-
oară a carcasei. 

 
  Revendicări: 39 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Container for transporting and storing cyl-

inders and method for placing cylinders in 

a container 
(57) The present invention relates to the field of 

transporting and storing compressed or lique-
fied gas cylinders, and more particularly to a 
container for cylinders that have an outside 
diameter in a range of from 480 mm to 520 
mm and an inside hydraulic volume in a range 
of from more than 350 litres to 430 litres, and 
to a method for placing cylinders in said con-
tainer.  
In the claimed solution, cylinders are mounted 
in a container frame and at least one pipe is 
connected to the cylinders in the upper part of 
the frame. 
 

 
  Claims: 39 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 

(54) Контейнер для транспортировки и 

хранения баллонов и способ размеще-

ния баллонов в контейнере 
(57) Настоящее изобретение относится к 

области транспортирования и хранения 
баллонов для сжатого или сжиженного 
газа, в частности, предложен контейнер 
для баллонов с наружным диаметром в 
диапазоне от 480 мм до 520 мм и 
внутренним гидравлическим объемом в 
диапазоне от более 350 литров до 430 
литров и способ размещения баллонов в 
указанном контейнере. 
В заявленном решении устанавливают 
баллоны в каркасе контейнера и 
присоединяют, по меньшей мере, один 
трубопровод с баллонами в верхней части 
каркаса. 

 
 П. формулы: 39 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(21) a 2018 0086 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C12N 15/39 (2006.01) 
A61K 39/285 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(22) 2014.08.22 
(31) 61/868978 
(32) 2013.08.22 
(33) US 
(62) a 2016 0027, 2014.08.22 
(85) 2016.03.18 
(86) PCT/US2014/052308, 2014.08.22 
(87) WO 2015/027163 A1, 2015.02.26 
(71) UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE 

COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION, US 

(72) THORNE Stephen Howard, US 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Terapii imunooncolitice 
(57) Prezenta invenţie se referă la virusuri onco-

litice de vaccin variolic, modificate pentru a 
stimula imunitatea antitumorală şi/sau a 
diminua imunitatea gazdei şi/sau răspunsul 
anticorpilor gazdei împotriva virusului. Aceas-
ta se bazează, cel puţin parţial, pe descoperi-
rea că virusul oncolitic de vaccin variolic (i) 
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purtând o deleţie genomică a genei, care re-
duce imunitatea celulelor T (proteina de le-
gare a interleukinei-18); (ii) tratat cu enzima 
sialidază, care se crede că reduce activarea 
TLR2 şi, astfel, răspunsul anticorpilor; (iii) 
care poartă gena care amplifică inducerea 
limfocitelor T citotoxice (de exemplu TRIF) 
şi/sau (iv) care reduce numărul de celule su-
presoare de origine mieloidă în tumoare prin 
reducerea cantităţii de prostaglandină E2, re-
duce creşterea tumorii. Astfel, prezenta in-
venţie se referă la virusuri imunooncolitice de 
vaccin variolic şi la metode de utilizare a 
acestora în tratamentul tumorilor maligne. 

 
  Revendicări: 38 
  Figuri: 30 

* 
*     * 

(54) Immuno-oncolytic therapies 

(57) The present invention relates to oncolytic 
vaccinia viruses which have been modified to 
promote anti-tumor immunity and/or reduce 
host immunity and/or antibody response 
against the virus. It is based, at least in part, 
on the discovery that oncolytic vaccinia virus 
(i) bearing a genome deletion of a gene that 
reduces T cell immunity (interleukin-18 bind-
ing protein); (ii) treated with a sialidase en-
zyme which is believed to reduce TLR2 acti-
vation and therefore the antibody response; 
(iii) carrying a gene that enhances cytotoxic T 
lymphocyte induction (e.g., TRIF) and/or (iv) 
reduces tumor myeloid-derived suppressor 
cells by reducing prostaglandin E2 reduces 
tumor growth. Accordingly, the present inven-
tion provides for immunooncolytic vaccinia vi-
ruses and methods of using them in the 
treatment of cancers. 

 
  Claims: 38 
  Fig.: 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Иммуноонколитические терапии 

(57) Данное изобретение относится к онколи-
тическим вирусам осповакцины, модифи-
цированным чтобы стимулировать проти-
воопухлевый иммунитет и/или уменьшить 
имунитет хозяина и/или ответ антител 
хозяина против вируса. Оно основано, по 
меньшей мере частично, на обнаружении 
того, что онколитический вирус осповак-
цины (i) несущий геномную делецию гена, 
уменьшающего Т-клеточный иммунитет 
(белка, связывающего интерлейкин-18); (ii) 
обработанный ферментом сиалидазой, 
что, как считают, уменьшает активацию 
TLR2 и, таким образом, ответ антител; (iii) 
несущий ген, усиливающий индукцию 
цитотоксических Т-лимфоцитов (например 
TRIF) и/или (iv) уменьшающий количество 
супрессорных клеток в опухоли миелоид-
ного происхождения посредством умень-
шения количества простагландина E2, 
уменьшает рост опухоли. Соответственно, 
настоящее изобретение относится к 
иммуноонколитическим вирусам осповак-
цины и к способам их применения в 
лечении злокачественных опухолей. 

 
 П. формулы: 38 
 Фиг.: 30 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

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

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

tion for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the same 
effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on 
the Protection of Inventions. 
 

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

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

A 

A 

К 
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(21) e 2019 0048 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A23L 3/015 (2006.01.01) 
           D21H 11/12 (2006.01.01) 
           A47J 47/14 (2006.01.01) 

(96) 17755838.4, 2017.02.24 

(87) WO 2017/144009, 2017.08.31 

(31) 201662299084P 

(32) 2016.02.24 

(33) US 

(71) ECOINNO (H.K.) LIMITED, CN 

(72) CHEN George, CN; LEE Koon-Yang, GB; 
BISMARCK Alexander, AT; LI Robert, CN 

(54) Materiale celulozice și procedee de fabri-
care și utilizare a acestora 

Cellulose materials and methods of making 
and using same 

Целлюлозные материалы и способы их 
изготовления и использования 

 

 
(21) e 2019 0125 (13) A1 

(51) Int.Cl.: B02C 18/06 (2006.01.01) 
           B02C 18/24 (2006.01.01) 
           F16J 15/34 (2006.01.01) 

(96) 17425067.0, 2017.07.27 

(97) 3434374, 2019.01.30 

(71) CHIARAMELLO Francesco, IT; CHIARA-
MELLO, GIOVANNI, IT; CHIARAMELLO, LU-
CIANO, IT; CHIARAMELLO Flavio, IT; CHI-
ARAMELLO, ORLANDO, IT 

(72) CHIARAMELLO Francesco, IT; CHIARA-
MELLO Giovanni, IT; CHIARAMELLO Luciano, 
IT; CHIARAMELLO Flavio, IT; CHIARAMELLO 
Orlando, IT 

(54) Unitate de prelucrare a produselor alimen-
tare sau farmaceutice 

Processing unit for food or pharmaceutical 
products 

Блок обработки пищевых или 
фармацевтических продуктов 

 

 
(21) e 2019 0126 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C12N 15/86 (2006.01.01) 
           C12N 15/40 (2006.01.01) 
           C12N 5/10 (2006.01.01) 
           A61K 48/00 (2006.01.01) 

(96) 17710268.8, 2017.03.13 

(87) WO 2017/162461, 2017.09.28 

(31) PCT/EP2016/0561 

(32) 2016.03.21 

(33) WO 

(71) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS 
GMBH, DE; TRON - TRANSLATIONALE 
ONKOLOGIE AN DER UNIVERSI-
TÄTSMEDIZIN DER JOHANNES GUTEN-

BERG- UNIVERSITÄT MAINZ GE-
MEINNÜTZIGE GMBH, DE 

(72) BEISSERT Tim, DE; SAHIN Ugur, DE; 
PERKOVIC Mario, DE 

(54) ARN trans-replicator 

Trans-replicating RNA 

Транс-реплицирующая РНК 

 

 
(21) e 2019 0127 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C12N 15/86 (2006.01.01) 
           C12N 15/85 (2006.01.01) 
           C12N 5/10 (2006.01.01) 

(96) 17710528.5, 2017.03.13 

(87) WO 2017/162460, 2017.09.28 

(31) PCT/EP2016/0561 

(32) 2016.03.21 

(33) WO 

(71) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS 
GMBH, DE; TRON - TRANSLATIONALE 
ONKOLOGIE AN DER UNIVERSI-
TÄTSMEDIZIN DER JOHANNES GUTEN-
BERG- UNIVERSITÄT MAINZ GE-
MEINNÜTZIGE GMBH, DE 

(72) BEISSERT Tim, DE; SAHIN Ugur, DE; 
PERKOVIC Mario, DE 

(54) Replicon de ARN pentru expresia versatilă 
și eficientă a genelor 
RNA replicon for versatile and efficient 
gene expression 
РНК-репликон для универсальной и 
эффективной экспрессии генов 

 

 
(21) e 2019 0128 (13) A1 

(51) Int.Cl.: A61M 5/315 (2006.01.01) 
           A61M 5/24 (2006.01.01) 

(96) 17714086.0, 2017.03.14 

(87) WO 2017/165154, 2017.09.28 

(31) 201662310961P 

(32) 2016.03.21 

(33) US 

(71) ELI LILLY AND COMPANY, US 

(72) JUDSON Jared Alden, US; MOULTON Timothy 
Lee, US 

(54) Dispozitiv medical de livrare cu element de 
antrenare expandabil axial 

Medical delivery device with axially ex-
pandable drive member 

Медицинское устройство доставки с 
аксиально расширяемым приводным 
элементом 
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(21) e 2019 0129 (13) A1 

(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 
           C07D 401/04 (2006.01.01) 
           C07D 413/04 (2006.01.01) 
           C07D 413/14 (2006.01.01) 
           C07D 417/14 (2006.01.01) 
           A61K 31/422 (2006.01.01) 
           A61K 31/423 (2006.01.01) 
           A61K 31/428 (2006.01.01) 
           A61K 31/433 (2006.01.01) 
           A61K 31/4427 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 17714540.6, 2017.03.23 

(87) WO 2017/163078, 2017.09.28 

(31) 201605059; 201700839 

(32) 2016.03.24; 2017.01.18 

(33) GB; GB 

(71) MISSION THERAPEUTICS LIMITED, GB 

(72) JONES Alison, GB; KEMP Mark Ian, GB; 
STOCKLEY Martin Lee, GB; WOODROW  
Michael D., GB 

(54) Derivați de 1-cianopirolidină în calitate de 
inhibitori ai DUB 

1-Cyano-pyrrolidine derivatives as DUB 
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Compounds and compositions for treating 
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(54) Materiale și metode pentru tratamentul he-
moglobinopatiilor 

Materials and methods for treatment of he-
moglobinopathies 

Материалы и методы лечения 
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(54) Compoziții pentru tratamentul tulburărilor 
legate de hipercheratoză 

Compositions for the treatment of hyper-
keratosis disorders 

Композиции для лечения расстройств, 
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Methods for the preparation of obeticholic 
acid and derivatives thereof 
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vitiligo și acneei rozacee 

Composition comprising carnitine, sodium 
cholate, sodium acetate and optionally sil-
ver for use in the treatment of psoriasis, 
vitiligo and rosacea 

Композиция, содержащая карнитин, 
холат натрия, ацетат натрия и 
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conducte de deversare a apelor uzate 

Pipe, in particular plastic pipe for drain 
pipes 

Труба, в частности пластиковая труба 
для канализационных сливных труб 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране 
изобретений. 
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(11) 4622 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61K 31/495 (2006.01) 
A61K 9/52 (2006.01) 
A61K 47/00 (2006.01) 
A61P 9/08 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 

(21) a 2013 0005 

(22) 2013.02.03 

(31) 12/00322 

(32) 2012.02.03 

(33) FR 

(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 

(72)  GENTY Patric, FR; HERMELIN Christophe, 

FR; PEAN Jean-Manuel, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 

(54) Minigranule cu eliberare prelungită a 

trimetazidinei 

(57) Invenţia se referă la farmaceutică, şi anume 

la minigranule cu eliberare prelungită a 

trimetazidinei, în care faza internă constă din 

dihidroclorură de trimetazidină aplicată pe un 

nucleu neutru şi un liant, şi stratul extern 

cuprinde un agent de întârziere, un antiaglo-

merant şi un plastifiant. 

Minigranulele, conform prezentei invenţii, 

asigură o eliberare treptată şi susţinută pe 

parcursul a 24 de ore a trimetazidinei la o 

concentraţie plasmatică eficientă terapeutic 

şi o disponibilitate a trimetazidinei la o con-

centraţie plasmatică eficientă terapeutic la 

scurt timp după administrare. 

Invenţia dezvăluie de asemenea un proce-

deu de fabricare a minigranulelor şi utilizarea 

acestora în tratamentul profilactic al anginei 

pectorale, al tulburărilor corioretiniene, pre-

cum şi în tratamentul ameţelilor de origine 

vasculară. 

 

  Revendicări: 11 

  Figuri: 5 

* 

*     * 

(54) Minigranules for sustained release of 

trimetazidine 

(57) The invention relates to pharmaceutics, 

namely to minigranules for sustained release 

of trimetazidine, wherein an inner phase 

comprises trimetazidine dihydrochloride de-

posited on a neutral core and a binder, and 

an outer layer comprises a retardant, an anti-

agglomerant and a plasticiser. 

The minigranules, according to the present 

invention, provides a gradual and sustained 

release of trimetazidine over 24 hours at a 

therapeutic efficacious plasma concentration 

and an availability of trimetazidine at a thera-

peutic efficacious plasma concentration fol-

lowing the administration. 

The invention also describes a process for 

manufacture of minigranules and use thereof 

in the prophylactic treatment of angina pec-

toris, in the course of chorioretinal disorders 

and also in the treatment of vertigo of vascu-

lar origin.  

 

  Claims: 11 

  Fig.: 5 

* 

*     * 

(54) Минигранулы с пролонгированным 

высвобождением триметазидина 

(57) Изобретение относится к фармацевтике, а 

именно к минигранулам с пролонгирован-

ным высвобождением триметазидина, где 

внутренняя фаза состоит из триметазиди-

на дигидрохлорида, нанесенного на ней-

тральное ядро и связующего, и наружный 

слой содержит ретардант, антиагломе-

рант и пластификатор. 

Минигранулы, в соответствии с настоя-

щим изобретением, обеспечивают посте-

пенное и продолжительное высвобожде-

ние триметазидина в течение 24 часов 

при терапевтически эффективной концен-

трации в плазме и доступность тримета-

зидина при терапевтически эффективной 

концентрации в плазме в скором времени 

после введения. 

Изобретение также раскрывает способ 

получения минигранул и их использова-

ние в профилактической терапии стено-

кардии, при хориоретинальных расстройс-

твах, а также в лечении головокружений 

сосудистого происхождения. 

 

 П. формулы: 11 

 Фиг.: 5 

 

 

(11) 4623 (13) B1 

(51) Int. Cl.: B26D 1/00 (2006.01) 
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(22) 2015.10.23 

(31) u 2015 02067 

(32) 2015.03.06 

(33) UA 

(85) 2017.09.20 

(86) PCT/UA2015/000100, 2015.10.23 

(87) WO 2016/144283 A1, 2016.09.15 

(71)(72)(73) PANGA Dmytro Volodymyrovych, UA 

(74) SOKOLOVA Sofia 
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(54) Procedeu de fabricare a tavanelor exten-

sibile decorative 

(57) Invenţia se referă la construcţie, în particular 

la tehnologia de fabricare a tavanelor exten-

sibile din materiale polimerice, şi poate fi uti-

lizată pentru crearea interioarelor încăperilor 

de locuit şi altor încăperi. 

Procedeul de fabricare a tavanelor extensi-

bile decorative include selectarea unui 

desen, croirea materialului polimeric, prelu-

crarea acestuia la o maşină specială cu co-

mandă programată, în memoria căreia se 

înregistrează preventiv desenul în formă digi-

tală, şi montarea materialului polimeric croit 

şi prelucrat prin fixarea materialului încălzit în 

profiluri. Totodată prelucrarea materialului 

polimeric se efectuează prin decuparea 

desenelor cu ajutorul unei maşini speciale cu 

comandă programată, echipată cu o sculă 

aşchietoare, iar profilurile se instalează pre-

ventiv pe tavan sau pereţi sau se asam-

blează sub forma unei carcase. 

 

  Revendicări: 8 

  Figuri: 4 

* 

*     * 

(54) Method of making decorative stretch sei-

lings 

(57) The invention relates to construction, particu-

larly to the technology of making stretch cei-

lings out of polymeric materials, and can be 

used for creation of interior designs for do-

mestic and other premises. 

The method of making decorative stretch 

ceilings includes the choice of a pattern, cut-

ting the polymeric material, its further pro-

cessing using a special-purpose computer-

controlled machine with digital pattern pre-

recorded in its memory, and mounting the cut 

and processed polymeric material by fixing 

the heated material in the profiles. At the 

same time, the polymeric material processing 

is performed by cutting out the patterns using 

a special-purpose computer-controlled ma-

chine equipped with a cutting tool, and the 

profiles are preliminarily set as a frame on a 

ceiling or walls. 

 

  Claims: 8 

  Fig.: 4 

* 

*     * 

 

 

 

 

(54) Способ изготовления декоративных 

натяжных потолков 

(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к технологии изготовления 

натяжных потолков из полимерных мате-

риалов, и может быть использовано для 

создания интерьеров жилых и других 

помещений. 

Способ изготовления декоративных на-

тяжных потолков включает выбор рисунка, 

раскрой полимерного материала, его 

обработку на специальном станке с про-

граммным управлением, в память которо-

го предварительно записывают рисунок в 

цифровой форме, и монтаж раскроенного 

и обработанного полимерного материала 

посредством закрепления нагретого мате-

риала в профилях. При этом обработку 

полимерного материала производят путем 

вырезания рисунков при помощи специ-

ального станка с программным управле-

нием, оснащенного режущим инструмен-

том, а профили предварительно устана-

вливают на потолке или стенах или 

собирают в виде каркаса. 

 

 П. формулы: 8 

 Фиг.: 4 

 

 

(11) 4624 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 15/39 (2006.01) 
A61K 39/285 (2006.01) 
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(21) a 2016 0027 

(22) 2014.08.22 

(31) 61/868978 

(32) 2013.08.22 

(33) US 

(85) 2016.03.18 

(86) PCT/US2014/052308, 2014.08.22 

(87) WO 2015/027163 A1, 2015.02.26 

(71)(73) UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE 

COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION, US 

(72)  THORNE Stephen Howard, US 

(74) LAZICOV Tatiana 

(54) Virusuri oncolitice de vaccin variolic şi 

terapii imunooncolitice 

(57) Invenţia se referă la virusuri oncolitice de vac-

cin variolic, modificate pentru a stimula imuni-

tatea antitumorală şi/sau a diminua imunitatea 

gazdei şi/sau răspunsul anticorpilor gazdei 

împotriva virusului.  
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Esenţa invenţiei constă în aceea, că virusul 

oncolitic de vaccin variolic conţine un acid 

nucleic, care codifică domeniul Toll/IL-1R cu 

conţinut de proteină adaptoare, care induce 

interferon beta (TRIF) sau un domeniu 

funcţional al acesteia. De asemenea invenţia 

se referă la metode de utilizare a virusurilor 

oncolitice în tratamentul tumorilor maligne. 

 

  Revendicări: 15 

  Figuri: 30 

* 

*     * 

(54) Oncolytic vaccinia viruses and immuno-

oncolytic therapies 

(57) The invention relates to oncolytic vaccinia 

viruses which have been modified to promote 

anti-tumor immunity and/or reduce host im-

munity and/or antibody response against the 

virus.  

Summary of the invention consists in that the 

oncolytic vaccinia virus comprises a nucleic 

acid encoding a Toll/IL-IR domain-containing 

adapter inducing interferon beta (TRIF) pro-

tein or a functional domain thereof. The in-

vention also relates to methods of using on-

colytic viruses in the treatment of cancers. 

 

  Claims: 15 

  Fig.: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Онколитические вирусы осповакцины и 

иммуноонколитические терапии 

(57) Изобретение относится к онколитическим 

вирусам осповакцины, модифицированным 

для повышения противоопухолевого им-

мунитета и/или снижения иммунитета 

хозяина и/или ответа антител хозяина 

против вируса.  

Сущность изобретения состоит в том, что 

онколитический вирус осповакцины содер-

жит нуклеиновую кислоту, кодирующую 

домен Toll/IL-1R с содержанием адаптиру-

ющего белка, который индуцирует 

интерферон-бета (TRIF) или его функцио-

нальный домен. Изобретение также отно-

сится к способам применения онколити-

ческих вирусов при лечении злокачествен-

ных опухолей. 

 

 П. формулы: 15 

 Фиг.: 30 
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FF9Y Brevete de invenţie  

de scurtă durată acordate / 
Granted short-term patents for invention / 

Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1324 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01) 
A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 31/00 (2006.01) 
C07H 17/07 (2006.01) 
C07D 311/30 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0043 
(22) 2018.05.04 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD 
(72)  ELISOVEŢCAIA Dina, MD; BOROVSKAIA 

Alla, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO 
Natalia, MD; DOROŞENCO Valentina, MD; 
VOINEAC Vasile, MD 

(54) Procedeu de cultivare a cartofului 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

legumicultură, şi anume la un procedeu de 
cultivare a cartofului.  
Procedeul, conform invenţiei, include înmuie-
rea tuberculilor de cartof într-o soluţie 
apoasă de 0,01% de extract sumar de glico-
zide din plante de Veronica officinalis L. în 
decurs de 15 min, uscarea și plantarea 
acestora, precum şi stropirea plantelor de 
cartof de trei ori pe parcursul vegetaţiei cu 
aceeaşi soluţie. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivating potatoes 
(57) The invention relates to agriculture, in parti-

cular to vegetable growing, namely to a pro-
cess for cultivating potatoes. 
The process, according to the invention, 
comprises soaking of potato tubers in a 
0.01% aqueous solution of total glycoside ex-
tract from Veronica officinalis L. plants for 15 
minutes, drying and planting thereof, and 
spraying of potato plants three times during 
the vegetation period with the same solution. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования картофеля 
(57) Изобретение относится к сельскому 

хозяйству, в частности к овощеводству, а 
именно к способу культивирования карто-
феля.  
Способ, согласно изобретению, включает 
замачивание клубней картофеля в 0,01%-
ном водном растворе суммарного экс-
тракта гликозидов из растений Veronica of-

ficinalis L. в течение 15 минут, их высу-
шивание и посадку, а также опрыскивание 

растений картофеля три раза в течение 
вегетации тем же раствором. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1325 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23C 9/144 (2006.01) 
A23J 1/20 (2006.01) 
B01D 61/42 (2006.01) 
C25B 9/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0079 
(22) 2018.07.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BOLOGA Mircea, MD; VRABIE Elvira, MD; 

MAXIMUK Evghenii, MD; PALADII Irina, MD; 
POLICARPOV Albert, MD; VRABIE Valeria, 
MD; STEPURINA Tatiana, MD; GON-
CIARUC Valeriu, MD; SPRINCEAN Cătălina, 
MD 

(54) Electrolizor cu fisuri 
(57) Invenţia se referă la electrolizoare cu fisuri şi 

poate fi utilizată în industria produselor lac-
tate pentru extragerea proteinelor din zer. 
Electrolizorul, conform invenţiei, conţine un 
corp dielectric (1) cu un arbore tubular (13), 
pe care sunt fixate ţevi radiale (16), cu celule 
(2, 3) ale catodului şi anodului, electrozi (5, 
6), conectaţi la o sursă de curent, cu ventile 
de admisiune (8 şi 10) şi de evacuare (9 şi 
11) a lichidului anodic şi a zerului, şi cu o 
cămaşă de răcire (19). Pe părţile laterale ale 
corpului (1) sunt fixate colectoare (12). 
Corpul (1) este executat cu fisuri (7), pe su-
prafaţa interioară a căruia este instalat 
catodul (5). În interiorul corpului (1), pe ar-
borele tubular (13), este amplasată o car-
casă semicilindrică (14) cu fisuri (15), pe su-
prafaţa exterioară a căreia este instalat 
anodul (6). Între catod (5) şi anod (6) este 
amplasată o membrană eterogenă (4) în 
formă de bandă semicilindrică. Suprafaţa 
anodului (6) şi membrana (4) formează celu-
la (3) anodului, iar suprafaţa catodului (5) şi 
membrana (4) formează celula (2) catodului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Slot electrolyzer 
(57) The invention relates to slot electrolyzers and 

can be used in the dairy industry for protein 
extraction from whey. 
The electrolyzer, according to the invention, 
comprises a dielectric body (1) with a hollow 
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shaft (13), on which are fixed radial pipes 
(16), with cathode and anode chambers (2, 
3), electrodes (5, 6), connected to a current 
source, with anodic liquid and whey inlet (8 
and 10) and outlet (9 and 11) valves, and to 
a cooling jacket (19). On the sides of the 
body (1) are fixed collectors (12). The body 
(1) is made with slots (7), on the inner sur-
face of which is installed the cathode (5). In-
side the body (1), on the hollow shaft (13), is 
placed a semi-cylindrical carcass (14) with 
slots (15), on the outer surface of which is in-
stalled the anode (6). Between the cathode 
(5) and the anode (6) is placed a heteroge-
neous membrane (4) in the form of a semi-
cylindrical band. The surface of the anode (6) 
and the membrane (4) form the anode 
chamber (3), and the surface of the cathode 
(5) and the membrane (4) form the cathode 
chamber (2). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Щелевой электролизер 
(57) Изобретение относится к щелевым элек-

тролизерам и может быть использовано в 
молочной промышленности для выделе-
ния белков из молочной сыворотки. 
Электролизер, согласно изобретению, 
содержит диэлектрический корпус (1) с 
полым валом (13), на котором закреплены 
радиальные трубы (16), с катодной и 
анодной камерами (2, 3), электроды (5, 6), 
подключенные к источнику тока, с венти-
лями для подачи (8 и 10) и отвода (9 и 11) 
анодной жидкости и молочной сыворотки, 
и с рубашкой охлаждения (19). На боковых 
сторонах корпуса (1) закреплены коллек-
торы (12). Корпус (1) выполнен со щелями 
(7), на внутренней поверхности которого 
установлен катод (5). Внутри корпуса (1), 
на полом валу (13), расположен полу-
цилиндрический каркас (14) со щелями 
(15), на внешней поверхности которого 
установлен анод (6). Между катодом (5) и 
анодом (6) расположена гетерогенная 
мембрана (4) в виде полуцилиндрической 
ленты. Поверхность анода (6) и мембрана 
(4) формируют анодную камеру (3), а 
поверхность катода (5) и мембрана (4) 
формируют катодную камеру (2). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 1326 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 
A23K 20/00 (2016.01) 

(21) s 2018 0021 
(22) 2018.03.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  EREMIA Nicolae, MD; CHIRIAC Angela, MD; 

CAISÎN Larisa, MD; IVANOVA Raisa, MD; 
MAŞCENCO Natalia, MD; NEICOVCENA  
Iulia, MD; MARDARI Tatiana, MD; CATARAGA 
Ivan, MD; SARÎ Nellea, MD 

(54) Procedeu de hrănire a albinelor 
(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 

un procedeu de hrănire a albinelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include hrăni-
rea albinelor cu un amestec din sirop de 
zahăr şi extract de glicozide dehidroconiferil 
alcool-9'-O--D-glucopiranozidă şi dehidro-
coniferil alcool-9-O--D-glucopiranozidă, în 
cantitate de 1,0 L amestec la o familie de al-
bine, primăvara, cu un interval de 6 zile, pâ-
nă la începutul culesului principal de la 
salcâmul alb. 

 
  Revendicări: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54) Process for feeding bees 
(57) The invention relates to apiculture, in particu-

lar to a process for feeding bees.  
The process, according to the invention, 
comprises feeding the bees with a mixture of 
sugar syrup and extract of glycosides dehy-
droconiferol-9-O--D-glucopyranoside and 
dehydroconiferol-9-O--D-glucopyranoside, 
in the amount of 1.0 L of mixture per bee 
family, in spring, with an interval of 6 days, 
before the start of the main collection from 
white acacia. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ подкормки пчел 
(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 

именно к способу подкормки пчел. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подкормку пчел смесью сахарного сиропа 
и экстракта гликозидов дегидрокониферол 
-9-O--D-глюкопиранозид и дегидрокони-
ферол-9-O--D-глюкопиранозид, в коли-
честве 1 л смеси на одну семью, весной, с 
интервалом 6 дней, до начала главного 
сбора с белой акации. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 

 
(11) 1327 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01) 
A61C 8/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0107 
(22) 2018.11.14 
(71)(72)(73) ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;  

ARDELEANU Liviu, MD 
(54) Metodă de creştere a înălţimii osului 

maxilarului superior pentru instalarea 

implanturilor endoosoase 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia oro-maxilo-facială şi implantologie 
şi poate fi utilizată pentru creşterea înălţimii 
osului  maxilarului superior pentru instalarea 
implanturilor endoosoase.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că până la 
efectuarea intervenţiei chirurgicale de la 
pacient se colectează 20...40 ml de sânge 
pentru formarea unui cheag de sânge, apoi 
se efectuează  anestezia loco-regională, se 
efectuează o incizie orizontală a mucoasei 
bucale şi a periostului cu 2 mm de la vârful 
apofizei alveolare în direcţia osului palatin 
sau pe vârful apofizei alveolare, apoi 

înconjurând coletul dinţilor la hotar cu breşa 
pornesc liniile de incizie verticală şi până la 
fundul de sac vestibular. Cu ajutorul 
radiogramei se apreciază planşeul sinusului 
maxilar şi nivelul liniilor verticale, apoi se 
decolează lamboul muco-periostal cu ajutorul 
decolatorului, iar cu ajutorul unei freze 
sferice cu o rotaţie de 800...1200 rot./min se 
efectuează un orificiu de acces de formă 
trapezoidală sau ovală cu reperul conform 
şablonului radiologic localizat mai sus de 2 
mm şi mai mult de peretelui inferior al 
sinusului, după care se decolează şi se ridică 
membrana Schneider de pe planşeu cu 
formarea unui spaţiu pentru augmentare, la 
marginea superioară a mucoasei elevate în 
direcţie antero-posterioară se introduc două 
tije metalice cu diametrul de 2 mm, iar spaţiul 
format se umple cu cheagul sangvin pregătit, 
orificiul osos se acoperă cu o membrană 
biologică rezorbabilă din biopolimeri cu 
conţinut de colagen, iar lamboul muco-
periostal se readuce pe suprafaţa osului şi se 
suturează cu fire separate neresorbabile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for increasing the height of the 

upper jaw bone for installing intraosse-

ous implants 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to maxillofacial surgery and implantology, 
and can be used for increasing the height of 
the upper jaw bone for installing intraosseous 
implants. 
Summary of the invention consists in that be-
fore performing the surgical intervention, 
20…40 ml of blood is sampled from the pa-
tient to form a thrombus, then is performed 
the local-regional anesthesia, is performed a 
horizontal incision of the oral mucosa and 
periosteum 2 mm from the apex of the alveo-
lar process in the direction of the palatine 
bone or on the apex of the alveolar process, 
then the lines of vertical incisions start sur-
rounding the dentogingival groove of the 
teeth at the border with the access and up to 
the bottom of the vestibular sac. Using the 
radiogram, the bottom of the maxillary sinus 
and the level of vertical lines are assessed, 
then is detached the muco-periosteal flap  
using a scraper, and using a spherical dental 
cutter with a rotation of 800…1200 rpm is 
made a hole for access of trapezoid or oval 
shape with the landmark according to the ra-
diological template located 2 mm or more 
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above the lower wall of the sinus, then the 
Schneider membrane is detached and raised 
from the bottom with the formation of an 
augmentation space, on the upper edge of 
the raised membrane in the anteroposterior 
direction are introduced two metal rods with 
a diameter of 2 mm, and the formed space is 
filled with the prepared thrombus, the access 
hole is covered with a biological absorbable 
biopolymer membrane containing collagen, 
and the muco-periosteal flap is returned to 
the surface of the bone and sutured with 
separate nonabsorbable sutures. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод для наращивания высоты кости 

верхней челюсти для установления 

внутрикостных имплантатов 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к челюстно-лицевой хирургии и 
импланталогии, и может быть использо-
вано для наращивания высоты кости 
верхней челюсти для установления вну-
трикостных имплантатов.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
до выполнения хирургического вмеша-
тельства осуществляют забор 20...40 мл 
крови от пациента для формирования 
тромба, затем выполненяют местно-
региональную анестезию, выполняют 
горизонтальный разрез слизистой оболо-
чки полости рта и периоста на 2 мм от 
вершины альвеолярного отростка в 
направлении небной кости или на 
вершине альвеолярного отростка, затем 
окружая  зубодесневой желобок зубов на 
границе с доступом начинают линии 
вертикальных разрезов и до дна вести-
булярного мешка. С помощью радио-
граммы оценивают дно верхнечелюстной 
пазухи и уровень вертикальных линий, 
затем отслаивают слизисто-периостальный 
лоскут при помощи скребка, а с помощью 
сферической фрезы с вращением 
800...1200 об./мин выполняют отверстие 
для доступа трапециевидной или оваль-
ной формы с ориентиром согласно 
радиологического шаблона распаложен-
ный выше на 2 мм и более от нижней 
стенки пазухи, после чего отслаивают и 
поднимают мембрану Шнайдера от дна с 

сформированием пространства для 
аугментации, на верхнем краю поднятой 
мембраны в передне-заднее направление 
вводят два металлических стержня с 

диаметром 2 мм, а сформированное 
пространство заполняют приготовленным 
тромбом, отверстие для доступа покры-
вают биологической рассасывающиеся 
мембраной из биополимеров с содержа-
нием колагена, а слизисто-периостальной 
лоскут возвращают на поверхность кости 
и ушивают отдельными нерассасываю-
щиеся нитками. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1328 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 1/08 (2006.01) 

(21) s 2018 0045 
(22) 2018.05.16 
(71)(72)(73) PRIDA Andrei, MD 
(54) Procedeu de fabricare a vinului materie 

primă destinat distilării 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
materie primă destinat distilării. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede cu-
lesul manual sau mecanizat al strugurilor, 
zdrobirea acestora cu sau fără desciorchina-
re cu obţinerea mustuielii proaspete, 
amestecarea acesteia cu precipitat lichid de 
burbă şi drojdie separat dintr-un vin tânăr cu 
aceeaşi destinaţie la sfârşitul fermentării tu-
multuoase, după care  urmează macerarea 
amestecului şi transvazarea la scurgere şi 
presare, fermentarea alcoolică a mustului 
obţinut, tragerea vinului tânăr de pe precipi-
tatul de burbă şi drojdie cu păstrarea 
opţională ulterioară a vinului până la distilare. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing wine stock intend-

ed for distillation 
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for producing wine stock 
intended for distillation. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the manual or mechanized harves-
ting of grapes, crushing thereof with or wit-
hout destemming to produce fresh pulp, mi-
xing thereof with liquid thick and yeast pre-
cipitate separated from young wine stock of 
the same purpose at the end of rapid fermen-
tation, followed by maceration of the mixture 
and transportation to runoff and pressing, al-
coholic fermentation of the obtained must, 
removal of young wine stock from the thick 
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and yeast precipitate, followed by optional 
storage of wine until distillation. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ производства виноматериала 

предназначенного для дистилляции 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно способу 
производства виноматериала предназна-
ченного для дистилляции. 
Способ, согласно изобретению, предус-
матривает ручной или механизированный 
сбор винограда, его дробление с греб-
неотделением или без, с получением 
свежей мезги, ее смешивание с жидким 
гущевым и дрожжевым осадком, отде-
ленным из молодого виноматериала 
такого же назначения в конце бурного 
брожения, после чего следует настаива-
ние смеси и транспортировка на стекание 
и прессование, спиртовое брожение 
полученного сусла, снятие молодого вино-
материала с гущевого и дрожжевого 
осадка с последующим опциональным 
хранением вина до дистилляции. 

 
 П. формулы: 3 
 

 
(11) 1329 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/18 (2006.01) 

(21) s 2018 0078 
(22) 2018.07.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA  

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

(54) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă 
(57) Invenţia se referă la inhibitori de coroziune a 

oţelului în apă, şi poate fi utilizată pentru a 
inhiba coroziunea în sistemele închise ale 
conductelor din oţel. 
Inhibitorul, conform invenţiei, conţine extract 
apos din frunze şi tulpini uscate de 
rostopască Chelidonium majus şi acid 
sulfuric concentrat, în următorul conţinut al 
componentelor, mL/L:  
extract apos de rostopască  2040,  
acid sulfuric  0,52,  
 
 
 

totodată, extractul apos de rostopască se 
obţine prin extragerea materiei prime în apă 
la o temperatură de 8090 °C timp de 13 
ore, luate în raport masic de 1:(1030). 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of steel corrosion in water 
(57) The invention relates to inhibitors of steel 

corrosion in water, and can be used to inhibit 
corrosion in closed steel pipe systems. 
The inhibitor, according to the invention, 
comprises an aqueous extract of dry leaves 
and stems of greater celandine Chelidonium 

majus and concentrated sulfuric acid, in the 
following content of components, ml/L: 
water extract of greater celandine – 20…40, 
sulfuric acid – 0.5…2, 
at the same time, the aqueous extract of 
greater celandine is obtained by extracting 
the raw material in water at a temperature of 
80…90C for 1…3 hours, taken in a mass ra-
tio of 1:(10…30). 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Ингибитор коррозии стали в воде 
(57) Изобретение относится к ингибиторам 

коррозии стали в воде, и может быть 
использовано для ингибирования корро-
зии в замкнутых системах стальных тру-
бопроводов. 
Ингибитор, согласно изобретению, содер-
жит водный экстракт из сухих листьев и 
стеблей чистотела большого Chelidonium 

majus и концентрированную серную 
кислоту, в следующем содержании ком-
понентов, мл/л: 
водный экстракт чистотела большого  
2040,  
серная кислота  0,52,  
при этом, водный экстракт чистотела 
большого получают при экстрагировании 
сырья в воде при температуре 8090 °C в 
течение 13 ч при массовом соотно-
шении 1:(1030). 

 
 П. формулы: 1 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 

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

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

 

 
      

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

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

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с 
Законом № 50 от 07.03.2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о 
выдаче патента. 
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(11) MD/EP 3111020 (13) T2 

(51) Int.Cl.: E04C 5/03 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0001 

(96) 16740793.1, 2016.01.21 

(87) WO 2016/118790, 2016.07.28 

(31) 201514601438 

(32) 2015.01.21 

(33) US 

(71)(73) TS REBAR HOLDING LLC, US 

(72) BOGUSLAVSCHI Nikolai, MD; WRIGHT 
Chester, US; ZALAN Arkady, US 

(74) LAZICOV Tatiana 

(54) Armătură pentru beton armat 

Reinforcement for reinforced concrete 

Арматура для железобетона 

(57)  Armătură metalică sudabilă cu o tijă în spi-
rală cu un pas constant sau variabil de 1 
până la 10 ori din diametrul unui cilindru în 
care este inscripționată tija în spirală; cu o 
secțiune transversală plană, având cel puțin 
două petale conectate la secțiunea centrală 
și separate una de cealaltă prin goluri. Pe-
talele triunghiulare sunt conectate cu partea 
centrală prin vârfurile lor; marginile petale-
lor, la distanță de partea centrală, sunt ro-
tunde. Armătura are nervuri; înălțimea ner-
vurilor este de 0,5 până la 1,0 mm și dis-
tanța dintre nervuri este de 5 până la 15 
mm. 
 
Revendicări: 10 
Figuri: 6 
  

(57)  A spiral rebar weldable metal rod with a 
constant or variable pitch of between 1 and 
10 times a diameter of a cylinder into which 
the rod is inscribed; with a planar cross-
section having at least two petals connec-
ted to the central section and separated 
from each other by gaps. The triangular 
petals are connected with the central sec-
tion by their vertices; the petal edges dis-
tant from the central section are circular. 
The rebar has ribs; the ribs' height is be-
tween 0.5 mm and 1.0 mm and distances 
between the ribs are between 5 mm and 15 
mm. 
 
Claims: 10 
Fig.: 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) MD/EP 3209381 (13) T2 

(51) Int.Cl.: A61P 29/00 (2006.01.01) 
           A61K 39/08 (2006.01.01) 
           A61K 35/74 (2015.01.01) 
           A61K 31/00 (2006.01.01) 
           A61K 9/19 (2006.01.01) 
           A23L 33/135 (2016.01.01) 
           A23C 9/152 (2006.01.01) 
           A61K 39/00 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0063 

(96) 16804857.7, 2016.11.23 

(87) WO 2017/089794, 2017.06.01 

(31) 201520631 

(32) 2015.11.23 

(33) GB 

(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB 

(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; HOLT Amy 
Beth, GB; MCCLUSKEY Seanin Marie, GB; 
LENNON Grainne Clare, GB; AHMED  
Suaad, GB 

(74) PARASCA Dumitru 

(54) Compoziții care conțin tulpini bacteriene 

Compositions comprising bacterial 
strains 

Композиции, содержащие бактериаль-
ные штаммы 

(57)  Invenția furnizează compoziții care cuprind 
tulpini bacteriene pentru tratarea și preveni-
rea cancerului. 

Revendicări: 16 
Figuri: 2 

(57) The invention provides compositions com-
prising bacterial strains for treating and 
preventing inflammatory and autoimmune 
diseases. 
 
Claims: 16 
Fig.: 2 

 

 

(11) MD/EP 3271368 (13) T2 

(51) Int.Cl.: A61K 31/66 (2006.01.01) 
           A61K 45/06 (2006.01.01) 
           A61K 9/00 (2006.01.01) 
           C07F 9/6568 (2006.01.01) 
           A61K 31/675 (2006.01.01) 
           C07F 9/6584 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0097 

(96) 17706525.7, 2017.01.13 

(87) WO 2017/121969, 2017.07.20 

(31) 1670004 

(32) 2016.01.14 

(33) FR 

(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 

(72) GLOANEC Philippe, FR; SCHAFFNER  
Arnaud-Pierre, FR; SANSILVESTRI-MOREL 
Patricia, FR; RUPIN Alain, FR; MENNECIER 
Philippe, FR; VALLEZ Marie-Odile, FR 
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(74) MARGINE Ion 

(54) Noi derivați de fosfinan și azafosfinan, pro-
cedeu de obţinere a acestora și compoziții 
farmaceutice care îi conțin 

Novel phosphinane and azaphosphinane 
derivatives, method for preparing same 
and pharmaceutical compositions contai-
ning same 

Новые производные фосфинана и 
азафосфинана, способ их получения и 
содержащие их фармацевтические 
композиции 

(57)  Compușii cu formula (I) în care: Ak1 reprezintă 
o catenă alchil, X reprezintă - (CH2) m-, -CH 
(R) -, -N (R) R, -CH2- sau -CH2-N (R) -CH2-, 
m și R sunt definiți ca în descriere, R1 și R2 
reprezintă fiecare H atunci când X reprezintă - 
(CH2) m-, -CH (R) -N (R) - sau -N (R) -CH2- 
sau într-adevăr împreună formează o legătură 
atunci când X reprezintă -CH2-N (R) -CH2-, 
R3 reprezintă NH2, -NH2, Cy-Ak3-NH2 sau 
piperidin-4-il, Cy și Ak3 sunt definiți ca în de-
scriere, R4 și R5, identici sau diferiți, re-
prezintă fiecare H sau F, izomerii optici ai 
acestuia și acidul acceptabil farmaceutic săruri 
de adiție ale acestora. Invenția se referă de 
asemenea la medicamente care conțin ace-
leași substanțe. 

 
Revendicări: 20 
  

(57)  Compounds of formula (I) in which: Ak1 repre-
sents an alkyl chain, X represents -(CH2)m-, -
CH(R)-, -N(R)-,-CH2-N(R)-, -N(R)-CH2- or -
CH2-N(R)-CH2-, m and R are as defined in 
the description, R1 and R2 each represent H 
when X represents -(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, 
-CH2-N(R)- or -N(R)-CH2-, or indeed together 
form a bond when X represents -CH2-N(R)-
CH2-, R3 represents NH2, Cy-NH2, Cy-Ak3-
NH2 or piperidin-4-yle, Cy and Ak3 are as 
defined in the description, R4 and R5, identical 
or different, each represent H or F, the optical 
isomers of same, and the pharmaceutically 
acceptable acid addition salts thereof. The 
invention also relates to drugs containing 
same. 

 
 
Claims: 20 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 

crt. 

Cod 

ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 

brevet 

(13) Cod 

ST.16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. 

depozit 

(22) Data 

depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 FR 4546 C1 A61K 9/14 (2006.01) 

A61K 31/57 (2006.01) 

A61P 15/00 (2006.01) 

A61P 15/18 (2006.01) 

A61K 47/32 (2006.01) 

a 2015 0054 2013.11.07 8/2018 

2 US 4587 C1 A61K 8/362 (2006.01) 

A61K 8/41 (2006.01) 

A61Q 5/00 (2006.01) 

A61Q 5/04 (2006.01) 

A61Q 5/08 (2006.01) 

A61Q 5/10 (2006.01) 

a 2016 0010 2014.08.01 8/2018 

3 GB 4588 C1 A61K 9/00 (2006.01) 

A61K 47/36 (2006.01) 

A61K 47/38 (2006.01) 

A61K 9/16 (2006.01) 

A61P 31/04 (2006.01) 

a 2015 0070 2014.01.14 8/2018 

4 US 4589 C1 A61K 31/513 (2006.01) 

A61K 31/4184 (2006.01) 

A61K 31/381 (2006.01) 

A61P 31/14 (2006.01) 

a 2014 0035 2012.09.14 8/2018 

5 US 4590 C1 C07D 491/08 (2006.01) 

C07D 491/18 (2006.01) 

C07D 498/08 (2006.01) 

C07D 498/18 (2006.01) 

C07D 498/22 (2006.01) 

C07D 513/18 (2006.01) 

A61K 31/4353 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

a 2014 0086 2013.02.20 8/2018 
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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 MD 1271 Z A01B 33/04 (2006.01) 

A01B 35/18 (2006.01) 

A01B 39/16 (2006.01) 

s 2017 0113 2017.11.02 8/2018 

2 MD 1272 Z A01K 61/00 (2006.01) s 2017 0136 2017.12.26 8/2018 

3 MD 1273 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2018 0031 2018.04.02 8/2018 

4 MD 1274 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2018 0032 2018.04.02 8/2018 

5 MD 1275 Z B24B 39/04 (2006.01) s 2018 0016 2018.03.12 8/2018 

6 MD 1277 Z C12N 1/14 (2006.01) 

C12N 1/16 (2006.01) 

C12R 1/80 (2006.01) 

s 2017 0144 2017.12.28 8/2018 

7 MD 1278 Z F26B 3/10 (2006.01) 

F26B 3/347 (2006.01) 

F26B 17/10 (2006.01) 

A23N 12/08 (2006.01) 

s 2018 0028 2018.03.28 8/2018 

8 MD 1279 Z G01N 1/28 (2006.01) 

G01N 1/30 (2006.01) 

G01N 21/00 (2006.01) 

C12N 1/10 (2006.01) 

s 2017 0067 2017.05.23 8/2018 

9 MD 1280 Z G01N 27/90 (2006.01) s 2018 0024 2018.03.22 8/2018 
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 
Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

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

se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra 
cost. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 

P 

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

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

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2018 0029 /  
   2018.12.11 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
„Alexandru Ciubotaru”, MD 
 
b. MANOLE Svetlana, MD;  
SÎRBU Tatiana, MD; 
ROŞCA Ion, MD 

CRIN GALBEN 
(Hemerocallis x hybrida 

hort.) 
 
Lemon Day-lily 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 
Лилейник желтый 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 

FRUMOASA 2019.03.31 

2 v 2018 0030 /  
   2018.12.11 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
„Alexandru Ciubotaru”, MD 
 
b. VOINEAC Ina, MD;  
ROŞCA Ion, MD;  
GARGALÎC Svetlana, MD 

CRIZANTEMĂ 
(Chrysanthemum indicum 
L.) 
 
Chrisanthemum 
(Chrysanthemum indicum 
L.) 
 
Хризантема 
(Chrysanthemum indicum 
L.) 

CAPITOLINA 2019.03.31 

3 v 2018 0031 /  
   2018.12.11 

a. GRĂDINA BOTANICĂ 
NAŢIONALĂ (INSTITUT) 
„Alexandru Ciubotaru”, MD 
 
b. SÎRBU Tatiana, MD;  
SFECLĂ Irina, MD;  
ŞABAROV Doina, MD;  
SLIVCA Vasile, MD 

BUJOR 
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Peony 
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Пион 
(Paeonia lactiflora Pall.) 

ANDROMEDA 2019.03.31 

4 v 2018 0032 /  
   2018.12.26 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
“PORUMBENI”, MD 
 
b. VANICOVICI Nicolai, MD;  
MÎRZA Vitalie, MD ;  
SPÎNU Angela, MD ;  
NEGARA Ion, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD 

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

AS 201 2019.03.31 
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1 2 3 4 5 6 

5 v 2018 0033 /  
   2018.12.26 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. CIOBANU Valentin, MD;  
PARTAS Eugenia, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
CERNEI Mihail, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD;  
SPÎNU Angela, MD 

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

AG 5290 2019.03.31 

6 v 2018 0034 /  
   2018.12.27 

a. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 
 
b. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 

CEAPĂ 
(Allium cepa) 
 
Onion 
(Allium cepa) 
 
Лук 
(Allium cepa) 

Sonoma 2019.03.31 

7 v 2018 0035 /  
   2018.12.27 

a. BEJO ZADEN BV, NL; DE 
GROOT EN SLOT B.V., NL 
 
b. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 

CEAPĂ 
(Allium cepa) 
 
Onion 
(Allium cepa) 
 
Лук 
(Allium cepa) 

Almagro 2019.03.31 

8 v 2018 0036 /  
   2018.12.27 

a. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 
 
b. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 

CEAPĂ 
(Allium cepa) 
 
Onion 
(Allium cepa) 
 
Лук 
(Allium cepa) 

Oneida 2019.03.31 

9 v 2018 0037 /  
   2018.12.27 

a. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 
 
b. BEJO ZADEN BV, NL;  
DE GROOT EN SLOT B.V., NL 

CEAPĂ 
(Allium cepa) 
 
Onion 
(Allium cepa) 
 
Лук 
(Allium cepa) 

Venecia 2019.03.31 
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 



     SOIURI DE PLANTE        MD - BOPI 3/2019  

 

 
71

 

FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

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

numărul brevetului, data acordării brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  

Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2016 0020 /  

   2016.08.22 

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

 

b. LUPAŞCU Galina, MD;  
GAVZER Svetlana, MD; 
SAŞCO Elena, MD;  
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD 

GRÂU  
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat  
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

 

 

MOLDOVA 16 286 / 2019.03.31 

2 v 2016 0019 /  

   2016.08.15 

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

 

b. VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
LEATAMBORG Svetlana, MD;  

LUPAŞCU Galina, MD;  
ROTARI Silvia, MD;  
GORE Andrei, MD 

TRITICALE  
(Triticosecale Witt.) 

 

Triticale  
(Triticosecale Witt.) 

 

Тритикале  
(Triticosecale Witt.) 

 

 

INGEN 54 287 / 2019.03.31 

 



1
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III 

Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

 

 

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 041318 
(220) 2017.10.12 
(730) Consorzio Tutela del Lambrusco di Mo-

dena, IT 
Viale Virgilio, 55, I-41123 Modena, Italia 
Consorzio Vini Mantovani, IT 
Via Calvi, 28, I-46100 Mantova, Italia 
Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano 
e Colli di Scandiano e di Canossa, IT 
Via Crispi, 3, I-42121 Reggio Emilia, Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(551)   Marcă colectivă.  
(511) NCL(11-2017) 
33   - vinuri Lambrusco produse în conformitate cu 

DOP şi IGP în vigoare. 
 

(531) CFE(7) 01.15.15; 11.03.01; 11.03.02; 11.03.20; 
26.01.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 042970 
(220) 2018.08.16 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Mołdawska". 

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

 

 
 
 
 
 

(210) 043137 
(220) 2018.10.01 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 

Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 043261 
(220) 2018.10.24 
(730) C.F.O.-PRIM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 188/2, ap. 30,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă; scoici; spumă de 
mare; chihlimbar galben; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.17; 07.15.08; 25.07.06; 26.15.07; 
27.05.01. 
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(210) 043323 
(220) 2018.11.09 
(730) PROVITUS PRIM S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 69A,  
MD-2012, 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 evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.01; 05.07.27; 25.01.13; 27.01.07; 
27.03.11; 27.05.09; 27.05.25. 

 

 
(210) 043324 
(220) 2018.11.09 
(730) PROVITUS PRIM S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 69A,  
MD-2012, 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 evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.01; 05.07.27; 25.01.13; 27.01.07; 
27.03.11; 27.05.25. 

 

 
 
(210) 043346 
(220) 2018.11.09 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

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

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

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

volante, foi de date, materiale informative, 
materiale de instruire în domeniul afacerilor, 
comerţului electronic, tehnologiei informaţiei, 
cloud computing-ului, telecomunicaţiilor, In-
ternetului, instruirii pentru afaceri şi comerţ 
electronic, gestionării afacerilor, vânzărilor, 
managementului marketingului şi financiar; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
asistente personale digitale (PDA); playere 
portabile multimedia; telefoane mobile; tele-
foane inteligente; aparate digitale de foto-
grafiat; baterii, încărcătoare de baterii; staţii 
de lucru pe calculator; servere informatice; 
hardware pentru reţele de calculatoare şi de 
telecomunicaţii; adaptoare, comutatoare, 
routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-
toare; modemuri fără fir, cu fir, carduri şi dis-
pozitive de comunicaţii; suporturi pentru lap-
topuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware de calculatoare şi firmware; soft-
ware de calculatoare (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); sisteme de navi-
gaţie pentru automobile; compact-discuri; 
muzică digitală (care poate fi descărcată de 
pe Internet); aparate de telecomunicaţii; su-
porturi de mouse; aparate pentru telefoane 
mobile; accesorii pentru telefoane mobile; 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; sisteme de alarmă; 
camere video de securitate; unităţi mobile 
pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video porta-
bile; căşti audio; pavilioane pentru receptorul 
telefonului; difuzoare; aparate şi echipamen-
te de sistem de poziţionare globală (GPS); 
programe şi software pentru jocuri de calcu-
lator, electronice şi video (inclusiv software 
descărcabil de pe Internet); ecrane de 
afişare cu cristale lichide pentru echipamente 
de telecomunicaţii şi electronice; decodoare 
pentru televizoare; telecomenzi; programe de 
stocare de date; ochelari şi ochelari de 
soare; indicatoare electronice; carduri 
bancare de credit, de debit, de numerar şi de 
identificare, codate sau magnetice; maşini de 
casierie automatică, bancomate; cititoare de 
cărţi electronice; cartuşe de toner, 
neumplute, pentru imprimante şi fotocopi-
atoare; dispozitive de monitorizare a be-
beluşilor; dispozitive video de monitorizare a 
bebeluşilor; obiective macro; tablete; carduri 
de acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; 
toate incluse în clasa 09; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor; administrare 
comercială; lucrări de birou; organizare, ges-
tionare şi monitorizare a programelor de sti-
mulare şi fidelizare; servicii de publicitate 
furnizate pe Internet; producţie de publicitate 
televizată şi radiofonică; contabilitate; vânza-
re prin licitaţie publică; organizare de târguri 
comerciale; sondaje de opinie; prelucrare de 
date; furnizare de informaţii de afaceri; agen-
ţii de publicitate; servicii de publicitate pentru 
alte persoane; gestionare de fişiere informa-
tice; compilarea informaţiilor în baze de date 
informatice; consultanţă în afaceri; servicii de 
consultanţă în afaceri în domeniul evenimen-
telor, conferinţelor, programelor de instruire, 
programelor educaţionale şi seminarelor 
desfăşurate pe web; servicii de consultanţă 
în afaceri în domeniul furnizării de cunoştinţe 
pe web; servicii de consultanţă în afaceri în 
domeniul colaborării on-line şi al tehnologiilor 
de colaborare; servicii de consultanţă în afa-
ceri în domeniul vânzărilor şi marketingului; 
managementul proiectelor de afaceri; mana-
gementul proiectelor de afaceri cu privire la 
dezvoltare, iniţiere, organizare, producţie, 
înregistrare, monitorizare şi urmărire pentru 
evenimente, conferinţe, programe de instrui-
re, programe educaţionale şi seminare des-
făşurate pe web; servicii de cercetare a pieţei 
şi de consultanţă în afaceri; servicii de con-
sultanţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale prin localizarea şi fur-
nizarea de referinţe pentru livrarea unei largi 
varietăţi de produse şi servicii comerciale şi 
de larg consum; 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 in-
termediul căruia terţii pot oferi şi achiziţiona 
produse şi servicii, plasa, determina statutul 
şi onora tranzacţii comerciale şi comenzi, 
încheia contracte şi tranzacţiona afaceri; 
furnizarea serviciilor de comenzi on-line 
computerizate; publicitatea produselor şi 
serviciilor pentru terţi prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; servicii de agenţii 
internaţionale de import şi export; închiriere 
de spaţiu publicitar în mijloacele de comuni-
care; servicii comerciale on-line referitoare la 
vânzări prin licitaţii electronice şi furnizare de 
evaluări comerciale on-line cu privire la aces-
tea; servicii de vânzare cu amănuntul on-line 
referitoare la produse de larg consum; furni-
zarea unui registru cu site-urile web ale 

terţilor pentru a facilita tranzacţiile comer-
ciale; servicii de consultanţă în afaceri cu 
privire la gestionarea 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 calculatoare locale şi globale; consultanţă 
pentru managementul corporativ; servicii de 
marketing şi promovare; publicare de mate-
riale publicitare; servicii de marketing cu 
privire la spaţii libere; difuzare de materiale 
publicitare, actualizare de materiale publicita-
re, compilare de anunţuri publicitare pentru a 
fi utilizate ca pagini web pe Internet; închiri-
ere de spaţii publicitare; prelucrare de date 
informatice; servicii de informare cu privire la 
vânzări, afaceri şi promoţii; servicii de prelua-
re a mesajelor vocale pentru abonaţi telefo-
nici; servicii de răspuns telefonic (pentru 
terţi); vânzări prin licitaţii disponibile pe Inter-
net; managementul resurselor de personal; 
furnizarea informaţiilor cu privire la vânzări, 
afaceri, publicitate şi promoţii printr-o reţea 
de calculatoare globală sau prin Internet; 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu amănun-
tul; regruparea, pentru alte persoane, de 
diverse produse, care permite clienţilor să 
compare şi să cumpere comod aceste pro-
duse de pe un site web cu produse de larg 
consum pe Internet şi dintr-un magazin de 
vânzare angro; regruparea, pentru alte per-
soane, de diverse produse, care permite 
clienţilor să compare şi să cumpere comod 
aceste produse dintr-un catalog de produse 
de larg consum prin comenzi prin poştă sau 
prin mijloace de telecomunicaţii; regruparea, 
pentru alte persoane, de diverse produse, 
care permite clienţilor să compare şi să cum-
pere comod aceste produse din magazine de 
vânzare cu amănuntul; vânzarea cu amănun-
tul şi angro de telefoane, aparate pentru tele-
foane mobile, accesorii pentru telefoane mo-
bile, produse electronice şi telecomunicaţii, 
hardware de calculatoare şi software de cal-
culatoare, baterii, încărcătoare de baterii, 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
recepţia, transmiterea şi/sau reproducerea 
datelor, informaţii, fotografii, imagini şi/sau 
sunet, metale preţioase, bijuterii, pietre preţi-
oase, produse de imprimerie, papetărie, car-
duri codate magnetic şi nemagnetic, mobilier, 
cadre (rame), ustensile de menaj şi 
bucătărie, articole de sticlă, porţelan şi fa-
ianţă, textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
articole care servesc la acoperirea capului, 
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dantele şi broderii, nasturi, panglici, ace şi 
ace cu gămălie, flori artificiale, covoare, car-
pete, jocuri şi jucării electronice, produse 
chimice destinate industriei, ştiinţei, foto-
grafiei şi agriculturii, firnisuri, vopsele şi lacuri, 
produse pentru igiena personală, săpunuri, 
parfumerie, cosmetice, loţiuni pentru păr şi 
corp, uleiuri esenţiale, preparate pentru 
curăţare şi pentru albit, lubrifianţi, combusti-
bili, lumânări, preparate farmaceutice, veteri-
nare şi sanitare, articole de fierărie şi pro-
duse de feronerie metalică, maşini şi maşini 
unelte, cuţite, furculiţe şi linguri, aparate de 
ras şi unelte acţionate manual, calculatoare, 
maşini de calculat, aparate şi instrumente 
electrice, fotografice, cinematografice şi op-
tice, ochelari şi ochelari de soare, aparate şi 
instrumente chirurgicale şi medicale, aparate 
de iluminat, de încălzit, de producere a va-
porilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de 
artificii, argintărie, ceasornicărie şi instrumen-
te pentru măsurarea timpului, instrumente 
muzicale, reviste, carduri, produse din hârtie 
şi carton, tablouri, maşini de scris şi articole 
de birou, materiale de ambalat, cauciuc şi 
materiale plastice utilizate în producţie, mate-
riale pentru călăfătuire şi izolare, piele şi imi-
taţii de piele şi produse din aceste materiale, 
genţi de mână, portmonee, portofele, supor-
turi din piele, genţi, bagaje, umbrele, oglinzi, 
frânghii, sfori, plase, corturi, fire şi aţe de uz 
textil, umeraşe şi cuiere pentru haine, indi-
vidualuri de masă, articole de croitorie, cu-
verturi de pat şi feţe de masă, articole pentru 
joacă şi articole de sport, produse alimentare 
şi băuturi, carne, peşte, păsări, fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte, dulceţuri şi 
sosuri de fructe, ouă, lapte şi produse lac-
tate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea, 
ceai, cacao, zahăr, orez, făină, pâine şi prăji-
turi, condimente, fructe şi legume proaspete, 
bere, ape minerale, sucuri de fructe şi alte 
băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, pro-
duse florale, tutun, articole pentru fumători şi 
chibrituri; publicitate directă prin poştă; ser-
vicii de agenţie de cumpărare şi vânzare 
pentru terţi; selectare de produse şi achiziţi-
onare de produse pentru persoane şi între-
prinderi; servicii de comandă (pentru terţi); 
servicii de vânzări cu amănuntul prestate de 
magazine universale; servicii de vânzări cu 
amănuntul prestate de supermarketuri; ser-
vicii de secretariat; furnizarea informaţiilor 
statistice în materie de afaceri; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-

tare; servicii de asistenţă în afaceri refe-
ritoare la compilarea şi închirierea de liste de 
adrese; investigaţii pentru afaceri; servicii de 
administrare comercială pentru prelucrarea 
automată a vânzărilor pe Internet; servicii de 
recomandări pentru afaceri şi plasare de 
forţă de muncă; agenţii de compensare 
pentru import-export (servicii de agenţii de 
import-export); agenţie pentru abonare la 
ziare; reproducere de documente; transcriere 
(inclusiv scriere pe hârtie de calc); închiriere 
de aparatură de birou; managementul relaţiei 
cu clienţii; servicii de gestionare a afacerilor 
în legătură cu comerţul electronic; servicii de 
gestionare a afacerilor şi de administrare 
comercială cu privire la programe de sponso-
rizare; servicii de evidenţă contabilă; servicii 
caritabile, şi anume administrare comercială 
referitoare la organizarea şi coordonarea de 
programe de voluntariat şi proiecte în folosul 
comunităţii; închiriere de standuri de vânza-
re; furnizarea informaţiilor de contact comer-
ciale şi de afaceri; optimizarea motoarelor de 
căutare; optimizarea traficului pe site; servicii 
publicitare de tip "pay per click"; servicii de 
intermediere comercială; administrarea afa-
cerilor pentru furnizorii de servicii indepen-
denţi; negociere şi încheiere de tranzacţii 
comerciale pentru terţi; actualizare şi întreţi-
nere de date în baze de date informatice; 
servicii de coordonare a proiectelor de afa-
ceri pentru proiecte de construcţii; furnizarea 
informaţiilor de afaceri prin intermediul unui 
site; servicii de consultanţă, informare şi 
consiliere cu privire la serviciile sus-menţio-
nate; toate incluse în clasa 35; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; compensarea şi re-
concilierea tranzacţiilor financiare printr-o re-
ţea globală de calculatoare; servicii bancare 
şi financiare on-line; servicii de carduri de 
credit, prelucrarea şi transmiterea facturilor şi 
plăţilor acestora, precum şi furnizarea asi-
gurărilor pentru tranzacţii financiare; servicii 
de transfer de fonduri; transmiterea de fon-
duri prin mijloace electronice pentru terţi; 
transfer de plăţi pentru terţi prin Internet; 
servicii financiare sub formă de servicii de 
facturare şi procesare de plăţi; intermediere 
şi gestionare de închirieri şi arendări de pro-
prietăţi imobiliare; închiriere şi leasing de 
proprietăţi imobiliare; evaluări de proprietăţi 
imobiliare; evaluare imobiliară, finanţare 
imobiliară, investiţii imobiliare; brokeraj imo-
biliar; agenţii imobiliare; servicii ale agenţiilor 
de închiriere a locuinţelor; servicii actuariale; 
servicii de gestionare şi consultanţă privind 
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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 servicii financiare; ser-
vicii financiare furnizate prin mijloace de tele-
comunicaţii; servicii de consultanţă şi consi-
liere financiară; tranzacţii bancare la domici-
liu (home banking); servicii bancare furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau prin Internet; servicii de tranzacţionare a 
titlurilor de valoare, cotaţii la bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plăţi şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifi-
carea creditelor prin intermediul reţelelor 
globale de calculatoare; servicii electronice 
de gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru cumpărături şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plăţi şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informaţii cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru 
gaze şi electricitate; expertizarea antichi-
tăţilor; evaluarea obiectelor de artă; estima-
rea bijuteriilor; evaluarea automobilelor de 
ocazie; furnizarea informaţiilor despre im-
pozite (servicii financiare); strângerea fon-
durilor de binefacere; organizarea colectelor 
în scopuri caritabile; colecte de binefacere; 
închirierea maşinilor de numărat şi procesat 
bancnote şi monede; închirierea bancoma-
telor sau maşinilor de casierie automatică; 
servicii de plăţi on-line; servicii de depunere 
în casete valorice; asigurarea finanţării pen-
tru proiecte de construcţii; agenţii de vamă 
pentru import-export (vămuire); servicii de 
consultanţă, informare şi consiliere cu privire 
la serviciile sus-menţionate; toate incluse în 
clasa 36; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie a 
datelor prin reţele de telecomunicaţii; furni-
zarea serviciilor de teleconferinţe şi video-

conferinţe multimedia pe web şi servicii de 
întâlniri on-line care permit vizualizarea, pu-
nerea în comun, editarea şi discutarea simul-
tană şi asincronă a documentelor, datelor şi 
imaginilor de către participanţi, prin interme-
diul unui browser web; furnizarea de acces 
on-line pentru clienţi la rapoarte on-line cu 
privire la performanţa, eficienţa şi starea 
aplicaţiilor, teleconferinţelor, conferinţelor 
video şi întâlnirilor pe web; furnizarea ac-
cesului la distanţă securizat pentru utilizatori, 
prin Internet, la reţele de calculatoare private; 
furnizarea informaţiilor în domeniile de trans-
misie securizată a datelor şi informaţiilor; 
servicii de consultanţă în domeniile serviciilor 
de transmisie securizată a datelor şi in-
formaţiilor; furnizarea serviciilor de colabora-
re on-line (servicii de telecomunicaţii) care 
permit utilizatorilor să acceseze aplicaţii, 
platforme, documente puse în comun, date, 
liste de sarcini şi forumuri de discuţii; servicii 
de difuzare pe Internet, furnizând acces la o 
bază de date on-line cu informaţii referitoare 
la platforme de prezentare a reclamaţiilor de 
difuzare pe web; furnizare de acces şi de 
conexiuni de telecomunicaţii la baze de date 
computerizate şi la Internet; servicii de co-
municaţii electronice; servicii de telecomuni-
caţii interactive; telecomunicaţii de informaţii 
(pagini web), programe de calculator şi date; 
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la 
Internet sau la baze de date; furnizare de 
acces de telecomunicaţii la facilităţi şi struc-
turi world-wide web; comunicaţii prin termi-
nale de calculator; comunicaţii prin reţele de 
fibră optică; transmisie asistată de calculator 
a mesajelor, informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor; transmitere de facsimile; 
transmitere de mesaje; servicii de radio-
paging; închiriere de modemuri; comunicare 
de date prin mijloace electronice; închirierea 
aparatelor de telecomunicaţii; trimiterea, re-
cepţia şi retrimiterea mesajelor electronice; 
furnizarea serviciilor de telecomunicaţii pen-
tru colectarea, transmiterea şi expedierea 
datelor prin mijloace electronice; schimb 
electronic de voce, date, conţinut audio, vi-
deo, text şi grafice accesibile prin intermediul 
calculatorului şi reţelelor de telecomunicaţii; 
servicii de mesagerie electronică instan-
tanee; comunicaţii prin telefonie mobilă; fur-
nizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru 
colectare, transmitere şi expediere de mesa-
je prin poştă electronică, informaţii sub formă 
de imagini fixe şi/sau imagini în mişcare, cum 
ar fi caractere, mesaje, muzică şi imagini, 
telegrame, informaţii şi date prin mijloace 
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mecanice, electronice, telefonice, prin tele-
fax, cablu, calculator şi satelit; transmisie, 
difuzare şi recepţie de materiale audio, vi-
deo, de imagini statice şi în mişcare şi de 
date fie în formă comprimată sau necompri-
mată, în timp real sau cu întârziere; servicii 
de mesagerie, conferinţe şi transmisie a 
comenzilor pe cale electronică; servicii de 
videoconferinţă; comunicare prin intermediul 
buletine-lor informative electronice care per-
mit utilizatorilor să poarte o conversaţie in-
teractivă în timp real între un terminal de 
calculator şi un buletin informativ electronic 
care conţine informaţii sub formă de imagini 
fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizare de bule-
tine informative electronice şi panouri de 
mesaje pentru transmiterea mesajelor; furni-
zarea de forumuri on-line pentru discuţii; 
transmisie continuă (streaming) de materiale 
audio pe Internet; transmisie continuă 
(streaming) de materiale video pe Internet; 
difuzarea programelor de televiziune; servicii 
de transmisie a programelor de televiziune în 
sistem pay-per-view; servicii de difuzare vid-
eo, difuzare şi transmisie de programe radio 
şi de televiziune; difuzarea de muzică; 
transmitere de muzică, filme, programe in-
teractive, videoclipuri, jocuri electronice 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; 
furnizarea accesului la baze de date com-
puterizate în reţeaua globală de calculatoare 
pentru căutare şi recuperare de informaţii, 
date, site-uri web şi resurse disponibile în 
reţelele de calculatoare; furnizarea accesului 
utilizatorilor la o bază de date computerizată 
care conţine publicaţii, buletine informative, 
baze de date şi informaţii electronice, ac-
cesibile prin intermediul calculatorului; furni-
zarea de came-re de chat (servicii de camere 
de chat); furnizarea accesului multiplu la 
reţelele globale de calculatoare pentru trans-
ferul şi difuzarea unei game largi de in-
formaţii; 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, şi anume servicii de mesagerie 

digitală de text şi numerică; transmisie de 
informaţii prin comunicare de date pentru 
asistenţă în luarea deciziilor; transmisie de 
informaţii prin intermediul sistemelor de co-
municaţii video; servicii de conferinţe pe web; 
servicii de comunicaţii electronice pentru 
crearea de camere de chat virtuale prin in-
termediul mesajelor de text; furnizare de 
buletine informative electronice pentru 
afişarea şi transmiterea de mesaje printre şi 
între utilizatorii de calculatoare cu privire la 
produse, servicii, clienţi potenţiali şi opor-
tunităţi de afaceri; furnizarea unui buletin 
informativ electronic on-line pentru afişarea, 
promova-rea, vânzarea şi revânzarea de 
obiecte 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 prin reţele de calcula-
toare, precum şi printr-o reţea globală de 
comunicații; furnizarea accesului la calcula-
toare şi închiriere de timp de acces la bule-
tine informative şi baze de date interactive 
on-line; furnizare accesului la buletine in-
formative electronice pentru afişarea şi 
transmiterea mesajelor printre şi între utiliza-
torii de calculatoare cu privire la produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
accesului la un calendar electronic, un regis-
tru cu adrese şi o agendă electronică prin 
reţele de calculatoare locale şi globale; furni-
zarea de instalaţii şi de acces la conferinţe 
video şi/sau telefonice la distanţă; furnizare 
de legături computerizate la site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita comerţul electronic şi 
tranzacţiile comerciale în lumea reală; ser-
vicii de consultanţă, informare şi consiliere cu 
privire la serviciile sus-menţionate; toate in-
cluse în clasa 38; 

 

39   - servicii de navigare prin sistem de localizare 
globală (GPS); furnizare de informaţii cu 
privire la călătorii şi turism prin Internet sau 
prin reţele de telecomunicaţii; furnizarea unei 
baze de date on-line interactive cu informaţii 
despre şosele, călătorii, navigare, trafic şi 
puncte de interes (călătorii); furnizarea in-
formaţiilor pentru călători cu privire la tarife, 
orare şi transportul public; servicii de in-
formaţii şi de ghid turistic şi de călătorii; ser-
vicii de orientare şi planificare a itinerarului; 
organizarea călătoriilor; servicii de agenţie de 
turism; servicii de agenţie de bilete de călăto-
rii; organizare de călătorii şi informaţii cu 
privire la acestea, toate furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; călătorii cu iahtul şi/sau vaporul; 
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furnizare de indicaţii rutiere pentru scopuri 
turistice; închiriere de sisteme de navigaţie; 
transport; furnizare de informaţii rutiere şi de 
trafic; furnizare de servicii de navigare şi de 
informaţii, şi anume informaţii cu privire la 
trafic şi ambuteiaje; transport de produse şi 
pasageri; servicii de transport cu automobile; 
transport aeronautic; locaţie de vehicule; 
închiriere de maşini; servicii de şoferi; trans-
port prin conducte; servicii de transport sub 
formă de management al transportului; furni-
zare de zone de zbor, şi anume furnizarea 
accesului la piste de decolare, piste de ate-
rizare şi câmpuri de rulaj; servicii de amba-
lare; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
stocarea fizică a datelor sau documentelor 
stocate în format electronic; distribuirea 
corespondenţei; livrarea mărfurilor coman-
date prin corespondenţă; servicii de curierat 
(mesaje sau mărfuri); curtaj maritim (curtaj 
de transport maritim); încărcarea şi descăr-
carea mărfurilor; curtaj de navlu; servicii de 
mutare; brokeraj pentru închiriere, leasing, 
vânzare, cumpărare şi/sau navlosire de nave 
şi/sau bărci; recuperare şi ranfluare de nave 
şi/sau bărci; pilotaj; distribuţie şi furnizare de 
gaz; distribuţie şi furnizare de energie elec-
trică; distribuţie şi furnizare de căldură; ser-
vicii de alimentare şi distribuţie de apă; furni-
zare de instalaţii de acostare; închiriere de 
depozite; închiriere şi/sau leasing de scaune 
cu rotile; închiriere şi/sau leasing de avioane; 
închiriere şi/sau leasing de biciclete; închiri-
ere şi/sau leasing de automobile; închiriere 
şi/sau leasing de nave şi/sau bărci; închiriere 
şi/sau leasing de vehicule acţionate de om; 
închiriere şi/sau leasing de sisteme me-
canice de parcare; gestionarea spaţiilor de 
parcare; servicii de parcare; furnizare de 
drumuri cu plată; închiriere şi/sau leasing de 
containere; închiriere şi/sau leasing de paleţi; 
închiriere şi/sau leasing a maşinilor de amba-
lat sau împachetat; închiriere şi/sau leasing 
de frigidere; colectarea deşeurilor şi gunoiu-
lui menajer; colectarea deşeurilor şi gunoiului 
industrial; servicii de consultanţă, informare 
şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 39; 

 

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; ser-
vicii de educaţie, instruire şi pregătire cu 
privire la telecomunicaţii, calculatoare, pro-
grame de calculatoare, cloud computing, 
proiectare de site-uri web, comerţ electronic, 

gestiunea afacerilor comerciale, manage-
ment financiar şi publicitate; furnizare de 
servicii de educaţie, recreere, instruire, 
pregătire profesională şi formare, atât inter-
active cât şi neinteractive; elaborare de   
cursuri de educaţie, examene şi calificări; 
divertisment furnizat prin intermediul mijloa-
celor interactive electronice şi digitale; ser-
vicii de jocuri electronice furnizate prin inter-
mediul Internetului; furnizarea informaţiilor cu 
privire la educaţie, instruire, divertisment, 
recreere, activităţi sportive, sociale şi cul-
turale; furnizarea publicaţiilor electronice on-
line (care nu pot fi descărcate); pregătire, 
organizare, găzduire şi coordonare de con-
cursuri de canto; pregătire, organizare, 
găzduire şi coordonare de concerte; pregă-
tire, organizare, găzduire şi coordonare de 
evenimente şi competiţii în scopuri educative 
sau de divertisment; pregătire, organizare, 
găzduire şi coordonare de concursuri tele-
vizate şi cu misiuni de căutare; servicii de 
agenţii de bilete (divertisment); informaţii 
referitoare la divertisment sau educaţie furni-
zate on-line dintr-o bază de date computeri-
zată sau de pe Internet; punerea la dispoziţie 
de muzică digitală (fără posibilitatea de 
descărcare) pe Internet; furnizare de muzică 
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe 
site-uri web cu muzică în format MP3 (Mov-
ing Picture Experts Group-1 audio layer 3) de 
pe Internet; servicii de divertisment şi edu-
caţie cu privire la planificare, producţie şi 
distribuţie de sunet, imagini, muzică digitală, 
filme, materiale audio, vizuale sau audiovi-
zuale în direct sau înregistrate, pentru difu-
zare prin cablu, canale de satelit, Internet, 
sisteme fără fir sau cu legătură prin fir şi alte 
mijloace de comunicaţii; divertisment muzi-
cal; închirierea înregistrărilor sonore; pregăti-
rea programelor de divertisment, educative, 
documentare şi de ştiri pentru difuzare; ser-
vicii de reporteri de ştiri; informaţii cu privire 
la evenimente sportive sau culturale, chesti-
uni de actualitate şi ştiri de ultimă oră furniza-
te prin transmisie de televiziune prin satelit, 
Internet sau prin alte mijloace electronice; 
producţie de programe de televiziune, de 
emisiuni radiofonice şi de filme cinemato-
grafice; servicii de programe de televiziune 
premium sau cu plată şi servicii de stabilire a 
grilei de programe de televiziune (programa-
re); planificarea programelor de televiziune 
de divertisment; furnizarea informaţiilor în 
materie de divertisment, conţinut multimedia, 
emisiuni de televiziune de divertisment şi 
furnizarea filmelor on-line; pregătire şi pro-
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ducţie de programe de televiziune; furnizare 
de informaţii, date, grafice, sunet, muzică, 
videoclipuri, animaţii şi texte în scopuri de 
divertisment; jocuri de noroc; furnizare de 
instalaţii de recreere pentru cluburi, de in-
stalaţii pentru cluburi sportive şi pentru săli 
de sport; reprezentaţii susţinute de grupuri 
muzicale; servicii de divertisment în club, 
servicii oferite de discoteci, parade de modă 
şi servicii de cluburi de noapte (divertisment); 
servicii de cluburi referitoare la servicii de 
divertisment, educaţie şi culturale; organi-
zare, coordonare şi furnizare de conferinţe, 
convenţii, congrese, seminare şi ateliere de 
formare; organizare, coordonare şi furnizare 
de conferinţe, convenţii, congrese, seminare 
şi ateliere de formare cu privire la teleco-
municaţii, calculatoare, programe de calcula-
toare, cloud computing, proiectare de site-uri 
web, comerţ electronic, gestiunea afacerilor 
comerciale, management financiar şi publici-
tate; organizare şi coordonare a expoziţiilor 
în scopuri culturale sau educative, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole 
culturale şi reprezentaţii; servicii de expoziţii 
şi galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
privire la închirierea operelor de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi si-
guranţa la locul de muncă şi la conservarea 
mediului; furnizarea cursurilor cu privire la 
trabucuri, cursuri de degustare de vinuri; 
furnizarea informaţiilor educative cu privire la 
materiale de cercetare şi intermediere în 
acest domeniu; coordonare, organizare, pla-
nificare şi gestionare de seminare; dresaj de 
animale; regizare în producţia emisiunilor de 
difuzare; servicii de instruire cu privire la ex-
ploatarea maşinilor şi echipamentelor, inclu-
siv echipamentelor audiovizuale, utilizate 
pentru producţia emisiunilor de difuzare; fur-
nizare de studiouri audio şi video; exploa-
tarea instalaţiilor sportive; furnizare de in-
stalaţii pentru filme, spectacole, piese de 
teatru, muzică sau instruire educaţională; 
agenţii de rezervări pentru divertisment; 
închiriere şi leasing de filme cinematografice; 
închiriere şi leasing de instrumente muzicale; 
închiriere şi leasing de programe de televizi-
une; închiriere şi leasing de televizoare; ser-
vicii de bibliotecă; servicii de arhivă de bibli-
otecă; servicii de subtitrare; servicii de inter-
pretare a limbajului semnelor; furnizare de 
jocuri video, jocuri de calculator, sunet sau 
imagini sau filme prin reţelele de telecomuni-
caţii sau de calculator; furnizare de jocuri şi 
competiţii pe calculator on-line; închiriere de 
benzi video preînregistrate; închiriere şi lea-

sing de maşini de jocuri; închiriere de echi-
pamente pentru jocuri electronice de tip ar-
cade; împrumutare de fotografii; fotografie; 
traducere şi interpretare; servicii de inter-
pretariat; programe educaţionale şi de in-
struire în domeniul managementului riscuri-
lor; programe educaţionale şi de instruire 
referitoare la certificare; furnizare de ştiri cu 
privire la educaţie şi divertisment; organizare 
de loterii; furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile; îndrumare; servicii de 
consultanţă, informare şi consiliere cu privire 
la serviciile sus-menţionate; toate incluse în 
clasa 41; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; furni-
zarea unui site web cu tehnologie care per-
mite utilizatorilor să distribuie informaţii şi 
recomandări; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculatoare; software ca 
serviciu (SaaS); servicii IT în legătură cu 
transmiterea informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor prin Internet; servicii IT în 
legătură cu furnizarea accesului on-line la 
baze de date computerizate interactive cu 
programe de filme, avanpremiere, scurte 
prezentări, sporturi, concerte, ştiri despre 
celebrităţi şi divertisment şi alte informaţii 
aferente; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
informatice (ASP), şi anume găzduirea apli-
caţiilor software de calculatoare pentru terţi; 
furnizarea serviciilor de aplicaţii informatice 
(ASP) oferind software în domeniile con-
ferinţelor pe web, conferinţelor audio, me-
sageriei electronice, colaborării cu privire la 
documente, conferinţelor video şi procesării 
de voce şi apeluri; furnizare de software 
nedescărcabil on-line pentru facilitarea in-
teroperabilităţii multiplelor aplicaţii software; 
servicii de asistenţă tehnică (consultanţă 
tehnică) pentru software şi aplicaţii furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
participe la discuţii, să recepţioneze răspun-
suri de la colegi, să formeze comunităţi vir-
tuale, 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 referi-
toare la creare de indexuri de informaţii, site-
uri şi resurse în reţele de calculatoare; furni-
zarea motoarelor de căutare în Internet; pro-
iectare de calculatoare, notebook-uri, lapto-
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puri, calculatoare portabile şi calculatoare de 
buzunar; proiectare de asistente personale 
digitale şi de playere portabile multimedia; 
proiectarea telefoanelor mobile şi tele-
foanelor inteligente; proiectarea aparatelor 
de fotografiat digitale; servicii IT; programare 
pentru calculatoare; servicii de integrare a 
sistemelor informatice; servicii de analize 
computerizate; programare pentru calcula-
toare în legătură cu protecţia împotriva 
viruşilor; servicii de sisteme software de cal-
culatoare; servicii IT în legătură cu furnizarea 
serviciilor de conexiuni directe între utilizatorii 
de calculatoare pentru schimb de date; pro-
iectare de software de calculatoare; proiec-
tarea sistemelor informatice; proiectarea şi 
dezvoltarea paginilor web; găzduirea pagi-
nilor web pentru terţi; găzduire de software 
de aplicaţii de calculator pentru căutarea şi 
recuperarea informaţiilor din baze de date şi 
reţele de calculatoare; furnizarea informaţiilor 
tehnice la cererea specifică a utilizatorilor 
finali prin intermediul telefonului sau reţelei 
globale de calculatoare; servicii de con-
sultanţă pentru software de calculatoare; 
servicii IT cu privire la căutarea personalizată 
a bazelor de date computerizate şi site-urilor 
web; codarea şi decodarea semnalelor in-
formatice şi electronice; conversia datelor şi 
a documentelor de pe un suport fizic către un 
suport electronic; servicii de testare şi evalu-
are a produselor; servicii de arhitectură şi 
proiectare; decoraţiuni interioare de clădiri, 
birouri şi apartamente; servicii de informare 
în domeniul calculatoarelor şi reţelelor de 
calculatoare; furnizarea programelor de ges-
tionare a riscului securităţii informatice; ser-
vicii de informaţii, cunoştinţe şi testare în 
domeniul securităţii informatice; teste de 
control al calităţii; servicii IT cu privire la cer-
tificarea tranzacţiilor comerciale şi pregătirea 
rapoartelor pentru acestea; servicii în dome-
niul securităţii informatice pentru controlul 
accesului la calculatoare, reţele electronice şi 
baze de date; servicii pentru securitatea 
transmisiei datelor şi a tranzacţiilor prin reţele 
de calculatoare; consultanţă cu privire la 
securitatea datelor; consultanţă tehnologică 
privind securizarea telecomunicaţiilor; servicii 
de securitate a reţelelor de comunicaţii com-
puterizate; furnizarea informaţiilor în dome-
niile securităţii pe Internet, world wide web şi 
în reţelele de comunicaţii computerizate; ser-
vicii de consultanţă în domeniile serviciilor de 
securitate pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate, ser-
viciilor de securitate a informaţiilor; servicii de 

autentificare pentru securitatea informatică; 
servicii IT în legătură cu autentificarea on-
line a semnăturilor electronice; salvarea ex-
ternă a datelor; stocarea datelor electronice; 
furnizarea informaţiilor în legătură cu tehno-
logia calculatoarelor şi programare prin in-
termediul unui site; cloud computing; servicii 
ale unui furnizor de găzduire cloud; asi-
gurarea utilizării temporare de software 
nedescărcabil pe bază cloud şi de software 
pentru cloud computing; stocarea electronică 
a datelor; furnizarea sistemelor informatice 
virtuale şi de medii informatice virtuale prin 
tehnica cloud; închiriere de software de di-
vertisment; cartografie; servicii de con-
sultanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; toate incluse în 
clasa 42; 

 

45   - servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor; 
servicii de lucrări sociale; servicii matrimo-
niale; servicii juridice; înregistrare de nume 
de domenii (servicii juridice); consiliere în 
domeniul proprietăţii intelectuale; cercetări 
juridice; servicii de pregătire a documentelor 
juridice; administrarea juridică a licenţelor; 
concesiune de licenţe de proprietate intelec-
tuală; servicii de contencios; servicii de 
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de 
arbitraj; servicii de pază şi securitate; servicii 
de siguranţă personală; închiriere de îmbră-
căminte; prestarea de servicii de protecţie 
(securitate) folosind staţii centrale electrice, 
contra intruşilor, sisteme de protecţie contra 
spargerilor şi incendiilor; servicii de monito-
rizare a alarmelor contra intruşilor şi contra 
spargerii, servicii de monitorizare a dispo-
zitivelor şi alarmelor de detectare a incen-
diilor şi inundaţiilor; servicii de menajeră; 
acordare de licenţe pentru date digitale, ima-
gini statice, imagini în mişcare, materiale 
audio şi text; creare, compilare şi întreţinere 
a unui registru de nume de domenii; controlul 
de securitate al bagajelor; servicii de inves-
tigare a antecedentelor; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi persoanelor;  
autentificarea on-line de semnături electro-
nice; servicii funerare; servicii de reţele de 
socializare on-line; eliberare de porumbei 
pentru ocazii speciale; servicii de îmbălsă-
mare; servicii de consultanţă, informare şi 
consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 45. 
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(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; maşini înregistra-
toare de încasat, maşini de calcul, echipa-
ment de prelucrare a datelor, calculatoare; 
programe de calculator; software pentru 
procesarea plăţilor electronice către şi de la 
alte persoane; software de autentificare; 
software de calculatoare descărcat de pe 
Internet; software de calculatoare pentru 
divertisment interactiv care permite utiliza-
torilor să personalizeze experienţa de vi-
zualizare, audiere şi redare prin selectarea şi 
aranjarea afişajului şi performanţei elemen-
telor audio, video şi audiovizuale; fişiere şi 
înregistrări audio, vizuale şi audiovizuale 
descărcabile cu programe şi conţinut de di-
vertisment multimedia; publicaţii electronice 
on-line (descărcabile de pe Internet sau 
dintr-o reţea de calculatoare sau dintr-o bază 
de date computerizată); software de messa-
gerie instantanee; software pentru punerea 
la comun de fişiere; software de comunicaţii 
pentru schimb electronic de date, materiale 
audio, video, imagini şi grafice prin reţele de 
calculator, mobile, fără fir şi de telecomuni-
caţii; software de calculatoare sub forma unei 
aplicaţii pentru dispozitive mobile şi calcula-
toare; aplicaţii software utilizate cu dispozi-
tive mobile; software de calculatoare pentru 
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice, 
audio, video şi textelor; software de calcula-
toare descărcabil pentru facilitarea transmis-
iei electronice de informaţii, date, documen-
te, 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 reţelelor de calculatoare; soft-
ware descărcabile pentru cloud computing; 
software descărcabil pe bază cloud; publicaţii 
electronice descărcabile sub formă de re-
viste, articole, broşuri, foi volante, foi de date, 
materiale informative, materiale de instruire 
în domeniul afacerilor, comerţului electronic, 
tehnologiei informaţiei, cloud computing-ului, 
telecomunicaţiilor, Internetului, instruirii pen-
tru afaceri şi comerţ electronic, gestionării 
afacerilor, vânzărilor, managementului mar-
ketingului şi financiar; periferice adaptate 
pentru a fi folosite la calculatoare; notebook-
uri; laptopuri; calculatoare portabile; calcula-
toare de buzunar; asistente personale digi-
tale (PDA); playere portabile multimedia; 
telefoane mobile; telefoane inteligente; apa-
rate digitale de fotografiat; baterii, încărcă-
toare de baterii; staţii de lucru pe calculator; 
servere informatice; hardware pentru reţele 
de calculatoare şi de telecomunicaţii; adap-
toare, comutatoare, routere şi hub-uri pentru 
reţele de calculatoare; modemuri fără fir, cu 
fir, carduri şi dispozitive de comunicaţii; su-
porturi pentru laptopuri, genţi de calcula-
toare; extinctoare; hardware de calculatoare 
şi firmware; software de calculatoare (inclu-
siv software descărcabil de pe Internet); sis-
teme de navigaţie pentru automobile; com-
pact-discuri; muzică digitală (care poate fi 
descărcată de pe Internet); aparate de tele-
comunicaţii; suporturi de mouse; aparate 
pentru telefoane mobile; accesorii pentru 
telefoane mobile; jocuri, imagini, filme cine-
matografice, filme şi muzică descărcabile; 
sisteme de alarmă; camere video de securi-
tate; unităţi mobile pentru difuzare radio şi de 
televiziune; echipamente pentru difuzare de 
televiziune; aparate de fotografiat; camere 
video portabile; căşti audio; pavilioane pentru 
receptorul telefonului; difuzoare; aparate şi 
echipamente de sistem de poziţionare globa-
lă (GPS); programe şi software pentru jocuri 
de calculator, electronice şi video (inclusiv 
software descărcabil de pe Internet); ecrane 
de afişare cu cristale lichide pentru echipa-
mente de telecomunicaţii şi electronice; de-
codoare pentru televizoare; telecomenzi; 
programe de stocare de date; ochelari şi 
ochelari de soare; indicatoare electronice; 
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carduri bancare de credit, de debit, de nu-
merar şi de identificare, codate sau mag-
netice; maşini de casierie automatică, ban-
comate; cititoare de cărţi electronice; cartuşe 
de toner, neumplute, pentru imprimante şi 
fotocopiatoare; dispozitive de monitorizare a 
bebeluşilor; dispozitive video de monitorizare 
a bebeluşilor; obiective macro; tablete; car-
duri de acces codificate; ochelari 3D; carduri 
de memorie pentru aparate de jocuri video; 
toate incluse în clasa 09; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor; administrare 
comercială; lucrări de birou; organizare, ges-
tionare şi monitorizare a programelor de 
stimulare şi fidelizare; servicii de publicitate 
furnizate pe Internet; producţie de publicitate 
televizată şi radiofonică; contabilitate; vânza-
re prin licitaţie publică; organizare de târguri 
comerciale; sondaje de opinie; prelucrare de 
date; furnizare de informaţii de afaceri; 
agenţii de publicitate; servicii de publicitate 
pentru alte persoane; gestionare de fişiere 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date informatice; consultanţă în afaceri; 
servicii de consultanţă în afaceri în domeniul 
evenimentelor, conferinţelor, programelor de 
instruire, programelor educaţionale şi semi-
narelor desfăşurate pe web; servicii de con-
sultanţă în afaceri în domeniul furnizării de 
cunoştinţe pe web; servicii de consultanţă în 
afaceri în domeniul colaborării on-line şi al 
tehnologiilor de colaborare; servicii de con-
sultanţă în afaceri în domeniul vânzărilor şi 
marketingului; managementul proiectelor de 
afaceri; managementul proiectelor de afaceri 
cu privire la dezvoltare, iniţiere, organizare, 
producţie, înregistrare, monitorizare şi urmă-
rire pentru evenimente, conferinţe, programe 
de instruire, programe educaţionale şi semi-
nare desfăşurate pe web; servicii de cer-
cetare a pieţei şi de consultanţă în afaceri; 
servicii de consultanţă în afaceri cu privire la 
facilitarea tranzacţiilor comerciale prin reţele 
de calculatoare locale şi globale prin localiza-
rea şi furnizarea de referinţe pentru livrarea 
unei largi varietăţi de produse şi servicii 
comerciale şi de larg consum; difuzarea in-
formaţiilor 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, deter-
mina statutul şi onora tranzacţii comerciale şi 
comenzi, încheia contracte şi tranzacţiona 
afaceri; furnizarea serviciilor de comenzi on-

line computerizate; publicitatea produselor şi 
serviciilor pentru terţi prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; servicii de agenţii 
internaţionale de import şi export; închiriere 
de spaţiu publicitar în mijloacele de comu-
nicare; servicii comerciale on-line referitoare 
la vânzări prin licitaţii electronice şi furnizare 
de evaluări comerciale on-line cu privire la 
acestea; servicii de vânzare cu amănuntul 
on-line referitoare la produse de larg con-
sum; furnizarea unui registru cu site-urile 
web ale terţilor pentru a facilita tranzacţiile 
comerciale; servicii de consultanţă în afaceri 
cu privire la gestionarea unei pieţe electro-
nice pentru cumpărătorii şi vânzătorii de pro-
duse şi/sau servicii în cadrul unei reţele 
globale de calculatoare; asistenţă în afaceri 
cu privire la facilitarea tranzacţiilor comer-
ciale prin reţele de calculatoare locale şi 
globale; consultanţă pentru managementul 
corporativ; servicii de marketing şi promo-
vare; publicare de materiale publicitare; ser-
vicii de marketing cu privire la spaţii libere; 
difuzare de materiale publicitare, actualizare 
de materiale publicitare, compilare de anun-
ţuri publicitare pentru a fi utilizate ca pagini 
web pe Internet; închiriere de spaţii publicita-
re; prelucrare de date informatice; servicii de 
informare cu privire la vânzări, afaceri şi 
promoţii; servicii de preluare a mesajelor 
vocale pentru abonaţi telefonici; servicii de 
răspuns telefonic (pentru terţi); vânzări prin 
licitaţii disponibile pe Internet; managementul 
resurselor de personal; furnizarea informa-
ţiilor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate 
şi promoţii printr-o reţea de calculatoare 
globală sau prin Internet; prezentarea pro-
duselor prin toate mijloacele de comunicare 
pentru vânzarea cu amănuntul; regruparea, 
pentru alte persoane, de diverse produse, 
care permite clienţilor să compare şi să cum-
pere comod aceste produse de pe un site 
web cu produse de larg consum pe Internet 
şi dintr-un magazin de vânzare angro; regru-
parea, pentru alte persoane, de diverse pro-
duse, care permite clienţilor să compare şi să 
cumpere comod aceste produse dintr-un 
catalog de produse de larg consum prin 
comenzi prin poştă sau prin mijloace de tele-
comunicaţii; regruparea, pentru alte per-
soane, de diverse produse, care permite 
clienţilor să compare şi să cumpere comod 
aceste produse din magazine de vânzare cu 
amănuntul; vânzarea cu amănuntul şi angro 
de telefoane, aparate pentru telefoane mo-
bile, accesorii pentru telefoane mobile, pro-
duse electronice şi telecomunicaţii, hardware 
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de calculatoare şi software de calculatoare, 
baterii, încărcătoare de baterii, aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, recepţia, 
transmiterea şi/sau reproducerea datelor, 
informaţii, fotografii, imagini şi/sau sunet, 
metale preţioase, bijuterii, pietre preţioase, 
produse de imprimerie, papetărie, carduri 
codate magnetic şi nemagnetic, mobilier, 
cadre (rame), ustensile de menaj şi bucă-
tărie, articole de sticlă, porţelan şi faianţă, 
textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 
care servesc la acoperirea capului, dantele şi 
broderii, nasturi, panglici, ace şi ace cu 
gămălie, flori artificiale, covoare, carpete, 
jocuri şi jucării electronice, produse chimice 
destinate industriei, ştiinţei, fotografiei şi agri-
culturii, firnisuri, vopsele şi lacuri, produse 
pentru igiena personală, săpunuri, parfume-
rie, cosmetice, loţiuni pentru păr şi corp, ule-
iuri esenţiale, preparate pentru curăţare şi 
pentru albit, lubrifianţi, combustibili, lumânări, 
preparate farmaceutice, veterinare şi sani-
tare, articole de fierărie şi produse de ferone-
rie metalică, maşini şi maşini unelte, cuţite, 
furculiţe şi linguri, aparate de ras şi unelte 
acţionate manual, calculatoare, maşini de 
calculat, aparate şi instrumente electrice, 
fotografice, cinematografice şi optice, oche-
lari şi ochelari de soare, aparate şi instru-
mente chirurgicale şi medicale, aparate de 
iluminat, de încălzit, de producere a va-
porilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de 
artificii, argintărie, ceasornicărie şi instrumen-
te pentru măsurarea timpului, instrumente 
muzicale, reviste, carduri, produse din hârtie 
şi carton, tablouri, maşini de scris şi articole 
de birou, materiale de ambalat, cauciuc şi 
materiale plastice utilizate în producţie, mate-
riale pentru călăfătuire şi izolare, piele şi imi-
taţii de piele şi produse din aceste materiale, 
genţi de mână, portmonee, portofele, supor-
turi din piele, genţi, bagaje, umbrele, oglinzi, 
frânghii, sfori, plase, corturi, fire şi aţe de uz 
textil, umeraşe şi cuiere pentru haine, indi-
vidualuri de masă, articole de croitorie, cu-
verturi de pat şi feţe de masă, articole pentru 
joacă şi articole de sport, produse alimentare 
şi băuturi, carne, peşte, păsări, fructe şi legu-
me conservate, uscate şi fierte, dulceţuri şi 
sosuri de fructe, ouă, lapte şi produse lac-
tate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea, 
ceai, cacao, zahăr, orez, făină, pâine şi prăji-
turi, condimente, fructe şi legume proaspete, 
bere, ape minerale, sucuri de fructe şi alte 
băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice, pro-

duse florale, tutun, articole pentru fumători şi 
chibrituri; publicitate directă prin poştă; ser-
vicii de agenţie de cumpărare şi vânzare 
pentru terţi; selectare de produse şi achizi-
ţionare de produse pentru persoane şi între-
prinderi; servicii de comandă (pentru terţi); 
servicii de vânzări cu amănuntul prestate de 
magazine universale; servicii de vânzări cu 
amănuntul prestate de supermarketuri; ser-
vicii de secretariat; furnizarea informaţiilor 
statistice în materie de afaceri; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; servicii de asistenţă în afaceri referi-
toare la compilarea şi închirierea de liste de 
adrese; investigaţii pentru afaceri; servicii de 
administrare comercială pentru prelucrarea 
automată a vânzărilor pe Internet; servicii de 
recomandări pentru afaceri şi plasare de 
forţă de muncă; agenţii de compensare 
pentru import-export (servicii de agenţii de 
import-export); agenţie pentru abonare la 
ziare; reproducere de documente; transcriere 
(inclusiv scriere pe hârtie de calc); închiriere 
de aparatură de birou; managementul relaţiei 
cu clienţii; servicii de gestionare a afacerilor 
în legătură cu comerţul electronic; servicii de 
gestionare a afacerilor şi de administrare 
comercială cu privire la programe de sponso-
rizare; servicii de evidenţă contabilă; servicii 
caritabile, şi anume administrare comercială 
referitoare la organizarea şi coordonarea de 
programe de voluntariat şi proiecte în folosul 
comunităţii; închiriere de standuri de vânza-
re; furnizarea informaţiilor de contact comer-
ciale şi de afaceri; optimizarea motoarelor de 
căutare; optimizarea traficului pe site; servicii 
publicitare de tip "pay per click"; servicii de 
intermediere comercială; administrarea afa-
cerilor pentru furnizorii de servicii indepen-
denţi; negociere şi încheiere de tranzacţii 
comerciale pentru terţi; actualizare şi întreţi-
nere de date în baze de date informatice; 
servicii de coordonare a proiectelor de afa-
ceri pentru proiecte de construcţii; furnizarea 
informaţiilor de afaceri prin intermediul unui 
site; servicii de consultanţă, informare şi 
consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 35; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; compensarea şi re-
concilierea tranzacţiilor financiare printr-o 
reţea globală de calculatoare; servicii ban-
care şi financiare on-line; servicii de carduri 
de credit, prelucrarea şi transmiterea fac-
turilor şi plăţilor acestora, precum şi furni-
zarea asigurărilor pentru tranzacţii financiare; 
servicii de transfer de fonduri; transmiterea 
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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; intermediere 
şi gestionare de închirieri şi arendări de pro-
prietăţi imobiliare; închiriere şi leasing de 
proprietăţi imobiliare; evaluări de proprietăţi 
imobiliare; evaluare imobiliară, finanţare imo-
biliară, 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 servicii financiare; ser-
vicii financiare furnizate prin mijloace de tele-
comunicaţii; servicii de consultanţă şi consili-
ere 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 la bursă; brokeraj 
de acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; 
servicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plăţi şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; birouri financiare de cliring; verifi-
carea creditelor prin intermediul reţelelor 
globale de calculatoare; servicii electronice 
de gestionare a riscurilor de credit; servicii de 
plată electronică pentru cumpărături şi de 
plată electronică a facturilor; servicii privind 
debitarea şi creditarea conturilor financiare; 
servicii bancare electronice; emisiune de 
carduri cu valoare stocată, carduri de plăţi şi 
carduri de debit; servicii de carduri telefonice 
de credit; servicii de informaţii cu privire la 
finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
agenţie pentru colectarea taxelor pentru 
gaze şi electricitate; expertizarea antichită-
ţilor; evaluarea obiectelor de artă; estimarea 
bijuteriilor; evaluarea automobilelor de oca-
zie; furnizarea informaţiilor despre impozite 
(servicii financiare); strângerea fondurilor de 
binefacere; organizarea colectelor în scopuri 
caritabile; colecte de binefacere; închirierea 
maşinilor de numărat şi procesat bancnote şi 
monede; închirierea bancomatelor sau maşi-

nilor de casierie automatică; servicii de plăţi 
on-line; servicii de depunere în casete valo-
rice; asigurarea finanţării pentru proiecte de 
construcţii; agenţii de vamă pentru import-
export (vămuire); servicii de consultanţă, 
informare şi consiliere cu privire la serviciile 
sus-menţionate; toate incluse în clasa 36; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie a 
datelor prin reţele de telecomunicaţii; furni-
zarea serviciilor de teleconferinţe şi video-
conferinţe multimedia pe web şi servicii de 
întâlniri on-line care permit vizualizarea, pu-
nerea în comun, editarea şi discutarea si-
multană şi asincronă a documentelor, datelor 
şi imaginilor de către participanţi, prin inter-
mediul unui browser web; furnizarea de ac-
ces on-line pentru clienţi la rapoarte on-line 
cu privire la performanţa, eficienţa şi starea 
aplicaţiilor, teleconferinţelor, conferinţelor 
video şi întâlnirilor pe web; furnizarea ac-
cesului la distanţă securizat pentru utilizatori, 
prin Internet, la reţele de calculatoare private; 
furnizarea informaţiilor în domeniile de tran-
smisie securizată a datelor şi informaţiilor; 
servicii de consultanţă în domeniile serviciilor 
de transmisie securizată a datelor şi infor-
maţiilor; furnizarea serviciilor de colaborare 
on-line (servicii de telecomunicaţii) care per-
mit utilizatorilor să acceseze aplicaţii, plat-
forme, documente puse în comun, date, liste 
de sarcini şi forumuri de discuţii; servicii de 
difuzare pe Internet, furnizând acces la o 
bază de date on-line cu informaţii referitoare 
la platforme de prezentare a reclamaţiilor de 
difuzare pe web; furnizare de acces şi de 
conexiuni de telecomunicaţii la baze de date 
computerizate şi la Internet; servicii de co-
municaţii electronice; servicii de telecomuni-
caţii interactive; telecomunicaţii de informaţii 
(pagini web), programe de calculator şi date; 
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la 
Internet sau la baze de date; furnizare de 
acces de telecomunicaţii la facilităţi şi struc-
turi world-wide web; comunicaţii prin termi-
nale de calculator; comunicaţii prin reţele de 
fibră optică; transmisie asistată de calculator 
a mesajelor, informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor; transmitere de facsimile; 
transmitere de mesaje; servicii de radio-
paging; închiriere de modemuri; comunicare 
de date prin mijloace electronice; închirierea 
aparatelor de telecomunicaţii; trimiterea, re-
cepţia şi retrimiterea mesajelor electronice; 
furnizarea serviciilor de telecomunicaţii pen-
tru colectarea, transmiterea şi expedierea 
datelor prin mijloace electronice; schimb 
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electronic de voce, date, conţinut audio, vi-
deo, text şi grafice accesibile prin intermediul 
calculatorului şi reţelelor de telecomunicaţii; 
servicii de mesagerie electronică instan-
tanee; comunicaţii prin telefonie mobilă; fur-
nizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru 
colectare, transmitere şi expediere de mesa-
je prin poştă electronică, informaţii sub formă 
de imagini fixe şi/sau imagini în mişcare, cum 
ar fi caractere, mesaje, muzică şi imagini, 
telegrame, informaţii şi date prin mijloace 
mecanice, electronice, telefonice, prin tele-
fax, cablu, calculator şi satelit; transmisie, 
difuzare şi recepţie de materiale audio, vi-
deo, de imagini statice şi în mişcare şi de 
date fie în formă comprimată sau necompri-
mată, în timp real sau cu întârziere; servicii 
de mesagerie, conferinţe şi transmisie a 
comenzilor pe cale electronică; servicii de 
videoconferinţă; comunicare prin intermediul 
buletinelor informative electronice care per-
mit utilizatorilor să poarte o conversaţie in-
teractivă în timp real între un terminal de 
calculator şi un buletin informativ electronic 
care conţine informaţii sub formă de imagini 
fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizare de bule-
tine informative electronice şi panouri de 
mesaje pentru transmiterea mesajelor; furni-
zarea de forumuri on-line pentru discuţii; 
transmisie continuă (streaming) de materiale 
audio pe Internet; transmisie continuă 
(streaming) de materiale video pe Internet; 
difuzarea programelor de televiziune; servicii 
de transmisie a programelor de televiziune în 
sistem pay-per-view; servicii de difuzare vi-
deo, difuzare şi transmisie de programe radio 
şi de televiziune; difuzarea de muzică; 
transmitere de muzică, filme, programe in-
teractive, videoclipuri, jocuri electronice 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; 
furnizarea accesului la baze de date com-
puterizate în reţeaua globală de calculatoare 
pentru căutare şi recuperare de informaţii, 
date, site-uri web şi resurse disponibile în 
reţelele de calculatoare; furnizarea accesului 
utilizatorilor la o bază de date computerizată 
care conţine publicaţii, buletine informative, 
baze de date şi informaţii electronice, ac-
cesibile prin intermediul calculatorului; furni-
zarea de camere de chat (servicii de camere 
de chat); furnizarea accesului multiplu la 
reţelele globale de calculatoare pentru trans-
ferul şi difuzarea unei game largi de in-

formaţii; 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, şi anume servicii de mesagerie 
digitală de text şi numerică; transmisie de 
informaţii prin comunicare de date pentru 
asistenţă în luarea deciziilor; transmisie de 
informaţii prin intermediul sistemelor de co-
municaţii video; servicii de conferinţe pe web; 
servicii de comunicaţii electronice pentru 
crearea de camere de chat virtuale prin in-
termediul mesajelor de text; furnizare de 
buletine informative electronice pentru afişa-
rea şi transmiterea de mesaje printre şi între 
utilizatorii de calculatoare cu privire la pro-
duse, servicii, clienţi potenţiali şi oportunităţi 
de afaceri; furnizarea unui buletin informativ 
electronic on-line pentru afişarea, promova-
rea, vânzarea şi revânzarea de obiecte prin 
intermediul unei reţele globale de calcula-
toare; furnizarea serviciilor de poştă elec-
tronică şi de retransmitere de poştă elec-
tronică; comunicaţii audio şi video prin calcu-
latoare şi prin reţele de calculatoare, precum 
şi printr-o reţea globală de comunicații; furni-
zarea accesului la calculatoare şi închiriere 
de timp de acces la buletine informative şi 
baze de date interactive on-line; furnizare 
accesului la buletine informative electronice 
pentru afişarea şi transmiterea mesajelor 
printre şi între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la produse, servicii şi oportunităţi de 
afaceri; furnizarea accesului la un calendar 
electronic, un registru cu adrese şi o agendă 
electronică prin reţele de calculatoare locale 
şi globale; furnizarea de instalaţii şi de acces 
la conferinţe video şi/sau telefonice la dis-
tanţă; furnizare de legături computerizate la 
site-urile web ale terţilor pentru a facilita 
comerţul electronic şi tranzacţiile comerciale 
în lumea reală; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 38; 

 

39   - servicii de navigare prin sistem de localizare 
globală (GPS); furnizare de informaţii cu 
privire la călătorii şi turism prin Internet sau 
prin reţele de telecomunicaţii; furnizarea unei 
baze de date on-line interactive cu informaţii 
despre şosele, călătorii, navigare, trafic şi 
puncte de interes (călătorii); furnizarea in-
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formaţiilor pentru călători cu privire la tarife, 
orare şi transportul public; servicii de in-
formaţii şi de ghid turistic şi de călătorii; ser-
vicii de orientare şi planificare a itinerarului; 
organizarea călătoriilor; servicii de agenţie de 
turism; servicii de agenţie de bilete de călăto-
rii; organizare de călătorii şi informaţii cu 
privire la acestea, toate furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; călătorii cu iahtul şi/sau vaporul; 
furnizare de indicaţii rutiere pentru scopuri 
turistice; închiriere de sisteme de navigaţie; 
transport; furnizare de informaţii rutiere şi de 
trafic; furnizare de servicii de navigare şi de 
informaţii, şi anume informaţii cu privire la 
trafic şi ambuteiaje; transport de produse şi 
pasageri; servicii de transport cu automobile; 
transport aeronautic; locaţie de vehicule; 
închiriere de maşini; servicii de şoferi; 
transport prin conducte; servicii de transport 
sub formă de management al transportului; 
furnizare de zone de zbor, şi anume furni-
zarea accesului la piste de decolare, piste de 
aterizare şi câmpuri de rulaj; servicii de am-
balare; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
stocarea fizică a datelor sau documentelor 
stocate în format electronic; distribuirea 
corespondenţei; livrarea mărfurilor coman-
date prin corespondenţă; servicii de curierat 
(mesaje sau mărfuri); curtaj maritim (curtaj 
de transport maritim); încărcarea şi descăr-
carea mărfurilor; curtaj de navlu; servicii de 
mutare; brokeraj pentru închiriere, leasing, 
vânzare, cumpărare şi/sau navlosire de nave 
şi/sau bărci; recuperare şi ranfluare de nave 
şi/sau bărci; pilotaj; distribuţie şi furnizare de 
gaz; distribuţie şi furnizare de energie elec-
trică; distribuţie şi furnizare de căldură; ser-
vicii de alimentare şi distribuţie de apă; furni-
zare de instalaţii de acostare; închiriere de 
depozite; închiriere şi/sau leasing de scaune 
cu rotile; închiriere şi/sau leasing de avioane; 
închiriere şi/sau leasing de biciclete; închiri-
ere şi/sau leasing de automobile; închiriere 
şi/sau leasing de nave şi/sau bărci; închiriere 
şi/sau leasing de vehicule acţionate de om; 
închiriere şi/sau leasing de sisteme me-
canice de parcare; gestionarea spaţiilor de 
parcare; servicii de parcare; furnizare de 
drumuri cu plată; închiriere şi/sau leasing de 
containere; închiriere şi/sau leasing de paleţi; 
închiriere şi/sau leasing a maşinilor de amba-
lat sau împachetat; închiriere şi/sau leasing 
de frigidere; colectarea deşeurilor şi gunoiu-
lui menajer; colectarea deşeurilor şi gunoiului 
industrial; servicii de consultanţă, informare  
 

şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 39; 

 

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; ser-
vicii de educaţie, instruire şi pregătire cu 
privire la telecomunicaţii, calculatoare, pro-
grame de calculatoare, cloud computing, 
proiectare de site-uri web, comerţ electronic, 
gestiunea afacerilor comerciale, manage-
ment financiar şi publicitate; furnizare de 
servicii de educaţie, recreere, instruire, pre-
gătire profesională şi formare, atât interactive 
cât şi neinteractive; elaborare de cursuri de 
educaţie, examene şi calificări; divertisment 
furnizat prin intermediul mijloacelor interac-
tive electronice şi digitale; servicii de jocuri 
electronice furnizate prin intermediul Inter-
netului; furnizarea informaţiilor cu privire la 
educaţie, instruire, divertisment, recreere, 
activităţi sportive, sociale şi culturale; furni-
zarea publicaţiilor electronice on-line (care 
nu pot fi descărcate); pregătire, organizare, 
găzduire şi coordonare de concursuri de 
canto; pregătire, organizare, găzduire şi 
coordonare de concerte; pregătire, organi-
zare, găzduire şi coordonare de evenimente 
şi competiţii în scopuri educative sau de di-
vertisment; pregătire, organizare, găzduire şi 
coordonare de concursuri televizate şi cu 
misiuni de căutare; servicii de agenţii de 
bilete (divertisment); informaţii referitoare la 
divertisment sau educaţie furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau de 
pe Internet; punerea la dispoziţie de muzică 
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe 
Internet; furnizare de muzică digitală (care nu 
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu 
muzică în format MP3 (Moving Picture Ex-
perts Group-1 audio layer 3) de pe Internet; 
servicii de divertisment şi educaţie cu privire 
la planificare, producţie şi distribuţie de 
sunet, imagini, muzică digitală, filme, mate-
riale audio, vizuale 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; divertisment muzical; închirierea 
înregistrărilor sonore; pregătirea programelor 
de divertisment, educative, documentare şi 
de ştiri pentru difuzare; servicii de reporteri 
de ştiri; informaţii cu privire la evenimente 
sportive sau culturale, chestiuni de actuali-
tate şi ştiri de ultimă oră furnizate prin trans-
misie de televiziune prin satelit, Internet sau 
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prin alte mijloace electronice; producţie de 
programe de televiziune, de emisiuni ra-
diofonice şi de filme cinematografice; servicii 
de programe de televiziune premium sau cu 
plată şi servicii de stabilire a grilei de pro-
grame de televiziune (programare); planifi-
carea programelor de televiziune de diver-
tisment; furnizarea informaţiilor în materie de 
divertisment, conţinut multimedia, emisiuni 
de televiziune de divertisment şi furnizarea 
filmelor on-line; pregătire şi producţie de pro-
grame de televiziune; furnizare de informaţii, 
date, grafice, sunet, muzică, videoclipuri, 
animaţii şi texte în scopuri de divertisment; 
jocuri de noroc; furnizare de instalaţii de 
recreere pentru cluburi, de instalaţii pentru 
cluburi sportive şi pentru săli de sport; re-
prezentaţii susţinute de grupuri muzicale; 
servicii de divertisment în club, servicii oferite 
de discoteci, parade de modă şi servicii de 
cluburi de noapte (divertisment); servicii de 
cluburi referitoare la servicii de divertisment, 
educaţie şi culturale; organizare, coordonare 
şi furnizare de conferinţe, convenţii, con-
grese, seminare şi ateliere de formare; or-
ganizare, coordonare şi furnizare de con-
ferinţe, convenţii, congrese, seminare şi ate-
liere 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 publici-
tate; organizare şi coordonare a expoziţiilor 
în scopuri culturale sau educative, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole 
culturale şi reprezentaţii; servicii de expoziţii 
şi galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
privire la închirierea operelor de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi sigu-
ranţa la locul de muncă şi la conservarea 
mediului; furnizarea cursurilor cu privire la 
trabucuri, cursuri de degustare de vinuri; 
furnizarea informaţiilor educative cu privire la 
materiale de cercetare şi intermediere în 
acest domeniu; coordonare, organizare, pla-
nificare şi gestionare de seminare; dresaj de 
animale; regizare în producţia emisiunilor de 
difuzare; servicii de instruire cu privire la ex-
ploatarea maşinilor şi echipamentelor, inclu-
siv echipamentelor audiovizuale, utilizate 
pentru producţia emisiunilor de difuzare; fur-
nizare de studiouri audio şi video; exploa-
tarea instalaţiilor sportive; furnizare de insta-
laţii pentru filme, spectacole, piese de teatru, 
muzică sau instruire educaţională; agenţii de 
rezervări pentru divertisment; închiriere şi 
leasing de filme cinematografice; închiriere şi 

leasing de instrumente muzicale; închiriere şi 
leasing de programe de televiziune; închiri-
ere şi leasing de televizoare; servicii de bibli-
otecă; servicii de arhivă de bibliotecă; servicii 
de subtitrare; servicii de interpretare a limba-
jului semnelor; furnizare de jocuri video,  
jocuri de calculator, sunet sau imagini sau 
filme prin reţelele de telecomunicaţii sau de 
calculator; furnizare de jocuri şi competiţii pe 
calculator on-line; închiriere de benzi video 
preînregistrate; închiriere şi leasing de 
maşini de jocuri; închiriere de echipamente 
pentru jocuri electronice de tip arcade; 
împrumutare de fotografii; fotografie; tra-
ducere şi interpretare; servicii de interpretari-
at; programe educaţionale şi de instruire în 
domeniul managementului riscurilor; pro-
grame educaţionale şi de instruire referitoare 
la certificare; furnizare de ştiri cu privire la 
educaţie şi divertisment; organizare de loterii; 
furnizare de materiale video on-line, 
nedescărcabile; îndrumare; servicii de con-
sultanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; toate incluse în 
clasa 41; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; furni-
zarea unui site web cu tehnologie care per-
mite utilizatorilor să distribuie informaţii şi 
recomandări; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculatoare; software ca 
serviciu (SaaS); servicii IT în legătură cu 
transmiterea informaţiilor, datelor, documen-
telor şi imaginilor prin Internet; servicii IT în 
legătură cu furnizarea accesului on-line la 
baze de date computerizate interactive cu 
programe de filme, avanpremiere, scurte 
prezentări, sporturi, concerte, ştiri despre 
celebrităţi şi divertisment şi alte informaţii 
aferente; furnizarea serviciilor de aplicaţii 
informatice (ASP), şi anume găzduirea 
aplicaţiilor software de calculatoare pentru 
terţi; furnizarea serviciilor de aplicaţii infor-
matice (ASP) oferind software în domeniile 
conferinţelor pe web, conferinţelor audio, 
mesageriei electronice, colaborării cu privire 
la documente, conferinţelor video şi pro-
cesării de voce şi apeluri; furnizare de soft-
ware nedescărcabil on-line pentru facilitarea 
interoperabilităţii multiplelor aplicaţii software; 
servicii de asistenţă tehnică (consultanţă 
tehnică) pentru software şi aplicaţii furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
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participe la discuţii, să recepţioneze răspun-
suri de la colegi, să formeze comunităţi vir-
tuale, 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 referi-
toare la creare de indexuri de informaţii, site-
uri şi resurse în reţele de calculatoare; furni-
zarea motoarelor de căutare în Internet;  
proiectare de calculatoare, notebook-uri, 
laptopuri, calculatoare portabile şi calcula-
toare de buzunar; proiectare de asistente 
personale digitale şi de playere portabile 
multimedia; proiectarea telefoanelor mobile 
şi telefoanelor inteligente; proiectarea apa-
ratelor de fotografiat digitale; servicii IT; pro-
gramare pentru calculatoare; servicii de inte-
grare a sistemelor informatice; servicii de 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotri-
va viruşilor; servicii de sisteme software de 
calculatoare; servicii IT în legătură cu furni-
zarea serviciilor de conexiuni directe între 
utilizatorii de calculatoare pentru schimb de 
date; proiectare de software de calculatoare; 
proiectarea sistemelor informatice; proiec-
tarea şi dezvoltarea paginilor web; găzduirea 
paginilor web pentru terţi; găzduire de soft-
ware de aplicaţii de calculator pentru căuta-
rea şi recuperarea informaţiilor din baze de 
date şi reţele de calculatoare; furnizarea in-
formaţiilor tehnice la cererea specifică a utili-
zatorilor finali prin intermediul telefonului sau 
reţelei globale de calculatoare; servicii de 
consultanţă pentru software de calculatoare; 
servicii IT cu privire la căutarea personalizată 
a bazelor de date computerizate şi site-urilor 
web; codarea şi decodarea semnalelor in-
formatice şi electronice; conversia datelor şi 
a documentelor de pe un suport fizic către un 
suport electronic; servicii de testare şi eva-
luare a produselor; servicii de arhitectură şi 
proiectare; decoraţiuni interioare de clădiri, 
birouri şi apartamente; servicii de informare 
în domeniul calculatoarelor şi reţelelor de 
calculatoare; furnizarea programelor de ges-
tionare a riscului securităţii informatice; ser-
vicii de informaţii, cunoştinţe şi testare în 
domeniul securităţii informatice; teste de 
control al calităţii; servicii IT cu privire la cer-
tificarea tranzacţiilor comerciale şi pregătirea 
rapoartelor pentru acestea; servicii în dome-
niul securităţii informatice pentru controlul 
accesului la calculatoare, reţele electronice şi 
baze de date; servicii pentru securitatea 
transmisiei datelor şi a tranzacţiilor prin reţele 

de calculatoare; consultanţă cu privire la 
securitatea datelor; consultanţă tehnologică 
privind securizarea telecomunicaţiilor; servicii 
de securitate a reţelelor de comunicaţii com-
puterizate; furnizarea informaţiilor în dome-
niile securităţii pe Internet, world wide web şi 
în reţelele de comunicaţii computerizate; 
servicii de consultanţă în domeniile serviciilor 
de securitate pe Internet, world wide web şi 
în reţelele de comunicaţii computerizate, 
serviciilor de securitate a informaţiilor; servicii 
de autentificare pentru securitatea informa-
tică; servicii IT în legătură cu autentificarea 
on-line a semnăturilor electronice; salvarea 
externă a datelor; stocarea datelor electro-
nice; furnizarea informaţiilor în legătură cu 
tehnologia calculatoarelor şi programare prin 
intermediul unui site; cloud computing; ser-
vicii ale unui furnizor de găzduire cloud; 
asigurarea utilizării temporare de software 
nedescărcabil pe bază cloud şi de software 
pentru cloud computing; stocarea electronică 
a datelor; furnizarea sistemelor informatice 
virtuale şi de medii informatice virtuale prin 
tehnica cloud; închiriere de software de di-
vertisment; cartografie; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; toate incluse în 
clasa 42; 

 

45   - servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor; 
servicii de lucrări sociale; servicii matrimo-
niale; servicii juridice; înregistrare de nume 
de domenii (servicii juridice); consiliere în 
domeniul proprietăţii intelectuale; cercetări 
juridice; servicii de pregătire a documentelor 
juridice; administrarea juridică a licenţelor; 
concesiune de licenţe de proprietate intelec-
tuală; servicii de contencios; servicii de 
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de 
arbitraj; servicii de pază şi securitate; servicii 
de siguranţă personală; închiriere de îmbră-
căminte; prestarea de servicii de protecţie 
(securitate) folosind staţii centrale electrice, 
contra intruşilor, sisteme de protecţie contra 
spargerilor şi incendiilor; servicii de monitori-
zare a alarmelor contra intruşilor şi contra 
spargerii, servicii de monitorizare a dispozi-
tivelor şi alarmelor de detectare a incendiilor 
şi inundaţiilor; servicii de menajeră; acordare 
de licenţe pentru date digitale, imagini 
statice, imagini în mişcare, materiale audio şi 
text; creare, compilare şi întreţinere a unui 
registru de nume de domenii; controlul de 
securitate al bagajelor; servicii de investigare 
a antecedentelor; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi persoanelor; 
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autentificarea on-line de semnături electro-
nice; servicii funerare; servicii de reţele de 
socializare on-line; eliberare de porumbei 
pentru ocazii speciale; servicii de îmbălsă-
mare; servicii de consultanţă, informare şi 
consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; toate incluse în clasa 45. 

 

 

 
 
(210) 043404 
(220) 2018.11.20 
(730) Alberto-Culver USA, Inc., US 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ 
07632, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - săpunuri; produse de curăţat; produse de 

parfumerie; uleiuri esenţiale; deodorante şi 
antitranspirante; produse pentru îngrijirea 
părului; şampoane şi balsamuri; vopsele 
pentru păr; produse pentru coafarea părului; 
produse de toaletă nemedicinale; preparate 
pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea 
pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele; 
produse pentru bărbierit; preparate de folosit 
înainte şi după ras; apă de colonie; produse 
pentru depilat; preparate pentru bronzare şi 
pentru protecţie solară; cosmetice; produse 
de machiaj şi de demachiat; vaselină rectifi-
cată, de uz cosmetic; balsamuri de buze; 
pudră de talc pentru toaletă; vată de uz cos-
metic; beţişoare de bumbac pentru uz cos-
metic; şerveţele, discuri sau batiste impreg-
nate sau umezite în prealabil cu loţiuni de 
curăţare personală sau cosmetice; măşti de 
frumuseţe, măşti de faţă pentru toaletă. 

 

 

 
 
(210) 043420 
(220) 2018.11.22 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 05.07.10; 07.03.01; 24.03.15; 25.01.15; 
25.12.25; 26.05.10; 26.05.15; 26.05.18; 26.07.05; 
27.03.11; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043429 
(220) 2018.11.23 
(730) MAKLER S.R.L., publicaţie periodică, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru. 
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(511) NCL(11-2018) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.04; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 043484 
(220) 2018.12.06 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 043490 
(220) 2018.12.10 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, CH 

Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de 

rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlo-
cuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz 
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru 
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri; 
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete, 
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dis-
pozitive de buzunar pentru formarea manu-
ală de ţigarete; maşini de mână pentru injec-
tarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete 
electronice; lichide pentru ţigări electronice; 
produse din tutun pentru a fi încălzite. 

 

(531) CFE(8) 02.09.04; 24.17.21; 26.01.04; 26.01.12; 
26.11.12; 26.11.21; 26.15.01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 3/2019 

 97

(210) 043495 
(220) 2018.12.07 
(730) KORDYUK Leonid, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

35   - 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 pre-

state de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 043496 
(220) 2018.12.07 
(730) KORDYUK Leonid, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

35   - 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; oferirea 
răspunsului evaluativ şi evaluări de produse 
şi servicii oferite de vânzători, evaluarea va-
lorii şi a preţurilor produselor şi serviciilor 
oferite de vânzători, serviciilor de perfor-
manţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor, ser-
viciilor de livrare, precum şi experienţa globa-
lă de tranzacţionare 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 cumpă-
rători şi vânzători; publicitate; gestiunea afa-
cerilor comerciale; administrare comercială; 
lucrări de birou; servicii de comercializare 
pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe. 
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(210) 043497 
(220) 2018.12.07 
(730) KORDYUK Leonid, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

35   - 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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 043498 
(220) 2018.12.07 
(730) KORDYUK Leonid, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

35   - 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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 043499 
(220) 2018.12.07 
(730) CORDIUC Anastasia, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043500 
(220) 2018.12.07 
(730) CORDIUC Anastasia, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

35   - 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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 043501 
(220) 2018.12.07 
(730) CORDIUC Anastasia, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

35   - 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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 
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(210) 043502 
(220) 2018.12.07 
(730) CORDIUC Anastasia, MD 

Bd. Dacia nr. 26, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 

furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

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

 

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

 

35   - 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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 
 

(210) 043503 
(220) 2018.12.07 
(730) MOCAN Sergiu, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 28,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 043512 
(220) 2018.12.06 
(730) VINĂRIA HÎNCEŞTI S.R.L., MD 

Str. Chişinăului nr. 27,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(8) 25.01.25; 27.05.11; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 043526 
(220) 2018.12.10 
(310) UK00003320876 
(320) 2018.06.27 
(330) GB 
(730) Nicoventures Holdings Limited, GB 

Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - ţigarete electronice; cartuşe pentru ţigări 

electronice; lichide pentru ţigări electronice; 
ţigarete conţinând înlocuitori de tutun; înlo-
cuitori de tutun; ţigarete; tutun; produse din 
tutun; tabachere pentru ţigarete; cutii pentru 
ţigarete. 

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 26.01.08; 26.01.16; 26.13.25; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 043530 
(220) 2018.12.13 
(310) 38839 
(320) 2018.06.29 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

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

dispozitive electronice care sunt folosite pen-
tru încălzirea tutunului, încărcătoare pentru 
dispozitive electronice care sunt folosite 
pentru încălzirea tutunului; încărcătoare USB 
pentru dispozitive electronice care sunt 
folosite pentru încălzirea tutunului; încărcă-
toare de maşină pentru ţigări electronice; 

încărcătoare de maşină pentru dispozitive 
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; 
încărcătoare de baterii pentru ţigări electro-
nice; 

 

11   - vaporizatoare electronice, cu excepţia ţigă-
rilor electronice; aparate pentru încălzirea 
lichidelor; aparate pentru generarea va-
porilor; 

 

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 
pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te; 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; 
ţigări 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 
încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043532 
(220) 2018.12.13 
(730) NASTAS Marina, MD 

Str. Valea Dicescu nr. 28,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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

 

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) 21.01.14; 21.01.15; 26.04.02; 26.04.18; 
27.05.03. 

 

 
 
(210) 043547 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 

 
 
(210) 043548 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 

 
 
(210) 043549 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 

 
 
(210) 043550 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 

 
 
(210) 043551 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

 

 
 
(210) 043552 
(220) 2018.12.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043554 
(220) 2018.12.17 
(730) NASTAS Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, târguri, expoziţii, boxuri, pavilioane, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043568 
(220) 2018.12.19 
(730) BEAUTY LASHES S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap.(of.) 129,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Eyеlash Extension Technology". 

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

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură. 
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(210) 043571 
(220) 2018.12.19 
(730) Dow AgroSciences LLC., a Delaware Limited 

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

(540)  
 
 

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

malelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi 
insecticide. 

 

 

 
 
(210) 043572 
(220) 2018.12.19 
(730) Dow AgroSciences LLC., a Delaware Limited 

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

(540)  
 
 

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

malelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi 
insecticide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043575 
(220) 2018.12.21 
(730) DUMBRAVĂ Andrei, MD 

Str. I. L. Caragiale nr. 55,  
MD-3909, Cahul, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2018) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043578 
(220) 2018.12.20 
(730) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes In-

dustry Co., JO 
Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 
P.O. Box 941936, Amman 11194, Iordania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigarete, trabucuri, ţigarille (tip de 
trabuc de dimensiuni reduse), ţigarete, tutun 
mărunţit pentru rulat şi ţigări, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, ţigarete conţinând înlocuitori de 
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical; 
tutun cu arome; melasă din plante; tutun de 
prizat; ţigarete electronice; narghilele elec-
tronice; capete pentru narghilele electronice; 
brichete; articole pentru fumători, inclusiv 
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foiţe absorbante pentru pipe de tutun, 
tabachere pentru ţigarete, foarfeci pentru 
trabucuri, portţigarete pentru trabucuri, 
cartuşe de gaz pentru brichete, filtre pentru 
ţigări, portţigarete pentru ţigarete, capete 
pentru portţigarete, foiţe pentru ţigarete, 
capete de ţigarete, dispozitive de buzunar 
pentru rularea ţigaretelor, cremene, cutii cu 
umiditate constantă pentru păstrarea trabu-
curilor, dispozitive de curăţat pipe de tutun, 
suporturi pentru pipe de tutun, punguţe de 
tutun, tabachere pentru tutun de prizat, 
scuipători pentru consumatorii de tutun, 
muştiucuri din chihlimbar pentru trabucuri şi 
suporturi de trabucuri, recipiente de tutun, 
muştiucuri din chihlimbar pentru ţigarete şi 
suporturi de ţigarete, scrumiere, tuburi de 
ţigară; plante pentru fumat; chibrituri; cutii de 
chibrituri; suporturi pentru chibrituri; tutun 
pentru narghilea; melasă pentru tutun; sub-
stanţe pentru fumat, cu excepţia celor de uz 
medical sau curativ; amestecuri aromate de 
tutun şi melasă pentru narghilele; lichide 
aromate şi prafuri/pudre dizolvabile pentru 
narghilea; pipe electronice; lichid pentru nar-
ghilele electronice (lichid electronic) care 
conţine arome lichide folosite pentru umple-
rea narghilelelor electronice sau a cartuşelor 
pentru narghilele electronice; narghilele; ac-
cesorii sau piese pentru narghilele, inclusiv 
cărbune pentru narghilea, boluri şi capete 
pentru narghilele, furtunuri pentru narghilele, 
baze pentru narghilele, muştiucuri, filtre şi 
piese de gură pentru narghilele, furtun de 
gură pentru narghilele, tije pentru narghilele, 
genţi şi cutii pentru narghilele, vas pentru 
narghilele. 

 

 

 
 
(210) 043585 
(220) 2018.12.20 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 25.01.10; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 
27.05.13. 

 

 
 
(210) 043586 
(220) 2018.12.20 
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO 

391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section, 
4th district, Bucharest, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - gustări gata preparate care conţin în principal 

cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe, 
fructe sau alte produse vegetale sau combi-
naţii ale acestora inclusiv chipsuri de cartofi, 
cartofi prăjiţi (potato crisps), gustări din carne 
de porc, gustări din carne de vită, gustări pe 
bază de soia; toate cele sus-menţionate, cu 
excepţia bulionurilor şi supelor; 

 

30   - gustări gata preparate care conţin în principal 
boabe, porumb, cereale, alte produse vege-
tale sau combinaţii ale acestora, inclusiv 
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi 
pita, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi din 
orez, biscuiţi, covrigei, floricele de porumb 
preparate, floricele de porumb, floricele de 
porumb şi alune caramelizate, batoane; toate 
cele sus-menţionate, cu excepţia pizzei. 
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(210) 043587 
(220) 2018.12.20 
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO 

391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section, 
4th district, Bucharest, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - gustări gata preparate care conţin în principal 

cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe, 
fructe sau alte produse vegetale sau combi-
naţii ale acestora inclusiv chipsuri de cartofi, 
cartofi prăjiţi (potato crisps), gustări din carne 
de porc, gustări din carne de vită, gustări pe 
bază de soia; toate cele sus-menţionate, cu 
excepţia bulionurilor şi supelor; 

 

30   - gustări gata preparate care conţin în principal 
boabe, porumb, cereale, alte produse vege-
tale sau combinaţii ale acestora, inclusiv 
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi 
pita, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi din 
orez, biscuiţi, covrigei, floricele de porumb 
preparate, floricele de porumb, floricele de 
porumb şi alune caramelizate, batoane; toate 
cele sus-menţionate, cu excepţia pizzei. 

 

 

 
 
(210) 043588 
(220) 2018.12.20 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 

(210) 043589 
(220) 2018.12.20 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 02.09.19; 21.03.11; 27.03.02; 27.03.15; 
27.05.03; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 043601 
(220) 2018.12.26 
(730) UNGUREAN Dmitrii, MD 

Str. Kiev nr. 8/1, ap. 59,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru. 
(511) NCL(11-2018) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 
29.01.13. 
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(210) 043607 
(220) 2018.12.27 
(730) VALKO Ruslana, MD 

Str. Decebal nr. 1 A, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsu-
rarea timpului; 

 

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

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 

 
 
(210) 043608 
(220) 2018.12.27 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chem-

ical Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 043610 
(220) 2018.12.31 
(730) GAZEA Ana, MD 

Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 experienţă 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 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri, târguri, expoziţii, boxuri, pavilioane, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.07; 02.03.15; 02.03.23; 27.05.01. 
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(210) 043611 
(220) 2018.12.31 
(730) ROMANESCU Valeriu, MD 

MD-5428, Pecişte, Rezina, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; organizarea de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 043615 
(220) 2019.01.02 
(730) VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 

Str. Basarabia nr. 8,  
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043616 
(220) 2019.01.02 
(730) Exxon Mobil Corporation, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice folosite în industrie, ştiinţe, 

fotografie, precum şi în agricultură, horticul-
tură şi silvicultură; răşini artificiale în stare 
brută, materiale plastice în stare brută; com-
poziţii pentru stingerea şi prevenirea in-
cendiilor; preparate pentru călirea şi sudura 
metalelor; substanţe tanante pentru piei de 
animale; adezivi pentru uz industrial; chituri 
şi alte produse de umplere; compost, gunoi 
de grajd, îngrăşăminte; produse biologice 
destinate industriei şi domeniului ştiinţific; 
fluide pentru transmisii; lichide hidraulice; 
antigeluri/agenţi de răcire; lichide degivrante; 
lichide de frână; lichide pentru servodirecţie; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale, ceară; lubrifianţi; 
compoziţii pentru controlul prafului; combus-
tibili şi materiale pentru iluminat; lumânări şi 
fitiluri pentru iluminat; uleiuri pentru motoare; 
uleiuri de gresare; grăsimi; lubrifianţi sintetici 
pentru motoare; ceruri; uleiuri de bază; com-
bustibili pentru motoare, şi anume benzină şi 
motorină; gaz natural comprimat; 

 

37   - servicii de construcţii; reparaţii; servicii de 
instalaţii; staţii de alimentare cu combustibil 
care comercializează cu amănuntul; servicii 
de spălare a autovehiculelor; servicii de lubri-
fiere pentru vehicule. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 18.01.21; 26.01.04; 27.01.06; 
27.03.15. 

 

 
 
(210) 043617 
(220) 2019.01.03 
(310) 38870 
(320) 2018.07.09 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 
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(540)  
 
 

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

furnizare de informaţii cu privire la educaţie, 
divertisment şi activităţi culturale prin inter-
mediul Internetului sau mijloacelor electro-
nice; furnizare de mijloace media audio şi 
vizuale prin reţele de comunicaţii; furnizare 
de publicaţii electronice care nu pot fi 
descărcate. 

 

 

 
 
(210) 043618 
(220) 2019.01.04 
(310) 38986 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(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 
pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete; chibrituri; beţe de tutun, produse din 
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electro-
nice 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 electronice; dispozitive electronice de 
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice 
folosite ca alternativă a ţigărilor tradiţionale;  
 
 

dispozitive electronice pentru inhalarea aero-
solilor care conţin nicotină; dispozitive de 
vaporizare orale pentru fumători, produse din 
tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru 
ţigări electronice destinate fumătorilor; piese 
şi accesorii pentru toate produsele incluse în 
clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi ţigări 
de foi încălzite, precum şi pentru beţe de 
tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043619 
(220) 2019.01.04 
(310) 38988 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 
ţigări 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;  
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stingătoare pentru ţigarete şi ţigări de foi 
încălzite, precum şi pentru beţe de tutun 
încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043620 
(220) 2019.01.04 
(730) BEAUTY FOR LIFE S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 113, ap.(of.) 143,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 

furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale. 

 

(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043621 
(220) 2019.01.04 
(310) 38990 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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; 
ţigări 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 
încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043622 
(220) 2019.01.07 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului 

impregnate cu preparate de curăţat; 
 

05   - scutece, scutece chiloţei pentru bebeluşi. 
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(210) 043623 
(220) 2019.01.07 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz, galben, albastru-

deschis, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului 

impregnate cu preparate de curăţat; 
 

05   - scutece, scutece chiloţei pentru bebeluşi. 
 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.07; 01.15.09; 02.09.01; 
27.05.01; 27.05.07; 29.01.14. 

 

 
 
(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)  
 
 

 
 
 
(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 
pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, bri-
chete; chibrituri; beţe de tutun, produse din 
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electro-
nice 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 electronice; dispozitive electronice de 
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice 
folosite ca alternativă a ţigărilor tradiţionale; 
dispozitive electronice pentru inhalarea aero-
solilor care conţin nicotină; dispozitive de 
vaporizare orale pentru fumători, produse din 
tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru 
ţigări electronice destinate fumătorilor; piese 
şi accesorii pentru toate produsele incluse în 
clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi ţigări 
de foi încălzite, precum şi pentru beţe de 
tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(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)  
 
 

 
 
 
(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 
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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; 
ţigări 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 
încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043626 
(220) 2019.01.09 
(730) BECOR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043627 
(220) 2019.01.09 
(730) BECOR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(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)  
 
 

 
 
 
(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; 
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca 
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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 
încălzite; huse pentru ţigări electronice 
reîncărcabile. 

 

 

 
 
(210) 043629 
(220) 2019.01.09 
(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD 

Str. Mircea Eliade nr. 9,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric. 

 

 

 
 
(210) 043630 
(220) 2019.01.09 
(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD 

Str. Mircea Eliade nr. 9,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 

curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare. 

 

 

 
 
(210) 043631 
(220) 2019.01.09 
(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD 

Str. Mircea Eliade nr. 9,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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-
ea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare. 

 

(531) CFE(8) 16.01.01; 16.01.25; 26.02.01; 26.11.12; 
27.01.25; 27.03.15; 27.05.19. 

 

 
 
(210) 043635 
(220) 2019.01.10 
(730) RAILEAN Serghei, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 043636 
(220) 2019.01.10 
(730) RAILEAN Olesea, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

(210) 043637 
(220) 2019.01.10 
(730) RAILEAN Olesea, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.22; 02.01.23; 
02.05.02; 02.05.08; 02.05.23; 02.05.27. 

 

 
 
(210) 043638 
(220) 2019.01.10 
(730) RAILEAN Serghei, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
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, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.15.09; 26.15.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043639 
(220) 2019.01.11 
(730) NATUR BRAVO S.A., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 43, MD-4626,  
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
 

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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.12; 05.09.01; 05.09.15; 27.05.09; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 043641 
(220) 2019.01.11 
(730) PROFMET GRUP S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 33,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 
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02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-
tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

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 den-
tară; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de fero-
nerie metalică; containere metalice pentru 
depozitare 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 vehicu-
lele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului  
 
 

sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregis-
trare; mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de 
asistenţă, adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activi-
tatea sexuală; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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; mate-
riale 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 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice; 
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20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, 
coarne, fanoane de balenă sau sidef prelu-
crate sau semiprelucrate; scoici; spumă de 
mare; chihlimbar galben; 

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; 
marchize din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru transportul şi depozitarea 
materialelor în vrac; materiale de capitonare, 
umplutură 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 şi broderii, panglici şi şireturi, 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, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043642 
(220) 2019.01.10 
(730) MAKARENKO IEVGEN, UA 

KYIV, PETROVSKOGO str., 6, apt. 38, 
Ucraina 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.15.07; 24.15.21; 27.01.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043643 
(220) 2019.01.09 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mix-

tă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 05.03.20; 05.05.02; 05.13.25; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043645 
(220) 2019.01.09 
(730) RAŞCU Valeriu, MD 

MD-3412, Bălceana, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 043646 
(220) 2019.01.09 
(730) RAŞCU Valeriu, MD 

MD-3412, Bălceana, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 043649 
(220) 2019.01.10 
(730) VIŞNEVSCAIA Liudmila, MD 

Str. G. Alexandrescu nr. 15, ap. 28,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 043650 
(220) 2019.01.10 
(730) GUZUN Mihail, MD 

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 40, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 25.07.02; 26.04.03; 26.04.07; 27.05.22; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 043651 
(220) 2019.01.10 
(730) SQUARE INVEST S.R.L., MD 

Str. Tricolorului nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; mate-
riale 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; 

 

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

 

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni. 
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(210) 043652 
(220) 2019.01.10 
(730) GHILAN Andrei, MD 

MD-6525, Maximovca, Anenii Noi, Republica 
Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate 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 
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043653 
(220) 2019.01.10 
(730) VEŞCA Andrei, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 2, bloc 2, ap. 60,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, galben, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 

focuri de artificii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.07; 27.05.04; 27.05.24; 28.05.00; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 043657 
(220) 2019.01.14 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 3/2019 

 121

(540)  
 
 

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

portocaliu, violet, roz, auriu. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(8) 01.15.09; 01.15.23; 26.01.03; 
26.01.13; 26.01.20; 27.05.03; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 043658 
(220) 2019.01.14 
(730) Walton International Ltd., KY 

P.O.Box 1586, 24 Shedden Road, George 
Town, Grand Cayman, KY1-1110, Grand 
Cayman, Insulele Cayman 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
cu umplutură de puf/pene; haine din piele; 
chiloţi; jachete; blugi; pantaloni; indispensabili; 
şorturi; manşete; cămăşi; cămăşi stil sport; 
îmbrăcăminte exterioară; tricouri; tricouri fără 

mâneci; bluze de corp; lenjerie de corp; 
bluze; fuste; veste; pieptare; bluze sport; 
treninguri; maiouri de corp; jersee; tricouri stil 
sport; combinezoane de protecţie; costume 
de gimnastică; rochii; rochii lungi de seară; 
pulovere; flanele; maiouri; cardigane; lenjerie 
intimă; bentiţe pentru cap; şepci; pălării; 
eşarfe; cravate; şosete; curele; jambiere; 
pantaloni colanţi; ciorapi; ciorapi-pantaloni; 
sutiene; pantofi; cizme; papuci de casă; cos-
tume de ploaie; ponchouri; mănuşi; mitene; 
tricoturi; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro 
referitoare la articole din piele sau imitaţie de 
piele, la pungi, cutii, genţi de plajă, genţi de 
mână, genţi de voiaj, borsete, sacoşe, gea-
mantane, cutii de voiaj, huse pentru cos-
tume, valize, serviete, mape (portdocumen-
te), genţi diplomat, portmonee, suporturi 
pentru chei, saci de călătorie, poşete, por-
tofele, brelocuri, umbrele, umbrele de soare, 
bastoane, bastoane pentru plimbare, huse şi 
portofele pentru cardurile de credit, rucsacu-
ri, genţi de spate, torbe, raniţe, ghiozdane, 
serviete pentru şcolari, plase, genţi sportive, 
săculeţe, genţi pentru cărţi, genţi de pânză, 
genţi pentru bani, saci de umăr, curele de 
umăr, portchei, etuiuri pentru cecuri, piese şi 
accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate, accesorii de modă, îmbrăcămin-
te, încălţăminte, articole care servesc la aco-
perirea capului, jachete, blugi, pantaloni, 
indispensabili, şorturi, manşete, cămăşi, 
cămăşi stil sport, haine de stradă, tricouri, 
tricouri fără mâneci, bluze de corp, lenjerie 
de corp, bluze, fuste, veste, pieptare, bluze 
sport, treninguri, maiouri de corp, jersee, 
tricouri stil sport, combinezoane de protecţie, 
rochii, rochii lungi de seară, pulovere, flanele, 
maiouri, cardigane, lenjerie intimă, bentiţe 
pentru cap, şepci, pălării, eşarfe, cravate, 
şosete, curele, jambiere, pantaloni colanţi, 
ciorapi, ciorapi-pantaloni, sutiene, pantofi, 
cizme, papuci de casă, costume de ploaie, 
ponchouri, mănuşi, mitene, tricoturi; servicii 
de vânzare cu amănuntul referitoare la pro-
dusele sus-menţionate furnizate prin Internet 
şi alte reţele informatice locale şi globale; 
servicii de compilare a listelor de adrese, 
servicii de comandă (pentru terţi) prin poştă, 
telefon şi alte mijloace de comunicare şi tele-
comunicare, servicii de publicitate directă 
prin poştă, servicii de consultanţă în afaceri 
şi administrare de afaceri, servicii de publici-
tate, servicii de expoziţie a mărfurilor, servicii 
de reclamă, servicii de marketing şi promo-
vare, servicii de analiză şi cercetare de piaţă, 
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servicii ale agenţiilor de import şi/sau export, 
servicii de achiziţii şi vânzări de produse în 
numele unor firme terţe, servicii de decorare 
a vitrinelor. 

 

(531) CFE(8) 27.05.11. 
 

 
 
(210) 043659 
(220) 2019.01.14 
(730) TRIS S.R.L., firmă comercială de  

producţie, MD 
Str. Calea Moşilor nr. 20,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 03.07.17; 18.01.21; 26.07.04; 26.11.21; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043660 
(220) 2019.01.14 
(730) Biocon Limited, IN 

20th KM, Hosur Road, Electronic City, Ban-
galore - 560100, India 

(540)  
 
 

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

10   - instrumente chirurgicale şi medicale; instru-
mente terapeutice. 

 

 

 
 
 
 
 

(210) 043663 
(220) 2019.01.15 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.04. 
 

 
 
(210) 043665 
(220) 2019.01.16 
(730) MEZHTRANS MOLDOVA S.R.L., MD 

Str. Maria Drăgan nr. 13/2,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043666 
(220) 2019.01.16 
(730) ŢURCAN Adrian, MD 

Str. Ginta Latină nr.13, ap. 89,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de 
asistenţă, adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activi-
tatea sexuală; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.15; 26.13.25; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 043668 
(220) 2019.01.16 
(730) Pharmacia & Upjohn Company LLC, US 

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, al-

bastru, albastru-violet. 
(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;  
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plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară den-
tară; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apa-
rate, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; dispozitive medicale de uz oftalmic; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.13.01; 26.13.25. 
 

 
 
(210) 043669 
(220) 2019.01.17 
(730) MAXNUTS S.R.L., MD 

Str. Calea Orheiului nr. 75/A, ap.(of.) 43,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 043670 
(220) 2019.01.16 
(730) PROFMET GRUP S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 33,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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; 

 



 
MĂRCI  MD - BOPI 3/2019 

 125

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicu-
lele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-
cale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de 
asistenţă, adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activi-
tatea sexuală; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii 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 măsu-
rarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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; mate-
riale 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 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; 

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; 
marchize din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru transportul şi depozitarea 
materialelor în vrac; materiale de capitonare, 
umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 
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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 şi broderii, panglici şi şireturi, 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, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi de uz alimentar; 

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 14.03.09; 27.01.04; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 043671 
(220) 2019.01.18 
(730) EDUKID TOYS S.R.L., MD 

Str. Valea Crucii nr. 22/1, ap. 101,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 16.03.13; 
27.05.10; 29.01.13. 
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(210) 043673 
(220) 2019.01.15 
(730) SUPREME GROUP S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 77/19, ap. 23,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.13.25; 24.17.25; 25.01.25; 27.01.25; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 043674 
(220) 2019.01.16 
(730) Farmak International Holding GmbH, AT 

Mariahilferstrasse 136, 1150 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - preparate farmaceutice; medicamente pentru 

uz uman; insuline; medicamente pentru 
tratarea diabetului. 

 

 

 
 
 

(210) 043675 
(220) 2019.01.17 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: vişiniu, roşu, alb, cafeniu, 

negru. 
(511) NCL(11-2019) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; 
 

35   - publicitate. 
 

(531) CFE(8) 08.01.16; 08.01.17; 08.07.15; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 043681 
(220) 2019.01.17 
(730) CHELTUIALA Radu, MD 

Bd. Moscova nr. 11, ap. 88,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.01; 27.05.17. 
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(210) 043685 
(220) 2019.01.22 
(730) SIBIMPORT S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 209,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nu-

anţe, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 01.15.17; 01.15.23; 05.05.20; 05.05.21; 
24.17.20; 26.03.23; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 043686 
(220) 2019.01.22 
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LOTERIA NAŢIONALĂ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe, alb, negru, al-
bastru de diferite nuanţe, gri, verde de dife-
rite nuanţe, violet de diferite nuanţe. 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.06; 02.09.20; 07.01.24; 07.05.02; 
07.05.09; 14.05.06; 18.01.09; 18.05.03; 20.05.16; 
20.05.23; 24.05.07; 24.17.18; 25.01.06; 27.05.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 043687 
(220) 2019.01.16 
(730) INVESTHOLD S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 15/1, ap. 8,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 
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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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 26.04.04; 26.04.18; 26.13.01; 
27.01.06; 27.01.25; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 043689 
(220) 2019.01.18 
(730) GUŢAN Daniela, MD 

Str. Doctor Tudor Strişcă nr. 8, bloc 1, ap. 
241, MD-2048, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 043690 
(220) 2019.01.18 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri ne-
medicinale; apă parfumată de uz menajer şi 
pentru ţesături; preparate pentru parfumarea 
aerului, atmosferei sau ţesăturilor; produse 
pentru fumigaţie; 

 

05   - săpunuri dezinfectante şi antibacteriene; 
produse pentru odorizarea aerului; preparate 
pentru purificarea aerului; deodorante, altele 
decât cele de uz personal sau de uz veteri-
nar, inclusiv, dar fără a se limita la preparate 
de dezodorizare a aerului, ţesăturilor şi au-
tomobilelor; dezodorizante pentru îmbrăcă-
minte şi materiale textile; 

 

11   - aparate pentru dezodorizarea aerului; dis-
tribuitoare de dezinfectante pentru toalete. 

 

 

 
 
(210) 043691 
(220) 2019.01.18 
(730) MUNTEAN Ivan, MD 

Bd. Biruinţei nr. 2, ap. 3,  
MD-2048, Criuleni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.08.01; 19.08.02; 27.03.01; 
27.03.15; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 043693 
(220) 2019.01.19 
(730) S.C. SCANDIA ROMÂNĂ S.A., RO 

Str. Morilor nr. 45, Sibiu, judeţul Sibiu, 
550263, România 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043694 
(220) 2019.01.21 
(730) SIDERAL PROIECT S.R.L., MD 

Str. V. Zgîrcea nr. 6 ap. 43,  
MD-4901, Glodeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; mate-
riale 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. 

 
 
 
(210) 043695 
(220) 2019.01.21 
(730) SENTAU S.R.L., MD 

Str. Haltei nr. 21/3,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
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 cer-
cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul dis-
tribuţiei sau utilizării energiei electrice; apa-
rate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive pe-
riferice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; extinctoare; 
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11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

20   - 
 

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

 

21   - 
 

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

 

35   - 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 043696 
(220) 2019.01.21 
(730) PENCENCOVA Olga, MD 

Str. Riga nr. 5,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, roz. 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.05.01; 03.05.24; 05.05.04; 05.05.20; 
19.03.03; 19.03.25; 27.05.15; 29.01.03. 

 

 
 
(210) 043697 
(220) 2019.01.21 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043698 
(220) 2019.01.21 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043702 
(220) 2019.01.22 
(730) LUNGU Viorel, MD 

Str. Ceucari nr. 5, bloc 4, ap. 25,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 043703 
(220) 2019.01.17 
(730) RODALS S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(8) 09.07.19; 27.05.03; 27.05.07; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 043706 
(220) 2019.01.22 
(730) JUSTCONSULT S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 81/1, of. 212,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tare; afaceri imobiliare; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 26.01.18; 26.13.25; 27.05.21; 
27.05.24. 
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(210) 043707 
(220) 2019.01.23 
(730) Sanrio Company, Ltd., JP 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri ne-
medicinale; produse de parfumerie; uleiuri 
eterice; cosmetice şi produse de toaletă ne-
medicinale; loţiuni capilare; produse nemedi-
cinale pentru curăţarea dinţilor; preparate 
pentru parfumarea camerei; produse pentru 
manichiură; produse şi preparate pentru în-
grijirea sau curăţarea pielii şi părului; adezivi 
pentru uz cosmetic; loţiune după bărbierit; 
produse de toaletă antiperspirante; produse 
antistatice de uz menajer; aromatizanţi (ule-
iuri esenţiale); scoarţă de quillaja pentru 
spălare; săruri de baie; preparate cosmetice 
pentru baie; măşti de frumuseţe; săruri 
pentru înălbire; sodă pentru albire; sineală; 
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei; 
benzi pentru împrospătarea respiraţiei; pro-
duse chimice de uz casnic pentru redarea 
strălucirii culorilor (spălarea rufelor); prepa-
rate pentru decolorare; trusă pentru cos-
metice; preparate cosmetice pentru slăbire; 
produse cosmetice pentru animale; beţişoare 
de bumbac pentru uz cosmetic; vată de uz 
cosmetic; creme cosmetice; cremă pentru 
albirea pielii; creme pentru articole din piele; 
produse de degresare; preparate pentru lus-
truirea protezelor dentare; preparate pentru 
curăţarea protezelor dentare; deodorante 

pentru oameni; deodorante pentru animale şi 
animale de companie; detergenţi; coloranţi 
cosmetici; apă de colonie; apă de toaletă; 
vopsele pentru păr; loţiuni colorante pentru 
păr; cremă pentru păr, gel pentru păr, 
şampoane, balsamuri pentru păr şi preparate 
pentru hidratarea părului; parfumuri; ruj de 
buze; creme, loţiuni pentru piele şi faţă; 
unghii false; lacuri pentru unghii, vernis şi 
diluanţi pentru acestea; cremă cu ecran so-
lar; decoloranţi de uz cosmetic; arome pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); lapte de curăţare 
de uz cosmetic; produse cosmetice pentru 
sprâncene; creioane pentru sprâncene; bal-
samuri pentru rufe; gene false; ceară pentru 
duşumele; fixative pentru păr; preparate 
pentru ondularea părului; înălbitor pentru 
rufe; produse pentru înmuierea rufelor; apret; 
loţiuni de uz cosmetic; farduri cosmetice; 
pudră pentru faţă; farduri pentru faţă; pro-
duse de demachiere; rimel; ape de gură, nu 
pentru uz medical; abţibilduri pentru deco-
rarea unghiilor; preparate pentru îngrijirea 
unghiilor; creioane pentru conturarea sprân-
cenelor; ceruri de parchet şi mobilă; alifii de 
uz cosmetic; potpuriuri parfumate; piatră 
ponce; pânză de şmirghel; hârtie cu 
şmirghel; lemn parfumat; şampoane pentru 
animalele de companie (preparate de toaletă 
nemedicinale); cremă pentru pantofi; creme 
pentru curăţarea pantofilor; ceară pentru 
pantofi; produse pentru netezire (apret); 
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor; 
amidon pentru strălucirea rufelor; produse 
pentru bronzare (cosmetice); şerveţele im-
pregnate cu loţiuni cosmetice; preparate 
pentru îndepărtarea lacului; ceară pentru 
epilat; ceară pentru rufe; ceară de parchet; 
produse pentru depilat; vaselină rectificată, 
de uz cosmetic; motive decorative autocolan-
te de uz cosmetic; beţişoare parfumate 
(beţişoare chinezeşti); arome; hârtie sugativă 
pentru piei de animale; hârtie absorbantă 
pentru faţă; preparate pentru baie, cu ex-
cepția celor pentru uz medical, difuzoare 
pentru beţişoare parfumate (pentru împro-
spătarea aerului); 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cer-
cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
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transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive pe-
riferice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; extinctoare; numărători; aparate 
audiovizuale folosite în scopuri didactice; 
baterii; carcase de acumulatoare; alimenta-
toare pentru acumulatoare; binocluri (optică); 
calculatoare; aparate de fotografiat, cine-
matografice, piese şi accesorii pentru aces-
tea; lentile fotografice; măsurători volume-
trice; desene animate; dispozitive de redare 
pentru casete; lănţişoare pentru ochelari fără 
braţe; filme cinematografice expuse; sisteme 
de pontaj (dispozitive de înregistrare a tim-
pului); dispozitive de redare pentru discuri 
compacte; discuri compacte (audio-video); 
discuri compacte cu lectură laser (CD-ROM-
uri); programe înregistrate de operare pe 
calculator; software; programe de calculator 
înregistrate; computere; imprimante pentru 
calculator; lentile de contact; cutii pentru len-
tile de contact; echipamente de procesare a 
datelor; instrumente de măsurat în croitorie; 
sonerii de uşă, electrice; dispozitive portabile 
de traducere; filme expuse; avertizoare de 
incendiu; blitzuri (fotografie); rame pentru 
diapozitive; aparate de reglare a căldurii; 
tonomate muzicale; lentile optice; cântare 
pentru scrisori; centuri de salvare; colaci de 
salvare; veste de salvare; plute de salvare; 
încuietori electrice; încuietori şi chei electro-
nice; suporturi de date magnetice; carduri 
magnetice codate; codificatoare magnetice; 
magneţi; lupe (optică); aparate, dispozitive şi 
instrumente pentru măsurare; microfoane; 
microscoape; firme de neon; laptopuri; 
creioane electronice (pentru unităţi de afişaj 
vizual); discuri de picup; fotocopiatoare; cal-
culatoare de buzunar; aparate de proiecţie; 
ecrane de proiecţie; radiouri; picupuri; aparat 
de control de la distanţă; rigle (instrumente 
de măsură); balanţe; cartele cu cip (carduri 
cu circuite integrate); detectoare de fum; fise, 
prize şi alte contacte electrice; aparate 
pentru înregistrarea sunetelor; discuri pentru 
înregistrarea sunetelor; aparate pentru re-
producerea sunetului; aparate pentru trans-

miterea sunetului; tocuri pentru ochelari fără 
braţe; rame de ochelari fără braţe; lentile 
pentru ochelari; ochelari de soare; între-
rupătoare; fişe de conectare (electricitate); 
magnetofoane; receptoare telefonice, trans-
miţătoare, fire de telefon; telescoape; tele-
vizoare; aparate pentru indicarea tempera-
turii; instalaţii electrice antifurt; termometre; 
aparate de reglare a temperaturii; casete 
video, cartuşe pentru jocuri video; înregistrări 
video; benzi video; ecrane video; magne-
toscoape; echipamente de procesare a 
textelor; discuri compacte video; DVD-uri; 
playere de discuri video; aparate audio şi 
vizuale cu dispozitive de semnalizare; supor-
turi adaptate pentru casete audio şi video, 
pentru compact discuri, pentru discuri com-
pacte laser şi DVD-uri; suporturi de mouse; 
telefoane, telefoane fără fir, telefoane celula-
re, telefoane mobile şi piese, garnituri şi ac-
cesorii pentru acestea; cutii pentru telefoane 
mobile sau carcase; aparate de tip pager, 
piese şi accesorii pentru acestea; cutii şi 
carcase pentru aparate de tip pager; sacoşe, 
şervete pentru acoperire, recipiente, cutii de 
transport pentru telefoane mobile şi recep-
toare alfanumerice de mesaje personale; 
căşti audio; bureţi pentru căşti; căşti auricula-
re; minicăşti şi microfoane/difuzoare utilizate 
cu telefoane mobile; indicatoare de apel 
pentru telefoane, telefoane mobile şi recep-
toare alfanumerice de mesaje personale; 
organizatoare electronice; avertizoare sonore 
electrice; dispozitive de alarmă; cititoare de 
coduri de bare; barometre; buzere; sonerii 
electrice; procesoare (unităţi centrale de 
prelucrare); cipuri (circuite integrate); crono-
grafe (aparate de înregistrare a timpului); 
tastaturi de calculator; dispozitive de memo-
rie pentru computere; periferice adaptate 
pentru a fi folosite la calculatoare; cuploare 
acustice; cuploare (echipamente de proce-
sare a datelor); suporturi optice de date; dis-
curi optice; discuri magnetice; aparate pentru 
scufundători; măşti pentru scafandri; cos-
tume de scafandru; panouri de afişaj elec-
tronic; şnururi pentru ochelari fără braţe; ocu-
lare; lentile pentru ochelari de soare; faxuri; 
filtre pentru aparate de fotografiat; discuri 
flexibile; benzi pentru curăţarea capetelor de 
citire; higrometre; circuite integrate; aparate 
pentru intercomunicaţii; interfeţe (informa-
tică); maşini de facturat; obiective macro; 
unităţi de bandă magnetică pentru com-
putere; benzi magnetice; linguri dozatoare; 
metronoame; microprocesoare; modemuri; 
maşini de numărat şi sortat bani; monitoare 
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(hardware pentru calculatoare); monitoare 
(programe de calculator); mouse (periferice 
de calculator); fibre optice; fibre optice (fila-
mente conductoare de lumină); sticlă optică; 
produse de optică; parcometre; raportoare 
(instrumente de măsură); aparate radio-
telegrafice; aparate radiotelefonice; scanere 
(echipamente pentru procesarea datelor); 
semiconductoare; diapozitive; filme pentru 
înregistrarea sunetelor; aparate de demag-
netizare pentru benzi magnetice; fire de 
telegraf; telegrafe (aparate); teleimprima-
toare; telepromptere; distribuitoare de bilete; 
emiţătoare (telecomunicaţii); seturi de emiţă-
toare (telecomunicaţii); vacuummetre; video-
telefoane; avertizoare cu sirene de alarmă; 
fluiere pentru sport; tampoane de urechi 
pentru scafandri; temporizatoare pentru ouă; 
ochelari de protecţie pentru sport; tuburi cu 
oxigen; căşti de protecţie pentru sport; apa-
rate de comandă pentru vehicule (calcula-
toare de bord); software pentru jocuri; soft-
ware pentru jocuri de calculator, înregistrat; 
soft de calculator descarcabil; publicaţii elec-
tronice descărcabile; programe de calcula-
toare (software descarcabil); aplicaţii soft-
ware de calculatoare, descărcabile; emoti-
coane descărcabile pentru telefoane mobile; 
echipamente audio portabile; sateliţi pentru 
uz ştiinţific; suporturi pentru încheietura mâi-
nii, folosite de utilizatorii de calculatoare; 
rame foto digitale; şnururi pentru telefoane 
mobile; suporturi pentru telefoane mobile; 
suporturi adaptate pentru laptopuri; capace 
de protecţie pentru antenele telefoanelor 
mobile; huse pentru telefoane inteligente; 
carcase pentru telefoane inteligente; circuite 
electronice şi CD-ROM-uri care permit înreg-
istrarea programelor de redare automată 
pentru utilizarea instrumentelor muzicale 
electronice; playere portabile multimedia; 
fişiere cu imagini descărcabile; imagini grafi-
ce descărcabile pentru telefoane mobile, 
fişiere cu muzică descărcabile; tonuri de apel 
descărcabile pentru telefoane mobile; DVD 
playere; aparate de sistem de poziţionare 
globală (GPS); memorii USB; unităţi de 
dischetă pentru calculatoare; blocnotesuri 
electronice; diode electroluminescente 
(LED); diode organice electroluminescente 
(OLED); dispozitive de protecţie, de uz per-
sonal, împotriva accidentelor; măşti de pro-
tecţie; curele pentru telefonul mobil; com-
pasuri de măsurare; conexiuni; protecţii 
pentru prize; pupitre de distribuţie (electrici-
tate); dispozitive mâini libere pentru tele-
foane; furtun de stingere a incendiilor; duze 

pentru furtunuri de pompieri; programe 
pentru jocuri pentru aparate de jocuri video 
de tip arcadă; programe de jocuri pentru apa-
rate de jocuri video; asistente personale digi-
tale; dopuri pentru urechi pentru înot; baterii 
solare; tablete; aparate de fotografiat digitale; 
cititoare de cărţi electronice; telefoane inteli-
gente; ceasuri inteligente; ochelari inteligenţi; 
dispozitive portabile de urmărire a activităţii; 
inele inteligente; suporturi pentru selfie 
(monopoduri manuale); table electronice 
interactive whiteboard; aparate electrice şi 
electronice de efect pentru instrumente 
muzicale; interfeţe audio; folii de protecţie 
adaptate pentru ecrane de calculatoare; folii 
de protecţie adaptate pentru telefoane inteli-
gente; căşti pentru realitate virtuală; roboţi de 
laborator, roboţi de învăţământ; roboţi pentru 
supraveghere de securitate; roboţi umanoizi 
cu inteligenţă artificială; roboţi pentru tele-
prezenţă; genţi adaptate pentru laptopuri; 
genţi, huse pentru camere foto şi echipament 
fotografic; calculatoare portabile, joystick-uri 
pentru calculatoare, nu pentru jocuri video, 
ochelari inteligenţi, baterii şi încărcătoare 
pentru ţigarete electronice; mănuşi dotate cu 
senzori; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; lingouri de 
metale preţioase; cutii din metale preţioase; 
butoni din metale preţioase; agrafe de cra-
vată din metale preţioase; ace de cravată din 
metale preţioase; obiecte de artă din metale 
preţioase; ace ornamentale din metale preţi-
oase; ornamente pentru încălţăminte; statui 
din metale preţioase; figurine din metale 
preţioase; produse de bijuterie, pietre preţi-
oase şi semipreţioase; bijuterii şi ornamente 
imitaţie; pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 
broşe; lanţuri (bijuterii); amulete pentru inele 
de chei şi lanţuri pentru chei; pandantive; 
monede; jetoane, respectiv medalii şi/sau 
monede; butoni de manşetă; cercei; fire din 
aur; cutii pentru bijuterii; coliere (bijuterii); 
insigne; ace de rever (bijuterii); inele; ace de 
cravată; ceasornice, ceasuri, componentele 
şi accesoriile acestora; curele de ceas, 
curele pentru ceasuri, lanţuri de ceasuri; car-
case de ceasuri de mână; ceasuri de 
cronometrare; podoabe (bijuterie); articole de 
bijuterie; medalii; inele pentru chei; brelocuri 
retractabile pentru chei; lanţuri retractabile 
pentru chei; brelocuri şi lănţişoare; lănţişoare 
pentru chei şi cutii/tocuri pentru chei din me-
tal preţios şi/sau pietre preţioase; brăţări (bi-
juterii); casete de prezentare pentru ceasuri; 
cutii de ceas; ceasuri electrice; cadrane so-
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lare; diamante; ştrasuri; pietre semipreţioase; 
ceasuri deşteptătoare; şnururi pentru butoni 
de manşetă; insigne (ace de cravata); insig-
ne din metale preţioase; ornamente pentru 
încălţăminte din metale preţioase; trofee (cu-
pe pentru premii); plăci comemorative; talis-
mane; mărgele pentru crearea bijuteriilor; 
ace bijuterii pentru pălării; 

 

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; mate-
riale 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; 
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, 
afişe, periodice, publicaţii tipărite, ziare şi 
reviste; felicitări; instrumente de scris; ştam-
pile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere 
pentru sigilii, tuşiere; albume fotografice; 
suporturi pentru înrămarea tablourilor, poze-
lor sau fotografiilor; şevalete pentru pictură; 
hârtie pentru îndepărtarea petelor de ulei 
pentru articole din piele; suporturi pentru 
fotografii; cerneluri; şerveţele, hârtie igienică, 
şerveţele pentru demachiat din hârtie; pro-
soape din hârtie; suporturi pentru veselă şi 
farfurioare din hârtie sau carton; hârtie de 
ambalaj, hârtie de ambalat şi materiale de 
împachetat; acuarele pentru artişti; repro-
duceri grafice, portrete; litografii (obiecte de 
artă); stilouri, creioane, stilouri cu peniţa, 
pixuri; peniţe (de scris); tocuri; suporturi 
pentru creioane; rezerve pentru stilouri şi 
instrumente de scris; mine pentru creioane; 
creioane colorate, creioane pastel; cutii 
pentru stilou şi creion; ascuţitori de creioane; 
ascuţitori de creioane, electrice sau neelec-
trice; agrafe de birou pentru hârtie; pres-
papieruri; ace pentru hârtie, piuneze; pas-
teluri; adezivi (materiale colante) pentru 
papetărie sau menaj; mucava; coşuleţe 
pentru corespondenţă şi stelaje; suporturi 
pentru scrisori; cuţite pentru deschiderea 
plicurilor (articole de birou); benzi adezive şi 
distribuitoare de bandă adezivă; materiale 
pentru desen, plăci, stilouri şi instrumente; 
truse de desen; albume pentru timbre şi 
monede; saci din plastic pentru coşurile de 
gunoi; saci de gunoi; pungi de congelator; 
pungi pentru cadouri; pungi de hârtie; pungi 
pentru sandvişuri din hârtie sau din plastic; 
pungi cu mânere; pungi pentru sandvişuri 
(hârtie); pungi din hârtie pentru cadouri 
(pentru petreceri); pungi de hârtie pentru 
cadouri; pungi pentru cuburi de gheaţă; cor-

nete (de hârtie); pungi de plastic pentru 
sandvişuri; pungi pentru gătit în cuptorul cu 
microunde; pungi de hârtie pentru cumpă-
rături; pungi de ambalat din hârtie; pungi de 
plastic pentru cumpărături; pungi din plastic 
pentru ambalat; pungi de gunoi din hârtie; 
plicuri cu burduf din hârtie cartonată; plicuri 
(papetărie); sugativă; suporturi laterale de 
carte, semne pentru carte; cufere pentru 
papetărie; plăcuţe pentru şabloane; carnete 
de notiţe; jurnale şi agende; fişiere; bloc-
notes, blocnotesuri, hârtie de scris; hârtie 
pentru desen; truse cu materiale de scris; 
crete, table de scris, plăci pentru afişe; etuiuri 
pentru paşapoarte; suporturi pentru carnete 
de cecuri; benzi elastice pentru birou; ima-
gini; matriţe de hârtie parafinată; produse 
pentru ştergere, radiere, fluide pentru şterge-
re; deschizătoare electrice de scrisori; parti-
turi tipărite; table pentru ştergere; ornamente 
şi decoraţiuni fabricate din hârtie şi/sau car-
ton; hârtie pentru şerveţele; şerveţele de 
masă din hârtie; pungi din hârtie pentru masa 
de prânz; coşuri şi casete din carton; cărţi de 
colorat; dosare pentru rapoarte; legătoare de 
hârtie; agende de buzunar; stilouri mar-
catoare; benzi pentru cărţi; seturi de creioane 
cu mină neagră; seturi de creioane colorate; 
rigle; fişe cu date; albume pentru autografe; 
agrafe pentru hârtie (papetărie); capsatoare 
(papetărie); dispozitive de tăiat banda adezi-
vă (papetărie); semne de avertizare; tocă-
toare de hârtie (articole de birou); dispozitive 
de mărunţire a CD-urilor, de uz casnic sau 
profesional; maşini şi aparate pentru plas-
tifiere; aparate pentru montarea învelişurilor; 
protectoare prin sigilare electrică la cald 
pentru documente şi fotografii; suporturi şi 
casete pentru cartele; decoraţiuni din hârtie 
pentru caserole pentru mâncăruri gătite sau 
alimente; albume; pungi (învelitoare, săcu-
leţe) de ambalaj din hârtie sau material plas-
tic; bibliorafturi; cutii din hârtie sau carton; 
carduri; suporturi, casete pentru ştampile şi 
sigilii; reviste de benzi desenate; compasuri 
de trasat; benzi şi cartele din hârtie pentru 
înregistrarea programelor pentru calculatoa-
re; hârtie de copiat (articole de papetărie); 
lichide corectoare (articole de birou); dosare 
(papetărie); apărătoare pentru degete (arti-
cole de birou); steguleţe din hârtie; mape; 
mape pentru documente; benzi gumate 
(papetărie); şerveţele de hârtie; fişe (pape-
tărie); panglici de cerneală; folii pentru doc-
umente; etichete din hârtie sau carton; hărţi; 
felicitări muzicale; buletine informative; 
blocuri (papetărie); cutii pentru pictură (re-
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chizite şcolare); broşuri; creion cu mină 
groasă (creioane mecanice); timbre poştale; 
autocolante (articole de papetărie); pioneze 
(metalice) pentru panouri şi table şcolare; 
tichete (bilete); panglici pentru maşini de 
scris; maşini de scris; învelitoare (papetărie); 
pensule de caligrafie; cretă de scris; bloc-
notesuri pentru notiţe; coperte (papetărie); 
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori; 
cuţite pentru tăiat hârtie (articole de birou); 
bavete din hârtie; filtre de cafea din hârtie; 
pliante; modele de broderie; lenjerie de masă 
din hârtie; panouri indicatoare din hârtie sau 
carton; călăreţi pentru cartoteci; loturi de 
hârtie; abţibilduri pentru telefoane portabile; 
picturi (tablouri) înrămate sau nu; hârtie 
igienică; aparate pentru plastifiat documente 
(articole de birotică); cutii de carton pentru 
pălării; aparate manuale pentru etichetare; 
markere fluorescente; tăvi (ţe) pentru pictat şi 
zugrăvit; pasteluri pentru artişti; bureţi pentru 
şters tabla; hârtie xuan pentru pictură şi 
caligrafie; creioane mecanice; hârtie washi; 
şabloane pentru decorarea alimentelor şi a 
băuturilor; insigne cu nume; panglici cu 
coduri de bare; sclipici pentru papetărie; eti-
chete din hârtie pentru recuperarea baga-
jelor; prosoape de hârtie utilizate la 
curăţenie; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de 
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; genţi; portofele; portmonee; genţi 
de călătorie; serviete; săculeţe; mape pentru 
documente; rucsacuri; suporturi pentru trans-
portat haine; sacoşe pentru cumpărături; 
chingi din piele; curele de umăr; chingi 
pentru şei; curele pentru bagaje; suporturi 
pentru carduri (portofele); zgărzi pentru ani-
male sau animale de casă; plase din piele 
sau imitaţii de piele; portfarduri; botniţe; ser-
viete pentru şcolari; curele din piele; mânere 
de valiză; geamantane; truse de voiaj; cufere 
de voiaj; huse pentru umbrele; mânere de 
umbrelă; scaune-baston; genţi de plajă; genţi 
diplomat pentru documente; cutii şi valize, 
din piele sau din imitaţie de piele; poşete; 
bastoane pentru munte; genţi pentru instru-
mente şi partituri (muzică); sacoşe pentru 
provizii; genţi pentru şcolari; genţi pentru 
unelte din piele sau imitaţii de piele (goale); 
valize; tolbe de vânătoare (accesorii de 
vânătoare); pungi, plicuri şi sacoşe din piele 
pentru ambalare; huse din piele şi imitaţie de 
piele pentru mobile; structuri pentru genţi de 
mână; portbebeuri pentru transportul copiilor; 

cărucioare pentru cumpărături cu roţi; port-
chei; genţi sportive; saci de sport; costume 
pentru animale; curele şi genţi cu curele 
pentru transportul copiilor; cuverturi pentru 
animale; zgărzi, lese şi hamuri pentru ani-
male de companie şi animale; cadre pentru 
poşete; suporturi pentru cărţi de vizită; rand-
sels (ghiozdane japoneze); hamuri de sigu-
ranţă pentru copii; valize cu motor, utilizabile 
ca mijloc de transport; materiale din piele; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; şorţuri (îmbră-
căminte); costume de plajă; articole pentru 
înot; articole de îmbrăcăminte pentru sport; 
costume de ploaie; mănuşi (articole de 
îmbrăcăminte); mănuşi fără degete (îmbră-
căminte); mitene; centuri din materiale textile 
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru copii, 
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru nou 
născuţi; pantaloni pentru copii (îmbrăcămin-
te); bavete, cu excepţia celor din hârtie; len-
jerie de corp; îmbrăcăminte pentru dormit şi 
pijamale; halate de baie; bretele pentru băr-
baţi; pălării; şepci (articole de îmbrăcăminte); 
cozorocuri; viziere (şepci); berete; bonete de 
baie şi duş; manşoane (îmbrăcăminte); 
bentiţe de protecţie pentru urechi; saci 
îmblăniţi pentru picioare, neîncălziţi electric; 
articole purtate în jurul gâtului; papioane; 
eşarfe pentru bărbaţi; cravate; şosete şi 
ciorapi, dresuri; bretele de susţinere pentru 
ciorapi; şosete, ciorapi şi port-jartiere; arti-
cole de încălţăminte, încălţăminte de sport; 
papuci de casă; încălţăminte de plajă; cos-
tume de bal mascat; mâneci de protecţie 
(articole de îmbrăcăminte); broboade (arti-
cole de îmbrăcăminte); bandane; sandale de 
baie; papuci de baie; clăpari (de schi); cizme; 
bretele de susţinere pentru haine; sutiene şi 
brasiere; pantaloni de călărie; camizole; 
jachete; manşete (îmbrăcăminte); etole 
(blănuri); bentiţe pentru cap; jachete (îmbră-
căminte); jersee; pulovere, feţe de cămaşă; 
tricoturi (îmbrăcăminte); haine de stradă; 
paltoane; izmene; haine tip parka; pulovere; 
sandale; fulare; şaluri; cămăşi; combine-
zoane (lenjerie de corp); pantaloni salopetă 
cu pieptar; ghetre; încălţăminte pentru activi-
tăţi sportive; maiouri de corp; costume 
bărbăteşti şi taioare; costume de baie întregi; 
tricouri; pantaloni; chiloţi; uniforme; veste; 
costume umede pentru schi nautic; com-
binezoane de schi nautic; bentiţe şi manşete; 
lenjerie de damă; pantofi de gimnastică; cor-
sete (lenjerie); echipament de gimnastică; 
eşarfe; îmbrăcăminte pentru ciclişti; măşti 
pentru dormit; articole de îmbrăcăminte care 
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conţin substanţe pentru slăbit; articole de 
îmbrăcăminte brodate; protecţii de tocuri 
pentru pantofi; 

 

28   - jocuri, jucării, bani de jucărie; aparate pentru 
jocuri video; păpuşi; jucării de pluş; ursuleţi 
de pluş; figurine de jucărie şi seturi de jocuri; 
articole de gimnastică şi de sport; mingi din 
cauciuc; baloane; decoraţiuni şi ornamente 
festive; ornamente pentru pomul de crăciun; 
cadouri surpriză pentru invitaţi la petreceri; 
vehicule (jucării); vehicule electrice (jucării); 
planşe de windsurfing; plăci de snowboard; 
lame cu role; patine de gheaţă; skate-
boarduri; dispozitive de protecţie sau se-
curizare pentru activităţi sportive şi jocuri; 
pistoale cu aer comprimat (jucării); jocuri de 
table; mingi pentru jocuri; clopoţei pentru 
pomul de crăciun; bile de biliard; mese de 
biliard; blocuri de construcţie (jucării); jocuri 
de masă; bomboane explozive; ghete cu 
patine (combinate); instalaţii şi aparate 
pentru jocul de popice; jocuri de construcţie; 
suporturi de lumânări pentru brazi de 
crăciun; tablă de şah sau de dame; dame 
(jocuri); jocuri de şah; table de şah; pomi de 
crăciun din materiale sintetice; suporturi 
pentru pomi de crăciun; aparate de prestidi-
gitaţie; cupe pentru amestecat zaruri; săgeţi 
pentru jocul de darts; jocuri cu zaruri; paturi 
de păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi; case de 
păpuşi; camere de păpuşi; jocuri de domino; 
haltere; apărători de cot (articole de sport); 
extensoare; căluşei; biberoane pentru 
păpuşi; cârlige de undiţă; accesorii de pes-
cuit; labe pentru înotători; plute pentru pes-
cuit; discuri zburătoare (jucării); jocuri auto-
mate; bâte pentru jocuri cu mingea; aparate 
pentru jocuri; jocuri portabile cu afişaje pe 
bază de cristale lichide; dispozitive de jocuri 
video tip arcadă; genţi pentru crose de golf; 
crose de golf; mănuşi de golf; mănuşi pentru 
jocuri şi sporturi; vârtelniţe pentru zmeie; 
zmeie; apărători de genunchi (articole de 
sport); jocuri de mahjong (joc de masă 
chinezesc); bile din sticlă colorată; marionete 
pentru mână; măşti de teatru; măşti de car-
naval; jucării mobile suspendate; modele de 
vehicule la scară redusă (miniaturi); articole 
fantezie pentru petreceri, dansuri; căptuşeli 
de protecţie (piese vestimentare de sport); 
jocuri de societate; capse detonante (jucării); 
arme de jucărie; marionete; rachete; jucării 
zornăitoare; jocuri cu inele; căluţi-balansoar 
(jucării); patine cu rotile; schiuri; sănii (arti-
cole de sport); tobogane (articole de joacă); 
baloane de săpun (jucării); titireze (jucării); 
trambuline (articole de sport); biciclete statice 

de antrenament; bazine de înot (articole de 
joacă sau de sport); gonflabile pentru pis-
cină; plute pentru înot; mănuşi de înot pal-
mate; jocuri gonflabile pentru piscine de înot; 
leagăne; mese pentru tenis de masă; jucării 
pentru animale de companie; schiuri nautice; 
articole de joaca pentru înot, jocuri acvatice, 
sporturi şi activităţi; mingi de plajă; jocuri 
automate cu fisă; huse special concepute 
pentru echipamentul de schi şi surf; bilete de 
bingo; plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; 
patine cu role în linie; puzzle-uri; caleido-
scoape; catarge pentru plăci de windsurfing; 
mincioguri de pescuit; vehicule de jucărie cu 
telecomandă; rulete; globuri de sticlă cu 
zăpadă în interior; rachete de zăpadă; cărţi 
de joc japoneze; veste pentru înot; centuri de 
înot; colaci pentru scăldat şi înot; dispozitive 
pentru plutire destinate înotului; pălării din 
hârtie pentru petreceri; aparate pentru cultu-
rism; jetoane pentru jocurile de noroc; lozuri 
răzuibile; kituri de asamblat machete la scară 
(jucării); pachinko; maşini cu sloturi (maşini 
de jocuri); roboţi de jucărie; drone (jucării); 
folii de protecţie adaptate pentru ecrane 
pentru jocuri portabile; joystick-uri pentru 
jocuri video; cartonaşe de colecţie (jocuri de 
cărţi); corturi de joacă; console de jocuri; 
console de jocuri portabile; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; supe; concentrate (bulion); bulion; 
unt; caviar; brânzeturi; produse lactate; mân-
căruri pe bază de peşte; fructe glazurate; 
fructe congelate; chipsuri din fructe; marga-
rină; dulceţuri; aspic de carne; carne la cutie 
(conservată); băuturi pe bază de produse 
lactate; ciuperci conservate; nuci preparate; 
pate de ficat; unt de arahide; arahide, prepa-
rate; mazăre conservată; coji de fructe; chip-
suri (cartofi prăjiţi); felii prăjite de cartofi; 
salate; varză murată; cârnaţi; ulei de susan 
pentru alimente; preparate pentru supe; tofu; 
salate de legume; preparate pentru supă de 
legume; frişca; supă instant; tocană instant; 
piure de cartofi instant; supe miso instant; 
mâncăruri preparate cu conţinut de curry; 
tocană cu curry semipreparată; gustări; alge 
(alimentare); carne prelucrată şi conservată, 
peşte, carne de pasăre şi vânat; bacon; 
preparate pentru obţinerea bulionului; unt de 
cacao; mezeluri; crochete alimentare; con-
serve de peşte; jeleuri de fructe; salate de 
fructe; ulei de porumb pentru alimente; ulei 
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de măsline comestibil; stafide; piure de roşii; 
fructe de mare şi peşte (nu vii); peşte şi 
fructe de mare prelucrate şi conservate; pro-
duse alimentare făcute/preparate din albu-
mină din fructe de mare folosită în scopuri 
culinare; alginaţi pentru uz culinar; fasole în 
conservă; shake-uri din lapte; băuturi pe ba-
ză de lapte; alimente pe bază de legume 
fermentate (kimchi); ulei de susan; tahini 
(pastă de seminţe de susan); varec fript, 
comestibil; zer; aloe vera preparată pentru 
consum uman; icre de peşte, preparate; 
cuiburi de păsări, comestibile; băuturi lactice 
şi care conţin bacterii; lapte de migdale; bău-
turi pe bază de lapte de arahide; maţe pentru 
cârnaţi, naturale sau artificiale; yakitori; piele 
de tofu; tajine (fel de mâncare preparat din 
carne, peşte sau legume); 

 

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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); torturi; praf pentru prăjituri; deco-
raţiuni comestibile pentru prăjituri; arome 
pentru prăjituri; turte din orez; dulciuri şi 
bomboane; ciocolată cu lapte (băutură); 
ciocolată de băut; creme tartinabile pe bază 
de ciocolată; dulciuri pentru decorarea pomu-
lui de crăciun; cacao cu lapte; produse din 
cacao; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe 
bază de cafea; arome de cafea; amestecuri 
şi preparate utilizate ca înlocuitori pentru 
cafea; fursecuri; floricele de porumb; fulgi de 
porumb; curry (condiment); creme englezeşti 
custard (deserturi la cuptor); fulgi de cereale; 
arome, cu excepţia uleiurilor esenţiale; pro-
duse de cofetărie şi îngheţate; fructe din 
jeleu (produse de cofetărie); turtă dulce; si-
rop; infuzii, cu excepţia celor medicinale; 
ketchup (sos); lemn dulce (cofetărie); drajeuri 
romboidale (cofetărie); plăcintă cu carne; 
produse pentru frăgezit carne, de uz casnic; 
clătite americane; pastila (produse de cofe-
tărie); pâtés en croute; piper; pizza; budinci; 
ravioli; lăptişor de matca de uz alimentar; 
wasabi (pastă de ţelină japoneză); sos de 
soia; paste alimentare, tăiţei şi fidea; udon 
(tăiţei în stil japonez); sushi; vanilie; vafe, 
gofre; îngheţată de iaurt (îngheţate); covrigei; 
gustări pe bază de grâu; gustări cu 
amestecuri de biscuiţi săraţi, covrigei împletiţi 
şi floricele de porumb; produse de cofetărie 

pe bază de migdale; preparate aromatice de 
uz alimentar; lianţi pentru îngheţată; chifle; 
brioşe; prăjituri cu cremă; caramele (bom-
boane); gumă de mestecat; mălai; biscuiţi 
săraţi; gheaţă comestibilă; siropuri şi melasă; 
gheaţă naturală sau artificială; macaroane; 
marţipan; maioneză; arpacaş de ovăz; boia; 
plăcinte; condimente; pişcoturi; sare de 
bucătărie; sandvişuri; sos de roşii; şerbeturi 
(îngheţată); spaghete; dulciuri; tarte; făină de 
grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne; 
sos pentru paste; alimente preparate pe ba-
ză de tăieţei; gustări pe bază de cereale; 
gustări pe bază de orez; glucoza pentru uz 
culinar; batoane de cereale bogate în pro-
teine; făină de cereale; deserturi cu cremă şi 
spumă; alimente pe bază de ovăz; pastă din 
boabe de soia (condiment); băuturi pe bază 
de ceai (nemedicamentoase); zarzavaturi 
uscate şi conservate (condimentare); aditivi 
pe bază de gluten pentru uz culinar; sosuri 
de fructe; seminţe prelucrate folosite ca şi 
condiment; ramen (fel de mâncare japonez 
pe bază de tăiţei); snacksuri cu caşcaval; 
biscuiţi din orez (senbei); dropsuri mentolate 
destinate utilizării pentru împrospătarea 
respiraţiei; 

 

35   - servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a articolelor pentru 
petreceri şi decoraţiunilor, ornamentelor 
pentru sărbători, săpunurilor, parfumurilor, 
uleiurilor esenţiale, cosmeticelor, loţiunilor de 
păr, produselor pentru îngrijirea părului, pro-
duselor de toaletă, produselor pentru îngriji-
rea dinţilor şi produselor pentru igiena per-
sonală; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă cu privire la 
vânzarea produselor de curăţat, lustruire şi 
abrazivi, substanţelor pentru spălat rufe, arti-
colelor pentru manichiură, preparatelor pen-
tru îngrijirea unghiilor, ojelor de unghii, 
lacurilor de unghii, unghiilor false; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin cores-
pondenţă a substanţelor dietetice, alimen-
telor pentru bebeluşi, preparatelor sanitare, 
lumânărilor, fitilurilor, surcelelor pentru aprin-
derea focului, grăsimilor, lubrifianţilor, ule-
iurilor pentru vopsele; servicii de vânzare 
angro şi cu amănuntul, prin corespondenţă a 
tacâmurilor, ceramicii, seturilor de manichiu-
ră, instrumentelor de ras, aparatelor de ras, 
maşinilor şi maşinilor-unelte pentru bucătărie 
sau menaj, sculelor de mână; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin cores-
pondenţă a filmelor, aparatelor fotografice, 
discurilor cu fotografii, magnetoscoapelor, 
produselor audio şi video, benzilor audio şi 
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video, plăcilor şi discurilor, instrumentelor şi 
aparatelor de înregistrare, transmitere şi/sau 
reproducere a sunetelor şi/sau imaginilor, 
televizoarelor, playerelor şi/sau recorderelor 
de casete, playerelor şi/sau recorderelor de 
casete şi/sau discuri video, aparatelor de 
radio; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a aparatelor 
radio, telefoanelor, telefoanelor fără fir, tele-
foanelor mobile, tocurilor pentru telefoane 
mobile, obiectelor decorative şi şnururilor 
pentru telefoane, indicatoarelor de apel, 
maşinilor de calcul, calculatoarelor; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a jocurilor electronice şi de 
calculator, filmelor cinematografice, becurilor, 
ventilatoarelor, ustensilelor de gătit, formelor 
pentru prăjituri şi aluat, aparatelor de prăjit 
pâine, cuptoarelor, ustensilelor de bucătărie, 
ustensilelor şi recipientelor pentru servirea 
sau păstrarea alimentelor şi/sau băuturilor; 
servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a beţişoarelor chinezeşti, 
instrumentelor de tăiat, porţelanurilor, arti-
colelor din porţelan fin, articolelor din cristal, 
articolelor emailate, argintăriilor, sticlăriilor, 
articolelor din teracotă, articolelor din lut, 
ceramicii; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a uscătoa-
relor de păr, lămpilor, abajururilor, pieselor şi 
accesoriilor pentru acestea; servicii de vân-
zare angro şi cu amănuntul, prin corespon-
denţă a articolelor pentru transportul be-
beluşilor, baloanelor, claxoanelor pentru bi-
ciclete, ceasurilor şi ceasurilor cu brăţară, 
accesoriilor şi pieselor pentru acestea; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a bijuteriilor şi imitaţiilor de 
bijuterii, ornamentelor (bijuterii), lingourilor 
din metale preţioase, cutiilor din metale 
preţioase; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă în legătură 
cu vânzarea butonilor din metale preţioase, 
agrafelor de cravată din metale preţioase, 
acelor de cravată din metale preţioase; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea lu-
crărilor de artă din metal preţios, acelor or-
namentale din metale preţioase, podoabelor 
pentru încălţăminte, din metale preţioase, 
statuilor din metale preţioase, figurinelor din 
metale preţioase; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă în legă-
tură cu vânzarea cutiilor muzicale, instru-
mentelor muzicale, imaginilor, fotografiilor 
imprimate, articolelor de papetărie; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 

corespondenţă în legătură cu vânzarea saci-
lor de gunoi din hârtie, şerveţelelor din hârtie 
pentru îndepărtarea machiajului, învelitorilor 
din hârtie pentru ghivecele de flori, panglicilor 
din hârtie, filtrelor de cafea din hârtie; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea 
prosoapelor din hârtie, scutecelor chiloţei din 
hârtie pentru bebeluşi, bavetelor din hârtie, 
semnelor de carte din hârtie; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin cores-
pondenţă în legătură cu vânzarea hârtiei 
igienice, şerveţelelor de masă din hârtie, 
batistelor de hârtie, cutiilor din carton sau 
hârtie, feţelor de masă din hârtie şi lenjeriei 
de masă din hârtie; servicii de vânzare angro 
şi cu amănuntul, prin corespondenţă a 
vopselelor şi materialelor pentru artişti, pen-
sulelor, instrumentelor de scris; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin core-
spondenţă a produselor de imprimerie, 
cărţilor, ziarelor, revistelor şi periodicelor, 
felicitărilor şi felicitărilor de Crăciun; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a cărţilor de joc, cartonului de 
ambalat şi materialelor pentru ambalat; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a ramelor şi suporturilor 
pentru poze, lipiciurilor pentru papetărie sau 
menaj; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a garniturilor 
sau din imitaţie de piele pentru mobile, 
cutiilor din piele, portcheilor din piele sau din 
imitaţie de piele, truselor din piele sau din 
imitaţie de piele; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă a huselor 
din piele sau din imitaţie de piele, hamurilor 
pentru animale din piele sau din imitaţie de 
piele, chingilor din piele sau din imitaţie de 
piele, curelelor din piele sau din imitaţie de 
piele şi huselor de mobilă din piele sau din 
imitaţie de piele; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă a valizelor 
şi geamantanelor, portmoneelor, borsetelor 
şi portofelelor, umbrelelor, bastoanelor de 
mers; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a mobilie-
rului, oglinzii, umeraşelor şi cuierelor, cutiilor 
şi hârdaielor, plăcuţelor de identificare, garni-
turilor mici de menaj, ustensilelor şi recipi-
entelor pentru menaj sau bucătărie, piepte-
nilor, bureţilor, periilor, articolelor pentru 
curăţare; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a ochelarilor, 
ramelor de ochelari şi ochelarilor de soare, 
geamantanelor şi accesoriilor pentru aceste 
articole, ţesăturilor şi produselor textile, 
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aşternuturilor de pat, şi pânzeturilor pentru 
masa şi păturilor, şerveţelelor, suporturilor de 
masa, mobilierelor, articolelor de mercerie, 
batistelor; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a îmbrăcă-
mintei, încălţămintei şi articolelor pentru aco-
perirea capului, nasturilor, insignelor, pangli-
cilor şi tivurilor, broderiilor şi dantelei, acelor 
şi ornamentelor pentru păr, bretelelor, orna-
mentelor pentru pantofi, ornamentelor pentru 
pălării, fermoarelor şi închizătorilor cu fer-
moar, covoarelor, preşurilor şi covoraşelor; 
servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a jocurilor şi jucăriilor, 
păpuşilor, figurinelor, articolelor de sport, 
ornamentelor pentru pomul de crăciun; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a alimentelor şi băuturilor, 
produselor de cofetărie, produselor de flo-
rărie, chibriturilor, trabucurilor (ţigărilor de 
foi), ţigărilor şi articolelor pentru fumători; 
publicitate; organizarea expoziţiilor şi târguri-
lor comerciale în scopuri comerciale şi de 
promovare; publicarea textelor publicitare; 
promovarea vânzărilor pentru terţi; agenţii de 
publicitate; managementul activităţilor de 
impresariat artistic; agenţii de import-export; 
compilarea informaţiilor în baze de date in-
formatice; publicitate directă prin poştă; dis-
tribuirea materialelor publicitare (broşurilor, 
prospectelor, imprimatelor, eşantioanelor); 
administrarea hotelurilor; studii de piaţă; 
afişaj; recrutarea personală; publicitate ra-
diofonică; publicitate televizată; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri 
şi servicii pentru alte întreprinderi); închiri-
erea timpului publicitar în mijloacele de co-
municare; închirierea maşinilor şi aparatelor 
de birou; închirierea automatelor de vânzare; 
publicitate prin corespondenţă; administrarea 
comercială a licenţelor produselor şi a ser-
viciilor pentru terţi; informaţii şi asistenţă 
comerciale pentru consumatori; prezentarea 
produselor; servicii de marketing; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
producţie de clipuri publicitare; servicii de 
relaţii cu publicul; închirierea materialelor 
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare; 
închirierea fotocopiatoarelor; decorarea vi-
trinelor; promovarea produselor şi serviciilor 
ale terţilor prin emisiunea de timbre comer-
ciale; servicii de telemarketing; administrarea 
programelor de fidelizare a pasagerilor care 
călătoresc frecvent cu avionul; audit finan-
ciar; servicii de relaţii media; servicii de co-

municaţii corporative; închirierea echipamen-
telor de birou în spaţii pentru co-working; 

 

41   - servicii de divertisment; parcuri de distracţie, 
parcuri tematice; servicii de cluburi de jocuri; 
educaţie; organizarea, producerea şi prezen-
tarea spectacolelor, concertelor, reprezen-
taţiilor în direct, reprezentaţiilor de teatru, 
expoziţiilor, competiţiilor sportive, activităţilor 
sportive şi culturale; music-hall; producţie de 
spectacole de televiziune; cinematografe; 
cabaret; studiouri cinematografice; servicii 
oferite de discoteci; servicii de cluburi; publi-
carea cărţilor, textelor, revistelor, ziarelor şi 
jurnalelor; servicii de bibliotecă; asigurarea 
amenajării pentru divertisment, expoziţii, 
concerte, spectacole, reprezentaţii, activităţi 
sportive, jocuri, activităţi recreaţionale şi cul-
turale; servicii ale cluburilor de sănătate 
(sănătate şi fitness); servicii de tabere de 
vară (divertisment); furnizarea informaţiilor cu 
privire la educaţie, divertisment, amuzament, 
recreere, sporturi şi cultură; divertisment de 
radio şi televiziune; producţie de programe 
radiofonice şi de televiziune; producţie video 
şi de filme; închiriere de filme cinemato-
grafice, filme de cinema, casete video, discuri 
laser, discuri video şi discuri digitale versatile 
(video); închirierea înregistrărilor sonore; 
închirierea decorurilor pentru spectacole şi 
reprezentaţii teatrale; creşe (educaţie); 
cluburi şi saloane dotate cu aparatura audio-
vizuală cu dispozitive pentru acompa-
niamentul cântecelor; camere de joacă şi 
pentru jocuri de societate; organizarea con-
cursurilor de frumuseţe; circuri; cursuri prin 
corespondenţă; servicii de animatori; organi-
zarea expoziţiilor în scopuri culturale sau 
educative; jocuri; instruire în gimnastică; fur-
nizarea instalaţiilor de muzee (prezentare, 
expoziţii); exploatarea muzeelor (prezentare, 
expoziţii); organizarea loteriilor; servicii de 
orchestră; planificarea recepţiilor (diver-
tisment); servicii de redactare a scenariilor; 
reprezentaţii teatrale; grădini zoologice; mi-
croeditare; jocuri on-line printr-o reţea de 
calculatoare; interpretarea limbajului sem-
nelor; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei sau formării); microfil-
mare; servicii de compoziţii muzicale; servicii 
prestate de cluburile de noapte (diver-
tisment); fotografie; producţie de benzi video; 
producţie de filme pe benzi video; furnizarea 
serviciilor de karaoke; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); publi-
carea on-line a cărţilor şi revistelor electro-
nice; înregistrări pe benzi video (filmare); 
piste de bowling; furnizarea facilităţilor de 
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fitness în domeniul baseballului; furnizarea 
terenurilor pentru baseball; divertisment de 
tipul jocurilor de baseball; prezentarea filme-
lor on-line; servicii de divertisment, şi anume 
furnizarea jocurilor de calculator interactive 
prin reţele informatice; permiterea utilizării 
temporare a jocurilor interactive nedescărca-
bile; producţii de film, cu excepţia filmelor 
publicitare; proiecţii de filme cinematografice; 
informaţii în materie de educaţie; informaţii în 
materie de divertisment; închirierea maşină-
riilor şi aparatelor pentru jocuri; furnizarea 
instalaţiilor pentru jocul de golf; publicarea 
textelor, cu excepţia textelor publicitare; fur-
nizarea instalaţiilor de recreere; informaţii în 
materie de recreere; închirierea echipamen-
telor audio vizuale; închirierea camerelor 
video; închirierea filmelor cinematografice; 
închirierea aparaturii pentru iluminarea sce-
nelor de teatru sau a studiourilor de televiziu-
ne; închirierea aparatelor de proiecţie cine-
matografică şi accesoriilor aferente; închiri-
erea posturilor de radio şi televiziune; închiri-
erea decorurilor pentru spectacole; închiri-
erea echipamentelor pentru sport (cu ex-
cepţia vehiculelor); închirierea terenurilor de 
sport; închirierea stadioanelor; închirierea 
aparatelor de înregistrare video; închirierea 
benzilor video; închirierea jucăriilor; dresaj de 
animale; formare practică (demonstraţie); 
traducere şi interpretare; organizarea şi con-
ducerea de workshop-uri; servicii de diver-
tisment, şi anume furnizarea materialelor 
audio şi video, imaginilor, programelor de 
televiziune şi a filmelor on-line printr-o reţea 
de calculatoare; furnizarea imaginilor, sune-
telor şi video prin printr-o reţea de calcula-
toare; furnizarea informaţiilor despre per-
sonaje de ficţiune; punerea la dispoziţie a 
muzicii digitale (fără posibilitatea de descăr-
care) pe Internet; furnizarea materialelor 
video on-line, nedescărcabile; furnizarea 
filmelor, nedescărcabile, cu ajutorul ser-
viciilor de transmisie video la cerere; furni-
zarea programelor de televiziune, nedescăr-
cabile, cu ajutorul serviciilor de transmisie 
video la cerere; distribuţie de filme; servicii 
educaţionale furnizate de asistenţi pentru 
nevoi speciale; examinare pedagogică pen-
tru utilizatori în vederea calificării ca piloţi de 
drone; servicii de inginerie de sunet pentru 
evenimente; servicii de tehnician de lumini 
pentru evenimente; regizare de filme, cu 
excepţia filmelor publicitare; 

 

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

de cercetare industrială; crearea şi dezvol-
tarea calculatoarelor şi a programelor de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
supraveghere în domeniul arhitecturii; con-
sultanţă în domeniul arhitecturii; programare 
pentru calculatoare; întreţinerea programelor 
de calculator; realizarea de planuri (con-
strucţii); consultanţă în materie de protecţie a 
mediului; design industrial; decoraţiuni interi-
oare; design de ambalaje; servicii de design 
vestimentar; design grafic; prognoză meteo; 
planificare urbanistică; copierea programelor 
informatice; proiectarea software; instalarea 
programelor; consultanţă în domeniul calcu-
latoarelor; conversia datelor şi a documen-
telor de pe un suport fizic către un suport 
electronic; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; conversia datelor şi a pro-
gramelor informatice, cu excepţia conversiei 
fizice; găzduirea site-urilor de Internet (site-
uri web); cloud computing; închirierea calcu-
latoarelor; consultanţă în domeniul progra-
melor de calculator; analiza sistemelor infor-
matice; proiectarea sistemelor informatice; 
consultanţă în domeniul tehnologiilor referi-
toare la calculatoare; digitalizarea documen-
telor (scanare); servicii de consultanţă în 
materie de tehnologie a informaţiei (IT); sal-
varea externă a datelor; furnizarea infor-
maţiilor în legătură cu tehnologia calcula-
toarelor şi programarea prin intermediul unui 
site; software ca serviciu (SaaS); consultanţă 
în materie de design web; servicii informatice 
şi de tehnologie pentru securizarea datelor 
informatice şi a informaţiilor personale şi 
financiare şi pentru detectarea accesului 
neautorizat la date şi informaţii; dezvoltarea 
platformelor de calculatoare; design de cărţi 
de vizită; concepţie grafică de materiale 
promoţionale; 

 

43   - asigurarea de hrană şi băuturi; cazare tem-
porară; restaurante, cafenele, cofetării, ba-
ruri, săli de mese, cantine, servicii de cate-
ring; restaurante cu autoservire; snack-
baruri; servicii specifice barurilor de 
cocteiluri; decorarea alimentelor; decorarea 
torturilor; informaţii şi consiliere cu privire la 
prepararea mâncării; servicii prestate de 
bucătari personali; furnizarea şi rezervarea 
locurilor pentru cazare temporară şi de facili-
tăţi de cazare, hoteluri, moteluri, pensiuni şi 
asigurarea informaţiilor referitoare de aces-
tea; servicii de agenţie de voiaj sau de bro-
keri pentru rezervare de camere de hotel; 
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare); 
furnizarea spaţiilor special amenajate pentru 
expoziţii; restaurante, cafenele, cofetării, 
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baruri, săli de mese, cantine şi cluburi dotate 
cu aparatură audio şi video, dispozitive 
pentru redarea melodiilor de către grupuri de 
participanţi; servicii de creşe de copii; servicii 
de grădiniţe pentru copii; case de vacanţă; 
servicii ale barurilor; asigurarea de alimente 
şi băuturi pentru recepţii de nunta; organi-
zare recepţiilor pentru nunţi (spaţii); închiri-
erea prăjitoarelor electrice de pâine, cup-
toare cu microunde, reşouri, aparate şi in-
strumente pentru prepararea alimentelor şi a 
băuturilor; pensiuni pentru animale; punerea 
la dispoziţie a terenurilor de camping; închiri-
erea scaunelor, meselor, veselei şi lenjeriei 
de masă; închirierea aparatelor de gătit; 
închirierea dozatoarelor de apă potabilă; 
închirierea sălilor de reuniune; închirierea 
spaţiilor de cazare temporară; închirierea 
corturilor; închirierea construcţiilor transpor-
tabile. 

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.15; 03.01.25; 03.05.05; 
03.05.25; 27.05.03. 
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(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri ne-
medicinale; produse de parfumerie; uleiuri 
eterice; cosmetice şi produse de toaletă ne-
medicinale; loţiuni capilare; produse neme-

dicinale pentru curăţarea dinţilor; preparate 
pentru parfumarea camerei; produse pentru 
manichiură; produse şi preparate pentru în-
grijirea sau curăţarea pielii şi părului; adezivi 
pentru uz cosmetic; loţiune după bărbierit; 
produse de toaletă antiperspirante; produse 
antistatice de uz menajer; aromatizanţi (ule-
iuri esenţiale); scoarţă de quillaja pentru 
spălare; săruri de baie; preparate cosmetice 
pentru baie; măşti de frumuseţe; săruri 
pentru înălbire; sodă pentru albire; sineală; 
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei; 
benzi pentru împrospătarea respiraţiei; pro-
duse chimice de uz casnic pentru redarea 
strălucirii culorilor (spălarea rufelor); prepa-
rate pentru decolorare; trusă pentru cos-
metice; preparate cosmetice pentru slăbire; 
produse cosmetice pentru animale; beţişoare 
de bumbac pentru uz cosmetic; vată de uz 
cosmetic; creme cosmetice; cremă pentru 
albirea pielii; creme pentru articole din piele; 
produse de degresare; preparate pentru lus-
truirea protezelor dentare; preparate pentru 
curăţarea protezelor dentare; deodorante 
pentru oameni; deodorante pentru animale şi 
animale de companie; detergenţi; coloranţi 
cosmetici; apă de colonie; apă de toaletă; 
vopsele pentru păr; loţiuni colorante pentru 
păr; cremă pentru păr, gel pentru păr, 
şampoane, balsamuri pentru păr şi preparate 
pentru hidratarea părului; parfumuri; ruj de 
buze; creme, loţiuni pentru piele şi faţă; 
unghii false; lacuri pentru unghii, vernis şi 
diluanţi pentru acestea; cremă cu ecran so-
lar; decoloranţi de uz cosmetic; arome pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); lapte de curăţare 
de uz cosmetic; produse cosmetice pentru 
sprâncene; creioane pentru sprâncene; bal-
samuri pentru rufe; gene false; ceară pentru 
duşumele; fixative pentru păr; preparate 
pentru ondularea părului; înălbitor pentru 
rufe; produse pentru înmuierea rufelor; apret; 
loţiuni de uz cosmetic; farduri cosmetice; 
pudră pentru faţă; farduri pentru faţă; pro-
duse de demachiere; rimel; ape de gură, nu 
pentru uz medical; abţibilduri pentru deco-
rarea unghiilor; preparate pentru îngrijirea 
unghiilor; creioane pentru conturarea sprân-
cenelor; ceruri de parchet şi mobilă; alifii de 
uz cosmetic; potpuriuri parfumate; piatră 
ponce; pânză de şmirghel; hârtie cu 
şmirghel; lemn parfumat; şampoane pentru 
animalele de companie (preparate de toaletă 
nemedicinale); cremă pentru pantofi; creme 
pentru curăţarea pantofilor; ceară pentru 
pantofi; produse pentru netezire (apret); 
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor; 
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amidon pentru strălucirea rufelor; produse 
pentru bronzare (cosmetice); şerveţele im-
pregnate cu loţiuni cosmetice; preparate 
pentru îndepărtarea lacului; ceară pentru 
epilat; ceară pentru rufe; ceară de parchet; 
produse pentru depilat; vaselină rectificată, 
de uz cosmetic; motive decorative autocolan-
te de uz cosmetic; beţişoare parfumate 
(beţişoare chinezeşti); arome; hârtie sugativă 
pentru piei de animale; hârtie absorbantă 
pentru faţă; preparate pentru baie, cu ex-
cepţia celor pentru uz medical, difuzoare 
pentru beţişoare parfumate (pentru împros-
pătarea aerului); 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cer-
cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive pe-
riferice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; extinctoare; numărători; aparate 
audiovizuale folosite în scopuri didactice; 
baterii; carcase de acumulatoare; alimenta-
toare pentru acumulatoare; binocluri (optică); 
calculatoare; aparate de fotografiat, cine-
matografice, piese şi accesorii pentru aces-
tea; lentile fotografice; măsurători volume-
trice; desene animate; dispozitive de redare 
pentru casete; lănţişoare pentru ochelari fără 
braţe; filme cinematografice expuse; sisteme 
de pontaj (dispozitive de înregistrare a tim-
pului); dispozitive de redare pentru discuri 
compacte; discuri compacte (audio-video); 
discuri compacte cu lectură laser (CD-ROM-
uri); programe înregistrate de operare pe 
calculator; software; programe de calculator 
înregistrate; computere; imprimante pentru 
calculator; lentile de contact; cutii pentru len-
tile de contact; echipamente de procesare a 
datelor; instrumente de măsurat în croitorie; 

sonerii de uşă, electrice; dispozitive portabile 
de traducere; filme expuse; avertizoare de 
incendiu; blitzuri (fotografie); rame pentru 
diapozitive; aparate de reglare a căldurii; 
tonomate muzicale; lentile optice; cântare 
pentru scrisori; centuri de salvare; colaci de 
salvare; veste de salvare; plute de salvare; 
încuietori electrice; încuietori şi chei electro-
nice; suporturi de date magnetice; carduri 
magnetice codate; codificatoare magnetice; 
magneţi; lupe (optică); aparate, dispozitive şi 
instrumente pentru măsurare; microfoane; 
microscoape; firme de neon; laptopuri; 
creioane electronice (pentru unităţi de afişaj 
vizual); discuri de picup; fotocopiatoare; cal-
culatoare de buzunar; aparate de proiecţie; 
ecrane de proiecţie; radiouri; picupuri; aparat 
de control de la distanţă; rigle (instrumente 
de măsură); balanţe; cartele cu cip (carduri 
cu circuite integrate); detectoare de fum; fise, 
prize şi alte contacte electrice; aparate 
pentru înregistrarea sunetelor; discuri pentru 
înregistrarea sunetelor; aparate pentru re-
producerea sunetului; aparate pentru trans-
miterea sunetului; tocuri pentru ochelari fără 
braţe; rame de ochelari fără braţe; lentile 
pentru ochelari; ochelari de soare; între-
rupătoare; fişe de conectare (electricitate); 
magnetofoane; receptoare telefonice, trans-
miţătoare, fire de telefon; telescoape; tele-
vizoare; aparate pentru indicarea tempera-
turii; instalaţii electrice antifurt; termometre; 
aparate de reglare a temperaturii; casete 
video, cartuşe pentru jocuri video; înregistrări 
video; benzi video; ecrane video; magne-
toscoape; echipamente de procesare a 
textelor; discuri compacte video; DVD-uri; 
playere de discuri video; aparate audio şi 
vizuale cu dispozitive de semnalizare; supor-
turi adaptate pentru casete audio şi video, 
pentru compact discuri, pentru discuri com-
pacte laser şi DVD-uri; suporturi de mouse; 
telefoane, telefoane fără fir, telefoane celula-
re, telefoane mobile şi piese, garnituri şi ac-
cesorii pentru acestea; cutii pentru telefoane 
mobile sau carcase; aparate de tip pager, 
piese şi accesorii pentru acestea; cutii şi 
carcase pentru aparate de tip pager; sacoşe, 
şervete pentru acoperire, recipiente, cutii de 
transport pentru telefoane mobile şi recep-
toare alfanumerice de mesaje personale; 
căşti audio; bureţi pentru căşti; căşti auricula-
re; minicăşti şi microfoane/difuzoare utilizate 
cu telefoane mobile; indicatoare de apel 
pentru telefoane, telefoane mobile şi recep-
toare alfanumerice de mesaje personale; 
organizatoare electronice; avertizoare sonore 
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electrice; dispozitive de alarmă; cititoare de 
coduri de bare; barometre; buzere; sonerii 
electrice; procesoare (unităţi centrale de 
prelucrare); cipuri (circuite integrate); crono-
grafe (aparate de înregistrare a timpului); 
tastaturi de calculator; dispozitive de memo-
rie pentru computere; periferice adaptate 
pentru a fi folosite la calculatoare; cuploare 
acustice; cuploare (echipamente de procesa-
re a datelor); suporturi optice de date; discuri 
optice; discuri magnetice; aparate pentru 
scufundători; măşti pentru scafandri; cos-
tume de scafandru; panouri de afişaj elec-
tronic; şnururi pentru ochelari fără braţe; ocu-
lare; lentile pentru ochelari de soare; faxuri; 
filtre pentru aparate de fotografiat; discuri 
flexibile; benzi pentru curăţarea capetelor de 
citire; higrometre; circuite integrate; aparate 
pentru intercomunicaţii; interfeţe (informa-
tică); maşini de facturat; obiective macro; 
unităţi de bandă magnetică pentru com-
putere; benzi magnetice; linguri dozatoare; 
metronoame; microprocesoare; modemuri; 
maşini de numărat şi sortat bani; monitoare 
(hardware pentru calculatoare); monitoare 
(programe de calculator); mouse (periferice 
de calculator); fibre optice; fibre optice (fila-
mente conductoare de lumină); sticlă optică; 
produse de optică; parcometre; raportoare 
(instrumente de măsură); aparate radio-
telegrafice; aparate radiotelefonice; scanere 
(echipamente pentru procesarea datelor); 
semiconductoare; diapozitive; filme pentru 
înregistrarea sunetelor; aparate de demag-
netizare pentru benzi magnetice; fire de 
telegraf; telegrafe (aparate); teleimprimatoa-
re; telepromptere; distribuitoare de bilete; 
emiţătoare (telecomunicaţii); seturi de emiţă-
toare (telecomunicaţii); vacuummetre; video-
telefoane; avertizoare cu sirene de alarmă; 
fluiere pentru sport; tampoane de urechi 
pentru scafandri; temporizatoare pentru ouă; 
ochelari de protecţie pentru sport; tuburi cu 
oxigen; căşti de protecţie pentru sport; apa-
rate de comandă pentru vehicule (calcula-
toare de bord); software pentru jocuri; soft-
ware pentru jocuri de calculator, înregistrat; 
soft de calculator descărcabil; publicaţii elec-
tronice descărcabile; programe de calcula-
toare (software descărcabil); aplicaţii soft-
ware de calculatoare, descărcabile; emoti-
coane descărcabile pentru telefoane mobile; 
echipamente audio portabile; sateliţi pentru 
uz ştiinţific; suporturi pentru încheietura mâi-
nii, folosite de utilizatorii de calculatoare; 
rame foto digitale; şnururi pentru telefoane 
mobile; suporturi pentru telefoane mobile; 

suporturi adaptate pentru laptopuri; capace 
de protecţie pentru antenele telefoanelor 
mobile; huse pentru telefoane inteligente; 
carcase pentru telefoane inteligente; circuite 
electronice şi CD-ROM-uri care permit înre-
gistrarea programelor de redare automată 
pentru utilizarea instrumentelor muzicale 
electronice; playere portabile multimedia; 
fişiere cu imagini descărcabile; imagini gra-
fice descărcabile pentru telefoane mobile, 
fişiere cu muzică descărcabile; tonuri de apel 
descărcabile pentru telefoane mobile; DVD 
playere; aparate de sistem de poziţionare 
globală (GPS); memorii USB; unităţi de 
dischetă pentru calculatoare; blocnotesuri 
electronice; diode electroluminescente (LED); 
diode organice electroluminescente (OLED); 
dispozitive de protecţie, de uz personal, îm-
potriva accidentelor; măşti de protecţie; 
curele pentru telefonul mobil; compasuri de 
măsurare; conexiuni; protecţii pentru prize; 
pupitre de distribuţie (electricitate); dis-
pozitive mâini libere pentru telefoane; furtun 
de stingere a incendiilor; duze pentru fur-
tunuri de pompieri; programe pentru jocuri 
pentru aparate de jocuri video de tip arcadă; 
programe de jocuri pentru aparate de jocuri 
video; asistente personale digitale; dopuri 
pentru urechi pentru înot; baterii solare; tab-
lete; aparate de fotografiat digitale; cititoare 
de cărţi electronice; telefoane inteligente; 
ceasuri inteligente; ochelari inteligenţi; dispo-
zitive portabile de urmărire a activităţii; inele 
inteligente; suporturi pentru selfie (monopo-
duri manuale); table electronice interactive 
whiteboard; aparate electrice şi electronice 
de efect pentru instrumente muzicale; inter-
feţe audio; folii de protecţie adaptate pentru 
ecrane de calculatoare; folii de protecţie 
adaptate pentru telefoane inteligente; căşti 
pentru realitate virtuală; roboţi de laborator, 
roboţi de învăţământ; roboţi pentru suprave-
ghere de securitate; roboţi umanoizi cu 
inteligenţă artificială; roboţi pentru telepre-
zenţă; genţi adaptate pentru laptopuri; genţi, 
huse pentru camere foto şi echipament 
fotografic; calculatoare portabile, joystick-uri 
pentru calculatoare, nu pentru jocuri video, 
ochelari inteligenţi, baterii şi încărcătoare 
pentru ţigarete electronice; mănuşi dotate cu 
senzori; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; lingouri de 
metale preţioase; cutii din metale preţioase; 
butoni din metale preţioase; agrafe de cra-
vată din metale preţioase; ace de cravată din 
metale preţioase; obiecte de artă din metale 
preţioase; ace ornamentale din metale preţi-
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oase; ornamente pentru încălţăminte; statui 
din metale preţioase; figurine din metale 
preţioase; produse de bijuterie, pietre preţi-
oase şi semipreţioase; bijuterii şi ornamente 
imitaţie; pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 
broşe; lanţuri (bijuterii); amulete pentru inele 
de chei şi lanţuri pentru chei; pandantive; 
monede; jetoane, respectiv medalii şi/sau 
monede; butoni de manşetă; cercei; fire din 
aur; cutii pentru bijuterii; coliere (bijuterii); 
insigne; ace de rever (bijuterii); inele; ace de 
cravată; ceasornice, ceasuri, componentele 
şi accesoriile acestora; curele de ceas, 
curele pentru ceasuri, lanţuri de ceasuri; car-
case de ceasuri de mână; ceasuri de 
cronometrare; podoabe (bijuterie); articole de 
bijuterie; medalii; inele pentru chei; brelocuri 
retractabile pentru chei; lanţuri retractabile 
pentru chei; brelocuri şi lănţişoare; lănţişoare 
pentru chei şi cutii/tocuri pentru chei din me-
tal preţios şi/sau pietre preţioase; brăţări (bi-
juterii); casete de prezentare pentru ceasuri; 
cutii de ceas; ceasuri electrice; cadrane so-
lare; diamante; ştrasuri; pietre semipreţioase; 
ceasuri deşteptătoare; şnururi pentru butoni 
de manşetă; insigne (ace de cravata); insig-
ne din metale preţioase; ornamente pentru 
încălţăminte din metale preţioase; trofee (cu-
pe pentru premii); plăci comemorative; talis-
mane; mărgele pentru crearea bijuteriilor; 
ace bijuterii pentru pălării; 

 

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; mate-
riale 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; 
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, 
afişe, periodice, publicaţii tipărite, ziare şi 
reviste; felicitări; instrumente de scris; ştam-
pile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere 
pentru sigilii, tuşiere; albume fotografice; 
suporturi pentru înrămarea tablourilor, poze-
lor sau fotografiilor; şevalete pentru pictură; 
hârtie pentru îndepărtarea petelor de ulei 
pentru articole din piele; suporturi pentru 
fotografii; cerneluri; şerveţele, hârtie igienică, 
şerveţele pentru demachiat din hârtie; 
prosoape din hârtie; suporturi pentru veselă 
şi farfurioare din hârtie sau carton; hârtie de 
ambalaj, hârtie de ambalat şi materiale de 
împachetat; acuarele pentru artişti; repro-
duceri grafice, portrete; litografii (obiecte de 
artă); stilouri, creioane, stilouri cu peniţa, 

pixuri; peniţe (de scris); tocuri; suporturi 
pentru creioane; rezerve pentru stilouri şi 
instrumente de scris; mine pentru creioane; 
creioane colorate, creioane pastel; cutii 
pentru stilou şi creion; ascuţitori de creioane; 
ascuţitori de creioane, electrice sau neelec-
trice; agrafe de birou pentru hârtie; pres-
papieruri; ace pentru hârtie, piuneze; pas-
teluri; adezivi (materiale colante) pentru 
papetărie sau menaj; mucava; coşuleţe 
pentru corespondenţă şi stelaje; suporturi 
pentru scrisori; cuţite pentru deschiderea 
plicurilor (articole de birou); benzi adezive şi 
distribuitoare de bandă adezivă; materiale 
pentru desen, plăci, stilouri şi instrumente; 
truse de desen; albume pentru timbre şi 
monede; saci din plastic pentru coşurile de 
gunoi; saci de gunoi; pungi de congelator; 
pungi pentru cadouri; pungi de hârtie; pungi 
pentru sandvişuri din hârtie sau din plastic; 
pungi cu mânere; pungi pentru sandvişuri 
(hârtie); pungi din hârtie pentru cadouri 
(pentru petreceri); pungi de hârtie pentru 
cadouri; pungi pentru cuburi de gheaţă; cor-
nete (de hârtie); pungi de plastic pentru 
sandvişuri; pungi pentru gătit în cuptorul cu 
microunde; pungi de hârtie pentru cumpă-
rături; pungi de ambalat din hârtie; pungi de 
plastic pentru cumpărături; pungi din plastic 
pentru ambalat; pungi de gunoi din hârtie; 
plicuri cu burduf din hârtie cartonată; plicuri 
(papetărie); sugativă; suporturi laterale de 
carte, semne pentru carte; cufere pentru 
papetărie; plăcuţe pentru şabloane; carnete 
de notiţe; jurnale şi agende; fişiere; bloc-
notes, blocnotesuri, hârtie de scris; hârtie 
pentru desen; truse cu materiale de scris; 
crete, table de scris, plăci pentru afişe; etuiuri 
pentru paşapoarte; suporturi pentru carnete 
de cecuri; benzi elastice pentru birou; ima-
gini; matriţe de hârtie parafinată; produse 
pentru ştergere, radiere, fluide pentru şter-
gere; deschizătoare electrice de scrisori; 
partituri tipărite; table pentru ştergere; orna-
mente şi decoraţiuni fabricate din hârtie 
şi/sau carton; hârtie pentru şerveţele; şer-
veţele de masă din hârtie; pungi din hârtie 
pentru masa de prânz; coşuri şi casete din 
carton; cărţi de colorat; dosare pentru 
rapoarte; legătoare de hârtie; agende de 
buzunar; stilouri marcatoare; benzi pentru 
cărţi; seturi de creioane cu mină neagră; 
seturi de creioane colorate; rigle; fişe cu 
date; albume pentru autografe; agrafe pentru 
hârtie (papetărie); capsatoare (papetărie); 
dispozitive de tăiat banda adezivă (pape-
tărie); semne de avertizare; tocătoare de 
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hârtie (articole de birou); dispozitive de 
mărunţire a CD-urilor, de uz casnic sau 
profesional; maşini şi aparate pentru plas-
tifiere; aparate pentru montarea învelişurilor; 
protectoare prin sigilare electrică la cald 
pentru documente şi fotografii; suporturi şi 
casete pentru cartele; decoraţiuni din hârtie 
pentru caserole pentru mâncăruri gătite sau 
alimente; albume; pungi (învelitoare, săcule-
ţe) de ambalaj din hârtie sau material plastic; 
bibliorafturi; cutii din hârtie sau carton; car-
duri; suporturi, casete pentru ştampile şi 
sigilii; reviste de benzi desenate; compasuri 
de trasat; benzi şi cartele din hârtie pentru 
înregistrarea programelor pentru calcula-
toare; hârtie de copiat (articole de papetărie); 
lichide corectoare (articole de birou); dosare 
(papetărie); apărătoare pentru degete (arti-
cole de birou); steguleţe din hârtie; mape; 
mape pentru documente; benzi gumate 
(papetărie); şerveţele de hârtie; fişe (pape-
tărie); panglici de cerneală; folii pentru do-
cumente; etichete din hârtie sau carton; hărţi; 
felicitări muzicale; buletine informative;  
blocuri (papetărie); cutii pentru pictură (re-
chizite şcolare); broşuri; creion cu mină 
groasă (creioane mecanice); timbre poştale; 
autocolante (articole de papetărie); pioneze 
(metalice) pentru panouri şi table şcolare; 
tichete (bilete); panglici pentru maşini de 
scris; maşini de scris; învelitoare (papetărie); 
pensule de caligrafie; cretă de scris; bloc-
notesuri pentru notiţe; coperte (papetărie); 
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori; 
cuţite pentru tăiat hârtie (articole de birou); 
bavete din hârtie; filtre de cafea din hârtie; 
pliante; modele de broderie; lenjerie de masă 
din hârtie; panouri indicatoare din hârtie sau 
carton; călăreţi pentru cartoteci; loturi de 
hârtie; abţibilduri pentru telefoane portabile; 
picturi (tablouri) înrămate sau nu; hârtie 
igienică; aparate pentru plastifiat documente 
(articole de birotică); cutii de carton pentru 
pălării; aparate manuale pentru etichetare; 
markere fluorescente; tăvi (ţe) pentru pictat şi 
zugrăvit; pasteluri pentru artişti; bureţi pentru 
şters tabla; hârtie xuan pentru pictură şi 
caligrafie; creioane mecanice; hârtie washi; 
şabloane pentru decorarea alimentelor şi a 
băuturilor; insigne cu nume; panglici cu 
coduri de bare; sclipici pentru papetărie; eti-
chete din hârtie pentru recuperarea 
bagajelor; prosoape de hârtie utilizate la 
curăţenie; 

 

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

şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru 
animale; genţi; portofele; portmonee; genţi 
de călătorie; serviete; săculeţe; mape pentru 
documente; rucsacuri; suporturi pentru 
transportat haine; sacoşe pentru cumpără-
turi; chingi din piele; curele de umăr; chingi 
pentru şei; curele pentru bagaje; suporturi 
pentru carduri (portofele); zgărzi pentru ani-
male sau animale de casă; plase din piele 
sau imitaţii de piele; portfarduri; botniţe; ser-
viete pentru şcolari; curele din piele; mânere 
de valiză; geamantane; truse de voiaj; cufere 
de voiaj; huse pentru umbrele; mânere de 
umbrelă; scaune-baston; genţi de plajă; genţi 
diplomat pentru documente; cutii şi valize, 
din piele sau din imitaţie de piele; poşete; 
bastoane pentru munte; genţi pentru instru-
mente şi partituri (muzică); sacoşe pentru 
provizii; genţi pentru şcolari; genţi pentru 
unelte din piele sau imitaţii de piele (goale); 
valize; tolbe de vânătoare (accesorii de 
vânătoare); pungi, plicuri şi sacoşe din piele 
pentru ambalare; huse din piele şi imitaţie de 
piele pentru mobile; structuri pentru genţi de 
mână; portbebeuri pentru transportul copiilor; 
cărucioare pentru cumpărături cu roţi; 
portchei; genţi sportive; saci de sport; cos-
tume pentru animale; curele şi genţi cu 
curele pentru transportul copiilor; cuverturi 
pentru animale; zgărzi, lese şi hamuri pentru 
animale de companie şi animale; cadre 
pentru poşete; suporturi pentru cărţi de vizită; 
randsels (ghiozdane japoneze); hamuri de 
siguranţă pentru copii; valize cu motor, uti-
lizabile ca mijloc de transport; materiale din 
piele; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; şorţuri (îmbră-
căminte); costume de plajă; articole pentru 
înot; articole de îmbrăcăminte pentru sport; 
costume de ploaie; mănuşi (articole de 
îmbrăcăminte); mănuşi fără degete (îmbrăcă-
minte); mitene; centuri din materiale textile 
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru copii, 
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru nou 
născuţi; pantaloni pentru copii (îmbrăcămin-
te); bavete, cu excepţia celor din hârtie; len-
jerie de corp; îmbrăcăminte pentru dormit şi 
pijamale; halate de baie; bretele pentru băr-
baţi; pălării; şepci (articole de îmbrăcăminte); 
cozorocuri; viziere (şepci); berete; bonete de 
baie şi duş; manşoane (îmbrăcăminte); 
bentiţe de protecţie pentru urechi; saci 
îmblăniţi pentru picioare, neîncălziţi electric; 
articole purtate în jurul gâtului; papioane; 
eşarfe pentru bărbaţi; cravate; şosete şi 
ciorapi, dresuri; bretele de susţinere pentru 
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ciorapi; şosete, ciorapi şi port-jartiere; arti-
cole de încălţăminte, încălţăminte de sport; 
papuci de casă; încălţăminte de plajă; cos-
tume de bal mascat; mâneci de protecţie 
(articole de îmbrăcăminte); broboade (arti-
cole de îmbrăcăminte); bandane; sandale de 
baie; papuci de baie; clăpari (de schi); cizme; 
bretele de susţinere pentru haine; sutiene şi 
brasiere; pantaloni de călărie; camizole; 
jachete; manşete (îmbrăcăminte); etole (blă-
nuri); bentiţe pentru cap; jachete (îmbrăcă-
minte); jersee; pulovere, feţe de cămaşă; 
tricoturi (îmbrăcăminte); haine de stradă; 
paltoane; izmene; haine tip parka; pulovere; 
sandale; fulare; şaluri; cămăşi; combine-
zoane (lenjerie de corp); pantaloni salopetă 
cu pieptar; ghetre; încălţăminte pentru activi-
tăţi sportive; maiouri de corp; costume 
bărbăteşti şi taioare; costume de baie întregi; 
tricouri; pantaloni; chiloţi; uniforme; veste; 
costume umede pentru schi nautic; com-
binezoane de schi nautic; bentiţe şi manşete; 
lenjerie de damă; pantofi de gimnastică; cor-
sete (lenjerie); echipament de gimnastică; 
eşarfe; îmbrăcăminte pentru ciclişti; măşti 
pentru dormit; articole de îmbrăcăminte care 
conţin substanţe pentru slăbit; articole de 
îmbrăcăminte brodate; protecţii de tocuri 
pentru pantofi; 

 

28   - jocuri, jucării, bani de jucărie; aparate pentru 
jocuri video; păpuşi; jucării de pluş; ursuleţi 
de pluş; figurine de jucărie şi seturi de jocuri; 
articole de gimnastică şi de sport; mingi din 
cauciuc; baloane; decoraţiuni şi ornamente 
festive; ornamente pentru pomul de crăciun; 
cadouri surpriză pentru invitaţi la petreceri; 
vehicule (jucării); vehicule electrice (jucării); 
planşe de windsurfing; plăci de snowboard; 
lame cu role; patine de gheaţă; skate-
boarduri; dispozitive de protecţie sau se-
curizare pentru activităţi sportive şi jocuri; 
pistoale cu aer comprimat (jucării); jocuri de 
table; mingi pentru jocuri; clopoţei pentru 
pomul de crăciun; bile de biliard; mese de 
biliard; blocuri de construcţie (jucării); jocuri 
de masă; bomboane explozive; ghete cu 
patine (combinate); instalaţii şi aparate 
pentru jocul de popice; jocuri de construcţie; 
suporturi de lumânări pentru brazi de 
crăciun; tablă de şah sau de dame; dame 
(jocuri); jocuri de şah; table de şah; pomi de 
crăciun din materiale sintetice; suporturi 
pentru pomi de crăciun; aparate de prestidig-
itaţie; cupe pentru amestecat zaruri; săgeţi 
pentru jocul de darts; jocuri cu zaruri; paturi 
de păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi; case de 
păpuşi; camere de păpuşi; jocuri de domino; 

haltere; apărători de cot (articole de sport); 
extensoare; căluşei; biberoane pentru 
păpuşi; cârlige de undiţă; accesorii de pes-
cuit; labe pentru înotători; plute pentru pes-
cuit; discuri zburătoare (jucării); jocuri auto-
mate; bâte pentru jocuri cu mingea; aparate 
pentru jocuri; jocuri portabile cu afişaje pe 
bază de cristale lichide; dispozitive de jocuri 
video tip arcadă; genţi pentru crose de golf; 
crose de golf; mănuşi de golf; mănuşi pentru 
jocuri şi sporturi; vârtelniţe pentru zmeie; 
zmeie; apărători de genunchi (articole de 
sport); jocuri de mahjong (joc de masă 
chinezesc); bile din sticlă colorată; marionete 
pentru mână; măşti de teatru; măşti de car-
naval; jucării mobile suspendate; modele de 
vehicule la scară redusă (miniaturi); articole 
fantezie pentru petreceri, dansuri; căptuşeli 
de protecţie (piese vestimentare de sport); 
jocuri de societate; capse detonante (jucării); 
arme de jucărie; marionete; rachete; jucării 
zornăitoare; jocuri cu inele; căluţi-balansoar 
(jucării); patine cu rotile; schiuri; sănii (arti-
cole de sport); tobogane (articole de joacă); 
baloane de săpun (jucării); titireze (jucării); 
trambuline (articole de sport); biciclete statice 
de antrenament; bazine de înot (articole de 
joacă sau de sport); gonflabile pentru pis-
cină; plute pentru înot; mănuşi de înot pal-
mate; jocuri gonflabile pentru piscine de înot; 
leagăne; mese pentru tenis de masă; jucării 
pentru animale de companie; schiuri nautice; 
articole de joaca pentru înot, jocuri acvatice, 
sporturi şi activităţi; mingi de plajă; jocuri 
automate cu fisă; huse special concepute 
pentru echipamentul de schi şi surf; bilete de 
bingo; plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; 
patine cu role în linie; puzzle-uri; caleido-
scoape; catarge pentru plăci de windsurfing; 
mincioguri de pescuit; vehicule de jucărie cu 
telecomandă; rulete; globuri de sticlă cu 
zăpadă în interior; rachete de zăpadă; cărţi 
de joc japoneze; veste pentru înot; centuri de 
înot; colaci pentru scăldat şi înot; dispozitive 
pentru plutire destinate înotului; pălării din 
hârtie pentru petreceri; aparate pentru cultu-
rism; jetoane pentru jocurile de noroc; lozuri 
răzuibile; kituri de asamblat machete la scară 
(jucării); pachinko; maşini cu sloturi (maşini 
de jocuri); roboţi de jucărie; drone (jucării); 
folii de protecţie adaptate pentru ecrane 
pentru jocuri portabile; joystick-uri pentru 
jocuri video; cartonaşe de colecţie (jocuri de 
cărţi); corturi de joacă; console de jocuri; 
console de jocuri portabile; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
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late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; supe; concentrate (bulion); bulion; 
unt; caviar; brânzeturi; produse lactate; mân-
căruri pe bază de peşte; fructe glazurate; 
fructe congelate; chipsuri din fructe; marga-
rină; dulceţuri; aspic de carne; carne la cutie 
(conservată); băuturi pe bază de produse 
lactate; ciuperci conservate; nuci preparate; 
pate de ficat; unt de arahide; arahide, 
preparate; mazăre conservată; coji de fructe; 
chipsuri (cartofi prăjiţi); felii prăjite de cartofi; 
salate; varză murată; cârnaţi; ulei de susan 
pentru alimente; preparate pentru supe; tofu; 
salate de legume; preparate pentru supă de 
legume; frişca; supă instant; tocană instant; 
piure de cartofi instant; supe miso instant; 
mâncăruri preparate cu conţinut de curry; 
tocană cu curry semipreparată; gustări; alge 
(alimentare); carne prelucrată şi conservată, 
peşte, carne de pasăre şi vânat; bacon; 
preparate pentru obţinerea bulionului; unt de 
cacao; mezeluri; crochete alimentare; con-
serve de peşte; jeleuri de fructe; salate de 
fructe; ulei de porumb pentru alimente; ulei 
de măsline comestibil; stafide; piure de roşii; 
fructe de mare şi peşte (nu vii); peşte şi 
fructe de mare prelucrate şi conservate; pro-
duse alimentare făcute/preparate din albu-
mină din fructe de mare folosită în scopuri 
culinare; alginaţi pentru uz culinar; fasole în 
conservă; shake-uri din lapte; băuturi pe ba-
ză de lapte; alimente pe bază de legume 
fermentate (kimchi); ulei de susan; tahini 
(pastă de seminţe de susan); varec fript, 
comestibil; zer; aloe vera preparată pentru 
consum uman; icre de peşte, preparate; 
cuiburi de păsări, comestibile; băuturi lactice 
şi care conţin bacterii; lapte de migdale; bău-
turi pe bază de lapte de arahide; maţe pentru 
cârnaţi, naturale sau artificiale; yakitori; piele 
de tofu; tajine (fel de mâncare preparat din 
carne, peşte sau legume); 

 

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, zar-
zavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte 
preparate de condimentare; gheaţă (apă 
îngheţată); torturi; praf pentru prăjituri; deco-
raţiuni comestibile pentru prăjituri; arome 
pentru prăjituri; turte din orez; dulciuri şi 
bomboane; ciocolată cu lapte (băutură); 

ciocolată de băut; creme tartinabile pe bază 
de ciocolată; dulciuri pentru decorarea pomu-
lui de crăciun; cacao cu lapte; produse din 
cacao; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe 
bază de cafea; arome de cafea; amestecuri 
şi preparate utilizate ca înlocuitori pentru 
cafea; fursecuri; floricele de porumb; fulgi de 
porumb; curry (condiment); creme englezeşti 
custard (deserturi la cuptor); fulgi de cereale; 
arome, cu excepţia uleiurilor esenţiale; pro-
duse de cofetărie şi îngheţate; fructe din 
jeleu (produse de cofetărie); turtă dulce; si-
rop; infuzii, cu excepţia celor medicinale; 
ketchup (sos); lemn dulce (cofetărie); drajeuri 
romboidale (cofetărie); plăcintă cu carne; 
produse pentru frăgezit carne, de uz casnic; 
clătite americane; pastila (produse de co-
fetărie); pâtés en croute; piper; pizza; 
budinci; ravioli; lăptişor de matca de uz ali-
mentar; wasabi (pastă de ţelină japoneză); 
sos de soia; paste alimentare, tăiţei şi fidea; 
udon (tăiţei în stil japonez); sushi; vanilie; 
vafe, gofre; îngheţată de iaurt (îngheţate); 
covrigei; gustări pe bază de grâu; gustări cu 
amestecuri de biscuiţi săraţi, covrigei împletiţi 
şi floricele de porumb; produse de cofetărie 
pe bază de migdale; preparate aromatice de 
uz alimentar; lianţi pentru îngheţată; chifle; 
brioşe; prăjituri cu cremă; caramele (bom-
boane); gumă de mestecat; mălai; biscuiţi 
săraţi; gheaţă comestibilă; siropuri şi melasă; 
gheaţă naturală sau artificială; macaroane; 
marţipan; maioneză; arpacaş de ovăz; boia; 
plăcinte; condimente; pişcoturi; sare de 
bucătărie; sandvişuri; sos de roşii; şerbeturi 
(îngheţată); spaghete; dulciuri; tarte; făină de 
grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne; 
sos pentru paste; alimente preparate pe ba-
ză de tăieţei; gustări pe bază de cereale; 
gustări pe bază de orez; glucoza pentru uz 
culinar; batoane de cereale bogate în pro-
teine; făină de cereale; deserturi cu cremă şi 
spumă; alimente pe bază de ovăz; pastă din 
boabe de soia (condiment); băuturi pe bază 
de ceai (nemedicamentoase); zarzavaturi 
uscate şi conservate (condimentare); aditivi 
pe bază de gluten pentru uz culinar; sosuri 
de fructe; seminţe prelucrate folosite ca şi 
condiment; ramen (fel de mâncare japonez 
pe bază de tăiţei); snacksuri cu caşcaval; 
biscuiţi din orez (senbei); dropsuri mentolate 
destinate utilizării pentru împrospătarea 
respiraţiei; 

 

35   - servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a articolelor pentru petre-
ceri şi decoraţiunilor, ornamentelor pentru 
sărbători, săpunurilor, parfumurilor, uleiurilor 
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esenţiale, cosmeticelor, loţiunilor de păr, pro-
duselor pentru îngrijirea părului, produselor 
de toaletă, produselor pentru îngrijirea 
dinţilor şi produselor pentru igiena personală; 
servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă cu privire la vânzarea 
produselor de curăţat, lustruire şi abrazivi, 
substanţelor pentru spălat rufe, articolelor 
pentru manichiură, preparatelor pentru îngriji-
rea unghiilor, ojelor de unghii, lacurilor de 
unghii, unghiilor false; servicii de vânzare 
angro şi cu amănuntul, prin corespondenţă a 
substanţelor dietetice, alimentelor pentru 
bebeluşi, preparatelor sanitare, lumânărilor, 
fitilurilor, surcelelor pentru aprinderea focului, 
grăsimilor, lubrifianţilor, uleiurilor pentru 
vopsele; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a tacâmuri-
lor, ceramicii, seturilor de manichiură, in-
strumentelor de ras, aparatelor de ras, 
maşinilor şi maşinilor-unelte pentru bucătărie 
sau menaj, sculelor de mână; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a filmelor, aparatelor fotogra-
fice, discurilor cu fotografii, magnetoscoape-
lor, produselor audio şi video, benzilor audio 
şi video, plăcilor şi discurilor, instrumentelor 
şi aparatelor de înregistrare, transmitere 
şi/sau reproducere a sunetelor şi/sau imagi-
nilor, televizoarelor, playerelor şi/sau re-
corderelor de casete, playerelor şi/sau re-
corderelor de casete şi/sau discuri video, 
aparatelor de radio; servicii de vânzare angro 
şi cu amănuntul, prin corespondenţă a apa-
ratelor radio, telefoanelor, telefoanelor fără 
fir, telefoanelor mobile, tocurilor pentru tele-
foane mobile, obiectelor decorative şi şnuru-
rilor pentru telefoane, indicatoarelor de apel, 
maşinilor de calcul, calculatoarelor; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a jocurilor electronice şi de 
calculator, filmelor cinematografice, becurilor, 
ventilatoarelor, ustensilelor de gătit, formelor 
pentru prăjituri şi aluat, aparatelor de prăjit 
pâine, cuptoarelor, ustensilelor de bucătărie, 
ustensilelor şi recipientelor pentru servirea 
sau păstrarea alimentelor şi/sau băuturilor; 
servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a beţişoarelor chinezeşti, 
instrumentelor de tăiat, porţelanurilor, arti-
colelor din porţelan fin, articolelor din cristal, 
articolelor emailate, argintăriilor, sticlăriilor, 
articolelor din teracotă, articolelor din lut, 
ceramicii; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a uscătoa-
relor de păr, lămpilor, abajururilor, pieselor şi 
accesoriilor pentru acestea; servicii de vân-

zare angro şi cu amănuntul, prin corespon-
denţă a articolelor pentru transportul be-
beluşilor, baloanelor, claxoanelor pentru bi-
ciclete, ceasurilor şi ceasurilor cu brăţară, 
accesoriilor şi pieselor pentru acestea; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a bijuteriilor şi imitaţiilor de 
bijuterii, ornamentelor (bijuterii), lingourilor 
din metale preţioase, cutiilor din metale 
preţioase; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă în legătură 
cu vânzarea butonilor din metale preţioase, 
agrafelor de cravată din metale preţioase, 
acelor de cravată din metale preţioase; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea lu-
crărilor de artă din metal preţios, acelor or-
namentale din metale preţioase, podoabelor 
pentru încălţăminte, din metale preţioase, 
statuilor din metale preţioase, figurinelor din 
metale preţioase; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă în legă-
tură cu vânzarea cutiilor muzicale, instru-
mentelor muzicale, imaginilor, fotografiilor 
imprimate, articolelor de papetărie; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea saci-
lor de gunoi din hârtie, şerveţelelor din hârtie 
pentru îndepărtarea machiajului, învelitorilor 
din hârtie pentru ghivecele de flori, panglicilor 
din hârtie, filtrelor de cafea din hârtie; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea 
prosoapelor din hârtie, scutecelor chiloţei din 
hârtie pentru bebeluşi, bavetelor din hârtie, 
semnelor de carte din hârtie; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă în legătură cu vânzarea 
hârtiei igienice, şerveţelelor de masă din 
hârtie, batistelor de hârtie, cutiilor din carton 
sau hârtie, feţelor de masă din hârtie şi len-
jeriei de masă din hârtie; servicii de vânzare 
angro şi cu amănuntul, prin corespondenţă a 
vopselelor şi materialelor pentru artişti, pen-
sulelor, instrumentelor de scris; servicii de 
vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a produselor de imprimerie, 
cărţilor, ziarelor, revistelor şi periodicelor, 
felicitărilor şi felicitărilor de Crăciun; servicii 
de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a cărţilor de joc, cartonului de 
ambalat şi materialelor pentru ambalat; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a ramelor şi suporturilor 
pentru poze, lipiciurilor pentru papetărie sau 
menaj; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a garniturilor 
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sau din imitaţie de piele pentru mobile, 
cutiilor din piele, portcheilor din piele sau din 
imitaţie de piele, truselor din piele sau din 
imitaţie de piele; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă a huselor 
din piele sau din imitaţie de piele, hamurilor 
pentru animale din piele sau din imitaţie de 
piele, chingilor din piele sau din imitaţie de 
piele, curelelor din piele sau din imitaţie de 
piele şi huselor de mobilă din piele sau din 
imitaţie de piele; servicii de vânzare angro şi 
cu amănuntul, prin corespondenţă a valizelor 
şi geamantanelor, portmoneelor, borsetelor 
şi portofelelor, umbrelelor, bastoanelor de 
mers; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a mobilie-
rului, oglinzii, umeraşelor şi cuierelor, cutiilor 
şi hârdaielor, plăcuţelor de identificare, garni-
turilor mici de menaj, ustensilelor şi recipi-
entelor pentru menaj sau bucătărie, piepte-
nilor, bureţilor, periilor, articolelor pentru 
curăţare; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a ochelarilor, 
ramelor de ochelari şi ochelarilor de soare, 
geamantanelor şi accesoriilor pentru aceste 
articole, ţesăturilor şi produselor textile, 
aşternuturilor de pat, şi pânzeturilor pentru 
masa şi păturilor, şerveţelelor, suporturilor de 
masa, mobilierelor, articolelor de mercerie, 
batistelor; servicii de vânzare angro şi cu 
amănuntul, prin corespondenţă a îmbrăcă-
mintei, încălţămintei şi articolelor pentru aco-
perirea capului, nasturilor, insignelor, pangli-
cilor şi tivurilor, broderiilor şi dantelei, acelor 
şi ornamentelor pentru păr, bretelelor, orna-
mentelor pentru pantofi, ornamentelor pentru 
pălării, fermoarelor şi închizătorilor cu fer-
moar, covoarelor, preşurilor şi covoraşelor; 
servicii de vânzare angro şi cu amănuntul, 
prin corespondenţă a jocurilor şi jucăriilor, 
păpuşilor, figurinelor, articolelor de sport, 
ornamentelor pentru pomul de crăciun; ser-
vicii de vânzare angro şi cu amănuntul, prin 
corespondenţă a alimentelor şi băuturilor, 
produselor de cofetărie, produselor de floră-
rie, chibriturilor, trabucurilor (ţigărilor de foi), 
ţigărilor şi articolelor pentru fumători; publici-
tate; organizarea expoziţiilor şi târgurilor 
comerciale în scopuri comerciale şi de 
promovare; publicarea textelor publicitare; 
promovarea vânzărilor pentru terţi; agenţii de 
publicitate; managementul activităţilor de 
impresariat artistic; agenţii de import-export; 
compilarea informaţiilor în baze de date in-
formatice; publicitate directă prin poştă; dis-
tribuirea materialelor publicitare (broşurilor, 
prospectelor, imprimatelor, eşantioanelor); 

administrarea hotelurilor; studii de piaţă; 
afişaj; recrutarea personală; publicitate ra-
diofonică; publicitate televizată; publicitate 
on-line într-o reţea informatizată; servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri 
şi servicii pentru alte întreprinderi); închiri-
erea timpului publicitar în mijloacele de co-
municare; închirierea maşinilor şi aparatelor 
de birou; închirierea automatelor de vânzare; 
publicitate prin corespondenţă; administrarea 
comercială a licenţelor produselor şi a ser-
viciilor pentru terţi; informaţii şi asistenţă 
comerciale pentru consumatori; prezentarea 
produselor; servicii de marketing; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
producţie de clipuri publicitare; servicii de 
relaţii cu publicul; închirierea materialelor 
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare; 
închirierea fotocopiatoarelor; decorarea vit-
rinelor; promovarea produselor şi serviciilor 
ale terţilor prin emisiunea de timbre comer-
ciale; servicii de telemarketing; administrarea 
programelor de fidelizare a pasagerilor care 
călătoresc frecvent cu avionul; audit finan-
ciar; servicii de relaţii media; servicii de co-
municaţii corporative; închirierea echipamen-
telor de birou în spaţii pentru co-working; 

 

41   - servicii de divertisment; parcuri de distracţie, 
parcuri tematice; servicii de cluburi de jocuri; 
educaţie; organizarea, producerea şi prezen-
tarea spectacolelor, concertelor, reprezen-
taţiilor în direct, reprezentaţiilor de teatru, 
expoziţiilor, competiţiilor sportive, activităţilor 
sportive şi culturale; music-hall; producţie de 
spectacole de televiziune; cinematografe; 
cabaret; studiouri cinematografice; servicii 
oferite de discoteci; servicii de cluburi; publi-
carea cărţilor, textelor, revistelor, ziarelor şi 
jurnalelor; servicii de bibliotecă; asigurarea 
amenajării pentru divertisment, expoziţii, 
concerte, spectacole, reprezentaţii, activităţi 
sportive, jocuri, activităţi recreaţionale şi cul-
turale; servicii ale cluburilor de sănătate 
(sănătate şi fitness); servicii de tabere de 
vară (divertisment); furnizarea informaţiilor cu 
privire la educaţie, divertisment, amuzament, 
recreere, sporturi şi cultură; divertisment de 
radio şi televiziune; producţie de programe 
radiofonice şi de televiziune; producţie video 
şi de filme; închiriere de filme cinemato-
grafice, filme de cinema, casete video, dis-
curi laser, discuri video şi discuri digitale ver-
satile (video); închirierea înregistrărilor so-
nore; închirierea decorurilor pentru spec-
tacole şi reprezentaţii teatrale; creşe (educa-
ţie); cluburi şi saloane dotate cu aparatura 
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audiovizuală cu dispozitive pentru acompa-
niamentul cântecelor; camere de joacă şi 
pentru jocuri de societate; organizarea con-
cursurilor de frumuseţe; circuri; cursuri prin 
corespondenţă; servicii de animatori; organi-
zarea expoziţiilor în scopuri culturale sau 
educative; jocuri; instruire în gimnastică; fur-
nizarea instalaţiilor de muzee (prezentare, 
expoziţii); exploatarea muzeelor (prezentare, 
expoziţii); organizarea loteriilor; servicii de 
orchestră; planificarea recepţiilor (divertis-
ment); servicii de redactare a scenariilor; 
reprezentaţii teatrale; grădini zoologice; mi-
croeditare; jocuri on-line printr-o reţea de 
calculatoare; interpretarea limbajului sem-
nelor; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei sau formării); microfil-
mare; servicii de compoziţii muzicale; servicii 
prestate de cluburile de noapte (diver-
tisment); fotografie; producţie de benzi video; 
producţie de filme pe benzi video; furnizarea 
serviciilor de karaoke; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); publi-
carea on-line a cărţilor şi revistelor electro-
nice; înregistrări pe benzi video (filmare); 
piste de bowling; furnizarea facilităţilor de 
fitness în domeniul baseballului; furnizarea 
terenurilor pentru baseball; divertisment de 
tipul jocurilor de baseball; prezentarea 
filmelor on-line; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea jocurilor de calculator in-
teractive prin reţele informatice; permiterea 
utilizării temporare a jocurilor interactive 
nedescărcabile; producţii de film, cu excepţia 
filmelor publicitare; proiecţii de filme cine-
matografice; informaţii în materie de edu-
caţie; informaţii în materie de divertisment; 
închirierea maşinăriilor şi aparatelor pentru 
jocuri; furnizarea instalaţiilor pentru jocul de 
golf; publicarea textelor, cu excepţia textelor 
publicitare; furnizarea instalaţiilor de recre-
ere; informaţii în materie de recreere; închiri-
erea echipamentelor audio vizuale; închiri-
erea camerelor video; închirierea filmelor 
cinematografice; închirierea aparaturii pentru 
iluminarea scenelor de teatru sau a studiou-
rilor de televiziune; închirierea aparatelor de 
proiecţie cinematografică şi accesoriilor 
aferente; închirierea posturilor de radio şi 
televiziune; închirierea decorurilor pentru 
spectacole; închirierea echipamentelor pen-
tru sport (cu excepţia vehiculelor); închirierea 
terenurilor de sport; închirierea stadioanelor; 
închirierea aparatelor de înregistrare video; 
închirierea benzilor video; închirierea jucă-
riilor; dresaj de animale; formare practică 
(demonstraţie); traducere şi interpretare; 

organizarea şi conducerea de workshop-uri; 
servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
materialelor audio şi video, imaginilor, pro-
gramelor de televiziune şi a filmelor on-line 
printr-o reţea de calculatoare; furnizarea ima-
ginilor, sunetelor şi video prin printr-o reţea 
de calculatoare; furnizarea informaţiilor des-
pre personaje de ficţiune; punerea la dis-
poziţie a muzicii digitale (fără posibilitatea de 
descărcare) pe Internet; furnizarea materiale-
lor video on-line, nedescărcabile; furnizarea 
filmelor, nedescărcabile, cu ajutorul ser-
viciilor de transmisie video la cerere; furni-
zarea programelor de televiziune, nedescăr-
cabile, cu ajutorul serviciilor de transmisie 
video la cerere; distribuţie de filme; servicii 
educaţionale furnizate de asistenţi pentru 
nevoi speciale; examinare pedagogică pen-
tru utilizatori în vederea calificării ca piloţi de 
drone; servicii de inginerie de sunet pentru 
evenimente; servicii de tehnician de lumini 
pentru evenimente; regizare de filme, cu 
excepţia filmelor publicitare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză industrială şi 
de cercetare industrială; crearea şi dezvol-
tarea calculatoarelor şi a programelor de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
supraveghere în domeniul arhitecturii; con-
sultanţă în domeniul arhitecturii; programare 
pentru calculatoare; întreţinerea programelor 
de calculator; realizarea de planuri (con-
strucţii); consultanţă în materie de protecţie a 
mediului; design industrial; decoraţiuni interi-
oare; design de ambalaje; servicii de design 
vestimentar; design grafic; prognoză meteo; 
planificare urbanistică; copierea programelor 
informatice; proiectarea software; instalarea 
programelor; consultanţă în domeniul calcu-
latoarelor; conversia datelor şi a documen-
telor de pe un suport fizic către un suport 
electronic; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; conversia datelor şi a pro-
gramelor informatice, cu excepţia conversiei 
fizice; găzduirea site-urilor de Internet (site-
uri web); cloud computing; închirierea calcu-
latoarelor; consultanţă în domeniul progra-
melor de calculator; analiza sistemelor infor-
matice; proiectarea sistemelor informatice; 
consultanţă în domeniul tehnologiilor referi-
toare la calculatoare; digitalizarea documen-
telor (scanare); servicii de consultanţă în 
materie de tehnologie a informaţiei (IT); sal-
varea externă a datelor; furnizarea infor-
maţiilor în legătură cu tehnologia calcula-
toarelor şi programarea prin intermediul unui 
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site; software ca serviciu (SaaS); consultanţă 
în materie de design web; servicii informatice 
şi de tehnologie pentru securizarea datelor 
informatice şi a informaţiilor personale şi 
financiare şi pentru detectarea accesului 
neautorizat la date şi informaţii; dezvoltarea 
platformelor de calculatoare; design de cărţi 
de vizită; concepţie grafică de materiale 
promoţionale; 

 

43   - asigurarea de hrană şi băuturi; cazare tem-
porară; restaurante, cafenele, cofetării, ba-
ruri, săli de mese, cantine, servicii de cate-
ring; restaurante cu autoservire; snack-
baruri; servicii specifice barurilor de 
cocteiluri; decorarea alimentelor; decorarea 
torturilor; informaţii şi consiliere cu privire la 
prepararea mâncării; servicii prestate de 
bucătari personali; furnizarea şi rezervarea 
locurilor pentru cazare temporară şi de facili-
tăţi de cazare, hoteluri, moteluri, pensiuni şi 
asigurarea informaţiilor referitoare de aces-
tea; servicii de agenţie de voiaj sau de bro-
keri pentru rezervare de camere de hotel; 
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare); 
furnizarea spaţiilor special amenajate pentru 
expoziţii; restaurante, cafenele, cofetării, 
baruri, săli de mese, cantine şi cluburi dotate 
cu aparatură audio şi video, dispozitive 
pentru redarea melodiilor de către grupuri de 
participanţi; servicii de creşe de copii; servicii 
de grădiniţe pentru copii; case de vacanţă; 
servicii ale barurilor; asigurarea de alimente 
şi băuturi pentru recepţii de nunta; organi-
zare recepţiilor pentru nunţi (spaţii); închiri-
erea prăjitoarelor electrice de pâine, cup-
toare cu microunde, reşouri, aparate şi in-
strumente pentru prepararea alimentelor şi a 
băuturilor; pensiuni pentru animale; punerea 
la dispoziţie a terenurilor de camping; închiri-
erea scaunelor, meselor, veselei şi lenjeriei 
de masă; închirierea aparatelor de gătit; 
închirierea dozatoarelor de apă potabilă; 
închirierea sălilor de reuniune; închirierea 
spaţiilor de cazare temporară; închirierea 
corturilor; închirierea construcţiilor transpor-
tabile. 

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.15; 03.01.25; 03.05.05; 
03.05.25; 28.03.00. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 043709 
(220) 2019.01.23 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
transportabile nemetalice; monumente ne-
metalice. 

 

 

 
 
(210) 043710 
(220) 2019.01.23 
(730) AstraZeneca AB, SE 

SE-151 85 Södertälje, Suedia 
(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 043711 
(220) 2019.01.24 
(730) PRO-FIRE GROUP S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 19/3, ap. 55,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.03; 05.05.20; 26.01.05; 26.03.04; 
26.03.05; 26.03.23; 26.13.25; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 043712 
(220) 2019.01.25 
(730) MIHALACHI Alexandru, MD 

MD-7728, Răzeni, Ialoveni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

(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 vehi-
culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerce-
tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau controlul dis-
tribuţiei sau utilizării energiei electrice; apa-
rate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive perife-
rice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 15.01.17; 15.07.03; 15.07.21; 18.01.08; 
18.01.14; 18.01.23; 27.05.17; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 043713 
(220) 2019.01.28 
(730) NERUH Serghei, MD 

Str. Mihail Ceachir nr. 15,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 3/2019 

 155

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043715 
(220) 2019.01.29 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

(531) CFE(8) 26.02.07; 26.02.18; 26.04.10; 26.04.12; 
26.11.08; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 043716 
(220) 2019.01.18 
(730) RUTRA-COM S.R.L., MD 

Str. Basarabia nr. 29,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2019) 
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) 26.01.17; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 
27.07.21. 

 

 
 
(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 solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "C", "cu glucoza", cu excepţia exe-
cutării 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. 
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(210) 043719 
(220) 2019.01.24 
(730) ALEXANDROV Mihail, MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 7, bloc 2, ap. 68,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor şi tot ce ţine de 
domeniul promovării şi comercializării imo-
bilului; servicii de comercializare a aparta-
mentelor; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare, in-
clusiv efectuarea întregului complex de lucrări 
de construcţie-montaj, restaurare, finisaj, elec-
tromontaj, instalare a sistemelor de încălzire, 
securitate contra incendiilor, alimentare cu 
apă şi canalizare, condiţionare şi ventilare, a 
sistemelor de semnalizare de pază. 

 

(531) CFE(8) 07.03.01; 26.03.23; 26.04.09; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043720 
(220) 2019.01.24 
(730) TRANSERIC TUR S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 4, ap. 21,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea de călătorii. 
 

 

 
 
 
 

(210) 043723 
(220) 2019.01.25 
(730) NEOSTRATA COMPANY, INC., US 

307 College Road East PRINCETON 08540, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

loţiuni, produse hidratante, creme, geluri, 
seruri, tonere, produse cosmetice exfoliante 
pentru spălarea feţei, exfoliante pentru îngriji-
rea pielii, loţiuni cosmetice exfoliante, pro-
duse de protecţie solară, măşti pentru faţă, 
produse exfoliante pentru ten (cosmetice), 
creme şi seruri anti-îmbătrânire; produse de 
curăţare pentru corp, loţiuni pentru corp, pro-
duse hidratante pentru corp, creme pentru 
corp, geluri pentru corp; cremă pentru ochi, 
măşti pentru ochi; cosmetice, şi anume fond 
de ten şi creion corector. 

 

 

 
 
(210) 043724 
(220) 2019.01.25 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 043725 
(220) 2019.01.25 
(730) GRICOST GRUP S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 98/4,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.16; 03.07.17; 26.04.15; 26.04.18; 
27.03.03; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043726 
(220) 2019.01.25 
(730) RADU PROMO S.R.L., MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - toate tipurile de vehicule terestre, inclusiv 

vehicule cu motor şi piese pentru ele; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.18; 27.05.01. 
 

 

(210) 043727 
(220) 2019.01.26 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
COZOVEACHIN Gheorghi, MD 
Str-la Aron Pumnul nr. 140,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
(210) 043728 
(220) 2019.01.28 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 
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(210) 043729 
(220) 2019.01.28 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "THE BEST QUALITY GUARAN-
TEED", "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРО 
И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, sur de 
diferite nuanţe, auriu de diferite nuanţe. 

(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 vehicu-
lele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare. 

 

(531) CFE(8) 24.03.07; 24.05.03; 26.01.21; 26.04.04; 
26.04.08; 26.04.18; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 043732 
(220) 2019.01.29 
(730) MORAR Victor, MD 

Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

 

(210) 043734 
(220) 2019.01.29 
(730) SILVERLINE S.R.L., MD 

Str. Cantinei nr. 55, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.15.02; 24.15.13; 26.01.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043735 
(220) 2019.01.29 
(730) VLANIP DESIGN S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12/3, ap. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
11   - aparate şi instalaţii de ventilare; 
 

35   - servicii de promovare şi servicii de vânzare 
cu amănuntul sau angro a aparatelor şi in-
stalaţiilor de ventilare. 

 

(531) CFE(8) 02.01.17; 02.01.25; 02.01.30; 26.04.09; 
26.04.14; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 043736 
(220) 2019.01.29 
(730) GUZUN Efrosinia, MD 

Str. Păcii, MD-4829,  
Măgdăceşti, Criuleni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.03.04; 26.04.04; 26.04.08; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043737 
(220) 2019.01.29 
(730) GUZUN Efrosinia, MD 

Str. Păcii, MD-4829,  
Măgdăceşti, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.05.01; 02.05.22; 02.05.23; 02.07.10; 
02.09.01; 05.07.13; 17.05.02; 20.01.01; 20.01.03; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043738 
(220) 2019.01.29 
(730) JAMAN S.R.L., MD 

Str. Alexei Mateevici nr. 27,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.15; 05.03.14; 05.07.02; 06.07.09; 
26.04.09; 26.04.13; 26.04.15; 26.04.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043739 
(220) 2019.02.01 
(730) BAXAN Andrei, MD 

Str. Bulgară nr. 120/B, ap. 44,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 25.03.01; 25.03.03; 26.03.23; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 043747 
(220) 2019.01.30 
(730) NAVARH BTB S.R.L., MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/1, ap. 41,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cetare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de sal-
vare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; 
aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea 
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi 
digitale înregistrate şi descărcabile, software 
de calculatoare, suporturi digitale sau ana-
logice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive pe-
riferice pentru calculatoare; costume de sca-
fandru, măşti pentru scafandri, tampoane de 
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot sub-
acvatic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.09; 13.01.17; 15.09.10; 27.03.15; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 043748 
(220) 2019.01.30 
(730) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., CN 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate de procesare a datelor; software de 

calculatoare înregistrat; programe de calcula-
tor (software descărcabil); asistenţi personali 
digitali (PDA); platforme de software de cal-
culatoare, înregistrate sau descărcabile; ima-
gini grafice descărcabile pentru telefoane 
mobile; aparate de telecomunicaţii în formă 
de bijuterii; aplicaţii software descărcabile 
pentru telefoane mobile; tablete; terminale 
interactive cu ecran tactil; roboţi umanoizi cu 
inteligenţă artificială; ochelari inteligenţi (pro-
cesare de date); ceasuri inteligente (proce-
sare de date); software pentru jocuri de reali-
tate virtuală; dispozitive de citire de cartele 
USB; stilouri pentru ecrane tactile; calcula-
toare portabile; software de recunoaştere a 
gesturilor; imprimante fotografice; aparate 
pentru scanarea amprentelor digitale; dis-
pozitive de recunoaştere a feţei; instrumente 
de navigaţie; echipamente pentru sistemul 
de poziţionare globală (GPS); telefoane inte-
ligente; telefoane mobile; curele pentru tele-
foane mobile; dispozitive portabile de urmă-
rire a activităţii; etuiuri pentru telefoane mo-
bile; huse pentru telefoane mobile; folii de 
protecţie pentru ecranele telefoanelor mobile; 
telefoane inteligente care pot fi purtate; 
tastaturi pentru telefoane mobile; dispozitive 
"mâini libere" pentru telefoane mobile; supor-
turi pentru telefoane mobile; cutii pentru difu-
zoare; difuzoare fără fir; difuzoare inteligente; 
difuzoare cu inteligenţă artificială; căşti  
audio; căşti fără fir; căşti pentru realitate vir-
tuală; căşti auriculare pentru telefoane mo-
bile; căşti fără fir pentru telefoane inteligente; 
microfoane pentru aparate de telecomuni-
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caţie; decodoare pentru televizoare; suporturi 
pentru selfie (monopoduri manuale); supor-
turi pentru selfie pentru telefoane mobile; 
lentile pentru selfie-uri; brăţări conectate 
(aparate de măsură); cabluri USB; cabluri 
USB pentru telefoane mobile; prize-adaptoare; 
adaptoare de curent; ecrane pentru telefoane 
mobile; ecrane de afişare video care pot fi 
purtate; baterii electrice; alimentatoare pen-
tru acumulatoare; baterii externe mobile 
(baterii reîncărcabile); încărcătoare fără fir; 
suporturi pentru telefoane folosite în auto-
mobile; memorii USB; emoticoane descărca-
bile pentru telefoane mobile; software pentru 
jocuri de calculator, descărcabil. 

 

 

 
 
(210) 043750 
(220) 2019.01.30 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, reprezentanţa compa-
niei turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 043751 
(220) 2019.01.31 
(730) TOBACCO HOUSE S.R.L., MD 

Str-la Studenţilor nr. 2/4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri; 

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 043752 
(220) 2019.01.31 
(730) TEXITEH S.R.L., MD 

Str. Lomonosov nr. 7, MD-3925, 
Manta, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; mate-
riale 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. 

 

 
 
(210) 043753 
(220) 2019.01.31 
(730) ABABII Lilian, MD 

Bd. Decebal nr. 72, bloc 4, ap. 39,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "HYBRID", "RENT A CAR", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 15.09.02; 15.09.11; 16.01.08; 18.01.09; 
18.01.23; 24.15.03; 24.15.11; 24.17.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 043754 
(220) 2019.01.31 
(730) PRONAILS S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 61/2, ap. 108,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 043761 
(220) 2019.02.04 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 043797 
(220) 2019.02.11 
(730) VILDETLUX S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 28/1, ap. 42,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz, oranj, galben, roşu, 

alb, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, 
coarne, fanoane de balenă sau sidef prelu-
crate sau semiprelucrate; scoici; spumă de 
mare; chihlimbar galben; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MĂRCI  MD - BOPI 3/2019 

 163

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 043817 
(220) 2019.02.19 
(730) B.T. EST & CO S.R.L., MD 

Str. Cernisevschi nr. 34,  
MD-2038, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 043834 
(220) 2019.02.20 
(730) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., CN 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - telefoane inteligente; telefoane mobile; etu-

iuri pentru telefoane mobile; huse pentru 
telefoane mobile; folii de protecţie adaptate 
pentru telefoane inteligente; suporturi adap-
tate pentru telefoane mobile; căşti audio;  
 
 
 
 

căşti pentru telefoane mobile; suporturi pen-
tru selfie utilizate cu telefoane inteligente; 
lentile pentru selfie-uri; cabluri USB; adap-
toare de curent; baterii galvanice; încărcă-
toare de baterii; baterii externe mobile (bate-
rii reîncărcabile); cutii pentru difuzoare; căşti 
fără fir pentru telefoane inteligente; încărcă-
toare fără fir; dispozitive de navigaţie GPS; 
aplicaţii software descărcabile pentru tele-
foane mobile. 

 

 

 
 
(210) 043840 
(220) 2019.02.21 
(730) MAZUR Corneliu, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: turcoaz, negru, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; articole de parfumerie, preparate pentru 
albit şi alte substanţe pentru spălat; prepa-
rate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.10; 
27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 043841 
(220) 2019.02.21 
(730) MAZUR Nadejda, MD 

Str. Grenoble nr. 128, bloc 4, ap. 9, 
MD-2048, Codru, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben-auriu, negru. 
(511) NCL(11-2019) 
41   - divertisment; activităţi sportive şi culturale; 

servicii care au scop principal divertismentul, 
amuzamentul sau recreerea persoanelor; 
prezentarea, în scopuri culturale sau edu-
caţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau de 
literatură. 

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 043842 
(220) 2019.02.21 
(730) GRIBINCEA Tatiana, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 8, MD-3733,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; mate-
riale 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; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 31894 
(151) 2019.01.11 
(181) 2027.09.04 
(210) 041094 
(220) 2017.09.04 
(730) EURO-ALCO S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "IMPORTED", 
"NATURALLY AGED IN OAK BARRELS", 
"X.O.", "Brandy", "WINE & BRANDY 
DISTILLERY", "40% ALC/VOL.", "750 ML", 
"SINCE 1995", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(511) NCL(11-2017) 
33   - brandy; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 24.01.03; 24.01.15; 24.03.08; 24.03.18; 
24.09.02; 25.01.10; 25.01.15; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 31895 
(151) 2019.01.14 
(181) 2025.04.06 
(210) 036840 
(220) 2015.04.06 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: ”GRAPEFRUIT”. 
(511) NCL(10-2015) 
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; toate produsele pe bază 
sau cu conţinut de grepfrut. 

 

 

 
 
(111) 31896 
(151) 2019.01.14 
(181) 2025.04.06 
(210) 036841 
(220) 2015.04.06 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”ZERO”. 
(511) NCL(10-2015) 
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. 
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(111) 31897 
(151) 2019.01.14 
(181) 2025.04.06 
(210) 036842 
(220) 2015.04.06 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: ”NATURAL”. 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(111) 31901 
(151) 2019.01.14 
(181) 2028.02.01 
(210) 041945 
(220) 2018.02.01 
(730) Gallaher Limited, GB 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "RECESSED 
CHARCOAL FILTER", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(8) 10.01.01; 10.01.05; 10.01.10; 10.01.25; 
14.01.01; 24.04.16; 26.15.03; 27.05.01. 

 

 
 
(111) 31911 
(151) 2019.01.18 
(181) 2026.01.22 
(210) 038249 
(220) 2016.01.22 
(730) Walton International Ltd., KY 

P.O.Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1110, Insulele Cayman 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 

articolelor din piele sau imitaţie din piele, a 
genţilor de bagaje, genţilor, genţilor de plajă, 
genţilor de mână, sacilor de voiaj, borsetelor, 
poşetelor, geamantanelor, genţilor şi truselor 
de voiaj, huselor de protecţie pentru costu-
me, valizelor, servietelor, portofoliilor, port-
actelor, portofelelor, portcheilor, articolelor de 
voiaj, portmoneelor, punguţelor, brelocurilor, 
umbrelelor, umbrelelor de soare, bastoane-
lor, bastoanelor de mers, cutiilor şi suporturi-
lor pentru cărţile de credit, sacilor de spate, 
rucsacurilor, raniţelor, sacilor de umăr cu o 
singură curea, genţilor de şcoală, servietelor 
pentru şcolari, sacilor, genţilor sportive, gen-
ţilor pentru sportivi, genţilor pentru cărţi, gen-
ţilor de pânză, pungilor pentru bani, genţilor 
de umăr, curelelor de umăr, etuiurilor pentru 
chei, etuiurilor pentru carnete de cecuri, pie-
selor şi accesoriilor pentru toate produsele 
sus-menţionate, accesoriilor de modă, îm-
brăcămintei, încălţămintei, articolelor care 
servesc la acoperirea capului, jachetelor, 
blugilor, pantalonilor, izmenelor, şorturilor, 
manşetelor, cămăşilor, cămăşilor stil sport, 
îmbrăcămintei neformale, tricourilor, tricouri-
lor fără mâneci, bluzelor de corp, lenjeriei de 
corp, bluzelor, fustelor, vestelor, vestelor de 
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costum, paltoanelor, bluzelor sport, treningu-
rilor, maiourilor, jerseurilor, combinezoanelor 
de protecţie, rochiilor, puloverelor, pulovere-
lor groase, maiourilor cu bretele, cardigane-
lor, bentiţelor pentru cap, şepcilor, pălăriilor, 
eşarfelor, cravatelor, şosetelor, curelelor, 
egărilor, jambierelor, ciorapilor, colanţilor, 
sutienelor, articolelor de încălţăminte, cizme-
lor, papucilor, îmbrăcămintei impermeabile, 
ponchourilor, mănuşilor, mitenelor, tricoturi-
lor; servicii de vânzare cu amănuntul a pro-
duselor sus-menţionate prin intermediul In-
ternetului şi altor reţele de calculator locale 
sau globale; compilare de fişiere de adrese, 
servicii de comandă prin poştă, telefon şi 
toate celelalte mijloace de comunicaţii şi te-
lecomunicaţii, servicii de publicitate prin poş-
tă, consiliere acordată întreprinderilor şi ma-
nagementul afacerilor, servicii de publicitate, 
servicii de expunere a produselor, servicii de 
reclamă, servicii de marketing şi de promo-
vare, analiză şi cercetare de piaţă, servicii de 
agenţii de import şi/sau export, achiziţionarea 
şi cumpărarea produselor pentru o firmă, 
decorarea vitrinelor; toate serviciile sus-
menţionate incluse în clasa 35. 

 

 

 
 
(111) 31913 
(151) 2019.01.21 
(181) 2027.08.18 
(210) 041028 
(220) 2017.08.18 
(730) GORNEA Eduard, RU 

Pr. Şahterskii 7, kv. 1, 301720, Kimovsk, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia ghilotine-

lor hidraulice, maşinilor de presare hidrauli-
ce, ghilotinelor mecanice (cu motor sau nu), 
maşinilor de strângere mecanică, maşinilor 
de presare excentrice, maşinilor de sudat; 
motoare (cu excepţia motoarelor pentru ve-
hiculele terestre); cuplaje şi organe de tran-
smisie (cu excepţia celor pentru vehiculele  
 
 
 
 

terestre); instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; distribuitoare automate. 

 

(531) CFE(7) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 31914 
(151) 2019.01.22 
(181) 2027.07.12 
(210) 040877 
(220) 2017.07.12 
(730) World Medicine Limited, reprezentanţă, 

MD 
Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice şi medicale. 
 

 

 
 
(111) 31917 
(151) 2019.01.22 
(181) 2027.07.20 
(210) 040922 
(220) 2017.07.20 
(730) MATEI Nicolae, MD 

Str. Alecu Russo nr. 24, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Nunta de Vis'', cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(7) 27.05.11. 
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(111) 31923 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.05.31 
(210) 040693 
(220) 2017.05.31 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, 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: verde-închis, negru, alb, 
auriu-gălbui, roşu, cafeniu de diferite nuanţe, 
sur de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea; 
 

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

 
 

(531) CFE(7) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 
25.07.15; 27.05.08; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 31924 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.07.24 
(210) 040931 
(220) 2017.07.24 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

 

 
 
(111) 31925 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.08.11 
(210) 040995 
(220) 2017.08.11 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

 
 
(111) 31926 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.08.22 
(210) 041058 
(220) 2017.08.22 
(730) HI-TECH DECOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 37-1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”LUXURY DECORATIVE”, 
”COLORIFICO”, ”COLORI”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

(531) CFE(7) 07.01.03; 07.01.04; 24.03.07; 24.03.15; 
26.01.21; 27.05.10. 

 

 
 

(111) 31927 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.10.23 
(210) 041381 
(220) 2017.10.23 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011, Codru,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

 

 
 
(111) 31928 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.11.06 
(210) 041454 
(220) 2017.11.06 
(730) SĂNĂTATE PENTRU TINERI, asociaţie 

obştească, MD 
Str. Socoleni nr. 19,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SĂNĂTATE PENTRU 
TINERI”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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 de silvicultură; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(7) 02.09.14; 02.09.15; 03.13.01; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 31930 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.11.09 
(210) 041512 
(220) 2017.11.09 
(730) PIROGAN Oleg, MD 

Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LUX", "DOORS", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(7) 07.03.01; 26.04.09; 26.11.07; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 31931 
(151) 2019.01.25 
(181) 2027.11.16 
(210) 041540 
(220) 2017.11.16 
(730) AUTO HELP S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "AUTO", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
serviciilor de promovare şi vânzare pentru 
terţi, inclusiv magazine de vânzare angro şi 
cu amănuntul; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
întreţinerii şi reviziei vehiculelor; 

 

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

 

(531) CFE(7) 27.05.11; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 31932 
(151) 2019.01.28 
(181) 2028.03.27 
(210) 042220 
(220) 2018.03.27 
(730) ALIMER-COMERŢ S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Alexei Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Tomat" pentru produse-
le din clasele 29, 30 şi "STREET FOOD", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, negru. 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; 
 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.09.17; 05.09.22; 26.01.03; 26.01.15; 
26.01.18; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 31934 
(151) 2019.01.28 
(181) 2028.03.27 
(210) 042244 
(220) 2018.03.27 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Powertool", "™", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, sur, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte; motoare, cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi 
organe de transmisie, cu excepţia celor pen-
tru vehiculele terestre; instrumente agricole, 
altele decât cele acţionate manual; incuba-
toare pentru ouă; maşini automate de vânzare. 

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 15.01.13; 15.07.01; 26.01.18; 
26.13.25; 27.05.17; 29.01.13. 
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(111) 31961 
(151) 2019.01.28 
(181) 2028.02.27 
(210) 042063 
(220) 2018.02.27 
(730) CĂUŞ Alexandru, MD 

Str. Ion Soltîs nr. 16, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
30   - orez, tapioca şi sago; îngheţată comestibilă; 

drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, so-
suri (condimente); mirodenii; gheaţă (apă 
îngheţată); 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.08; 01.03.13; 02.09.14; 03.04.02; 
03.05.01; 03.07.03; 27.05.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 32033 
(151) 2019.02.12 
(181) 2028.03.07 
(210) 042125 
(220) 2018.03.07 
(730) SOLODENT S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 2,  
ap. (of.) 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "Dent", "CLINICA 
STOMATOLOGICA", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
35   - lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.13. 
 

 
 
(111) 32054 
(151) 2019.01.23 
(181) 2027.08.02 
(210) 040970 
(220) 2017.08.02 
(730) T.D.ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, cu excepţia budincilor; zahăr, mie-
re, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; gheaţă. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în februarie 2019  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. 

înregistră-
rii 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 041759 2017.12.18 31757 2018.11.30 41 ASOCIAŢIA PRESEI 
INDEPENDENTE, asociaţie 
obştească, MD 

5/2018  

2 041094 2017.09.04 31894 2019.01.11 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., MD 6/2018 3/2019 

3 036840 2015.04.06 31895 2019.01.14 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă. MD 

5/2015 3/2019 

4 036841 2015.04.06 31896 2019.01.14 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă. MD 

5/2015 3/2019 

5 036842 2015.04.06 31897 2019.01.14 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă. MD 

5/2015 3/2019 

6 037221 2015.06.19 31898 2019.01.15 35 ASOS plc, GB 9/2015  

7 041864 2018.01.17 31899 2019.01.14 30,35,43 BÎZGAN Andrei, MD 5/2018  

8 041866 2018.01.17 31900 2019.01.14 21,35 IBRIŞIM Alexandr, MD 5/2018  

9 041945 2018.02.01 31901 2019.01.14 34 Gallaher Limited, GB 4/2018 3/2019 

10 042188 2018.03.20 31902 2019.01.15 30,43 STUCALOVA Iaroslava, MD 5/2018  

11 041908 2018.01.24 31903 2019.01.15 35,37 UZUN Vadim, MD 5/2018  

12 040353 2017.03.22 31904 2019.01.21 40,42 PANPRINT S.R.L., MD 4/2017  

13 042194 2018.03.14 31905 2019.01.15 06 ECOROOFING S.R.L., MD 5/2018  

14 041912 2018.01.25 31906 2019.01.16 41 USCOV Ruslan, MD 5/2018  

15 042239 2018.04.03 31907 2019.01.17 33 ISTRATI Igor, MD 6/2018  

16 042035 2018.02.20 31908 2019.01.18 05 GMP LTD, GE 4/2018  

17 042036 2018.02.20 31909 2019.01.18 05 GMP LTD, GE 4/2018  

18 042268 2018.04.03 31910 2019.01.18 31 MOLAGRO ESP S.R.L., MD 6/2018  

19 038249 2016.01.22 31911 2019.01.18 35 Walton International Ltd., KY 3/2016 3/2019 

20 041638 2017.12.05 31912 2018.11.21 33 Tequila Sauza, S. de R.L.  
de C.V., MX 

4/2018  

21 041028 2017.08.18 31913 2019.01.21 07 GORNEA Eduard, RU 11/2017 3/2019 

22 040877 2017.07.12 31914 2019.01.22 05 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

8/2017 3/2019 

23 041905 2018.01.25 31915 2019.01.22 33 PANUŞ Grigore, MD 5/2018  

24 042315 2018.04.10 31916 2019.01.22 19 MODLAINE S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

6/2018  

25 040922 2017.07.20 31917 2019.01.22 41 MATEI Nicolae, MD 9/2017 3/2019 

26 042267 2018.03.30 31918 2019.01.23 01,16,25,29, 
30,31,35, 

42,44 

BIO GUMAT S.R.L., MD 6/2018  

27 042146 2018.03.13 31919 2019.01.24 24 STOLEARENCO Alexei, MD 5/2018  

28 042147 2018.03.13 31920 2019.01.24 24 STOLEARENCO Alexei, MD 5/2018  

29 042205 2018.03.26 31921 2019.01.24 35,37,39 BUS CENTRU S.R.L., MD 5/2018  

30 042065 2018.03.02 31922 2019.01.24 35,36 STRIPE INC., US 6/2018  

31 040693 2017.05.31 31923 2019.01.25 30,35 JARDAN Vladimir, MD 7/2017 3/2019 

32 040931 2017.07.24 31924 2019.01.25 29,30,35 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

9/2017 3/2019 

33 040995 2017.08.11 31925 2019.01.25 30 T.D.ECONOM S.R.L., MD 9/2017 3/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 041058 2017.08.22 31926 2019.01.25 02 HI-TECH DECOR S.R.L., MD 11/2017 3/2019 

35 041381 2017.10.23 31927 2019.01.25 03,05 TAROL-DD S.R.L., MD 12/2017 3/2019 

36 041454 2017.11.06 31928 2019.01.25 16,41,44,45 SĂNĂTATE PENTRU TINERI, 
asociaţie obştească, MD 

12/2017 3/2019 

37 041477 2017.11.08 31929 2019.01.25 03 RUSLAN SHOSTAK, UA 2/2018  

38 041512 2017.11.09 31930 2019.01.25 06,19,35 PIROGAN Oleg, MD 1/2018 3/2019 

39 041540 2017.11.16 31931 2019.01.25 35,36,37,39 AUTO HELP S.R.L., MD 1/2018 3/2019 

40 042220 2018.03.27 31932 2019.01.28 29,30,35,43 ALIMER-COMERŢ S.R.L., 
societate comercială, MD 

5/2018 3/2019 

41 042234 2018.03.29 31933 2019.01.28 28 Rubik's Brand Limited, GB 6/2018  

42 042244 2018.03.27 31934 2019.01.28 07 BEM INNA S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2018 3/2019 

43 042264 2018.04.04 31935 2019.01.28 04 Emirates National Oil Company 
Limited (ENOC) LLC, AE 

8/2018  

44 042308 2018.04.10 31936 2019.01.28 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

45 042310 2018.04.10 31937 2019.01.28 05 NOVARTIS AG, CH 7/2018  

46 042318 2018.04.10 31938 2019.01.28 35 Price Costco International, Inc., 
US 

7/2018  

47 042319 2018.04.10 31939 2019.01.28 03 S.C. Johnson & Son, Inc., US 7/2018  

48 042351 2018.04.20 31940 2019.01.28 16,22,24,35 IMPORTORIA S.R.L., MD 8/2018  

49 042382 2018.05.03 31941 2019.01.28 09,35 Shenzhen Times Innovation 
Technology Co., Ltd., CN 

7/2018  

50 042406 2018.05.03 31942 2019.01.28 35,39,41 VOXTROI GROUP S.R.L., MD 7/2018  

51 042418 2018.05.04 31943 2019.01.28 33 SONIC Nelia, MD 7/2018  

52 042419 2018.05.06 31944 2019.01.28 01,05,35,44 GORBAN Corina, MD 7/2018  

53 042434 2018.05.09 31945 2019.01.28 34 TOBACCO HOUSE S.R.L., MD 7/2018  

54 042435 2018.05.09 31946 2019.01.28 34,35 TOBACCO HOUSE S.R.L., MD 7/2018  

55 042436 2018.05.09 31947 2019.01.28 06,19,20,35,4
0 

NUCAGROGRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2018  

56 042439 2018.05.10 31948 2019.01.28 35,39,41,43 TODOROV Sergiu, MD 7/2018  

57 038095 2015.12.11 31949 2019.01.28 29,32,33 ORHEI-VIT S.A., MD 1/2016  

58 041920 2018.01.26 31950 2019.01.25 06,07,11,37 Public Joint Stock Company 
«Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant», 
RU 

5/2018  

59 041925 2018.01.30 31951 2019.01.25 12 Goodyear Dunlop Tyres UK 
Limited, GB 

5/2018  

60 041950 2018.02.02 31952 2019.01.25 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

5/2018  

61 041965 2018.02.08 31953 2019.01.25 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2018  

62 041966 2018.02.08 31954 2019.01.25 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2018  

63 041968 2018.02.08 31955 2019.01.25 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2018  

64 042015 2018.02.16 31956 2019.01.25 32 Cott Beverages LLC, a limited 
liability company organized under 
the laws of  the state of Delaware, 
US 

5/2018  

65 042033 2018.02.19 31957 2019.01.25 43 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

5/2018  

66 041949 2018.02.02 31958 2019.01.22 34 Philip Morris Brands Sàrl, CH 6/2018  

67 041781 2017.12.22 31959 2019.01.28 32,33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

3/2018  

68 042002 2018.02.15 31960 2019.01.28 36,37 VARINCOM S.R.L., MD 6/2018  

69 042063 2018.02.27 31961 2019.01.28 30,31,35,39 CĂUŞ Alexandru, MD 4/2018 3/2019 

70 042372 2018.05.02 31962 2019.01.28 05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

7/2018  

71 042373 2018.05.02 31963 2019.01.28 01 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

7/2018  

72 042374 2018.05.02 31964 2019.01.28 01,05 OBEREGAGRO S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

7/2018  

73 042442 2018.05.11 31965 2019.01.28 32,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2018  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 042453 2018.05.11 31966 2019.01.28 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

7/2018  

75 042454 2018.05.11 31967 2019.01.28 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

7/2018  

76 042455 2018.05.11 31968 2019.01.28 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

7/2018  

77 042457 2018.05.11 31969 2019.01.28 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

7/2018  

78 042458 2018.05.11 31970 2019.01.28 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

7/2018  

79 041109 2017.09.05 32000 2019.01.15 29,30,31 ROŞCA Victor, MD 10/2017  

80 042125 2018.03.07 32033 2019.02.12 35,44 SOLODENT S.R.L., MD 5/2018 3/2019 

81 040970 2017.08.02 32054 2019.01.23 30 T.D.ECONOM S.R.L., MD 9/2017 3/2019 

 

 

 

Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  
Data  

expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3R 281 2029.01.06 25 Boardriders IP Holdings, LLC, US 
5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington 
Beach, California 92649, Statele Unite ale 
Americii 

 7-8/1994 

2 3R 287 2029.02.23 36,42 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION AN ILLINOIS NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION, US 
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

3 3R 288 2029.02.23 36,42 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION AN ILLINOIS NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION, US 
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

4 3R 289 2029.02.23 36,42 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION AN ILLINOIS NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION, US 
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

5 3R 290 2029.02.23 36,42 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION AN ILLINOIS NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION, US 
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

6 2R 6910 2028.11.20 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

7 2R 6932 2029.01.11 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

8/1999 1/2000 
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8 2R 6959 2028.07.22 09,16,38,42 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale 
Americii 

8/1999 2/2000 

9 2R 6979 2029.01.29 09 Caterpillar, Inc., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

9/1999 2/2000 

10 2R 6981 2029.01.29 09 Caterpillar, Inc., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

9/1999 2/2000 

11 2R 6984 2029.02.04 10 Physio-Control, Inc., US 
11811 Willows Road Northeast, Redmond, 
Washington 98052, Statele Unite ale Americii 

9/1999 2/2000 

12 2R 7012 2029.02.10 30 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

9/1999 3/2000 

13 2R 7018 2029.02.16 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA 

9/1999 3/2000 

14 2R 7023 2029.01.19 34 GALLAHER LIMITED, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,  
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

9/1999 3/2000 

15 2R 7078 2029.01.22 05 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 
Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg, 
Germania 

10/1999 3/2000 

16 2R 7079 2029.01.22 05 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 
Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg, 
Germania 

10/1999 3/2000 

17 2R 7094 2029.03.23 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

10/1999 3/2000 

18 2R 7097 2029.01.27 35,41,42 TATAR-AKŢEPT, birou asociat de avocaţi, MD 
Str. S. Lazo nr. 27, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

10/1999 3/2000 

19 2R 7119 2029.01.21 41 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318, Statele Unite ale 
Americii 

10/1999 4/2000 

20 2R 7126 2029.03.23 30 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

10/1999 4/2000 

21 2R 7132 2028.12.23 37,41,42 INTEXNAUCA S.A., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 64, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/1999 4/2000 

22 2R 7145 2029.03.24 05 G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

11/1999 4/2000 

23 2R 7214 2029.01.21 09,38,41 CBS Broadcasting Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului New York, 
US 
51 West 52nd Street, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

24 2R 7215 2029.01.21 09,38,41 CBS Broadcasting Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului New York, 
US 
51 West 52nd Street, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

25 2R 7547 2029.03.15 29,30 AJINOMOTO CO., INC., JP 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-8315, Japonia 

5/2000 10/2000 
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26 2R 7906 2029.04.28 34 MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri 
şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

5/2000 5/2001 

27 2R 7973 2029.01.13 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

12/2000 6/2001 

28 R 18001 2028.02.05 05 Biogen MA Inc., US 
225 Binney Street, 02142 Cambridge, 
Massachusetts, Statele Unite ale Americii 

11/2008 6/2009 

29 R 18291 2028.03.04 29,31 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, 
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

11/2008 9/2009 

30 R 18932 2028.10.02 05 Glenmark Pharmaceuticals Limited, IN 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai, Maharashtra-400 026, 
India 

1/2009 11/2009 

31 R 18933 2028.10.02 05 Glenmark Pharmaceuticals Limited, IN 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai, Maharashtra-400 026, 
India 

1/2009 11/2009 

32 R 18961 2028.08.25 44 NOBIL CLUB S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 12/2009 

33 R 19027 2029.01.15 33 SÎRBU Anatolie, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 12/2009 

34 R 19168 2028.12.29 35,37,38 FIBERNET S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Matei Basarab nr. 6, ap. 74, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 1/2010 

35 R 19284 2029.01.16 02,17,19,20, 
35,37 

SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 2/2010 

36 R 19306 2029.01.15 33 SÎRBU Anatolie, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 2/2010 

37 R 19315 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

38 R 19316 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

39 R 19317 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

40 R 19318 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

41 R 19319 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

42 R 19320 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

43 R 19321 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

44 R 19322 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

45 R 19323 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

46 R 19324 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

47 R 19325 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

48 R 19326 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

49 R 19327 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 
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50 R 19328 2028.12.04 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

3/2009 2/2010 

51 R 19361 2029.01.20 32 BOJO-VIN S.R.L., MD 
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055, 
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 2/2010 

52 R 19378 2028.08.25 43 NOBIL CLUB S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 2/2010 

53 R 19379 2028.08.25 43 NOBIL CLUB S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 2/2010 

54 R 19382 2029.01.22 41 RUTCOVSCHI ANDRIEŞ,  
întreprindere individuală, MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 5, bloc 3, ap. 16, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 2/2010 

55 R 19387 2029.01.29 05 GMP LTD, GE 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

4/2009 2/2010 

56 R 19411 2029.01.16 05 Auxilium International Holdings, Inc., 
organized under the laws of Delaware, US 
1105 N. Market Street, Suite 1300, 
Wilmington, DE 19801, Statele Unite ale 
Americii 

5/2009 3/2010 

57 R 19419 2029.02.13 31 Easton Apples Limited, a New Zealand 
company, NZ 
Mariri, R D 2, Upper Moutere, Nelson 7152, 
Noua Zeelandă 

5/2009 3/2010 

58 R 19425 2028.12.19 02 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 3/2010 

59 R 19471 2029.01.28 12 KUMHO TIRE CO., INC., KR 
Kumho Asiana Bldg., 57, Shinmunro 1(il)-ga, 
Jongro-gu, Seoul 110-061, Republica Coreea 

4/2009 3/2010 

60 R 19472 2029.01.28 12 KUMHO TIRE CO., INC., KR 
Kumho Asiana Bldg., 57, Shinmunro 1(il)-ga, 
Jongro-gu, Seoul 110-061, Republica Coreea 

4/2009 3/2010 

61 R 19483 2029.02.09 05 Uni-Charm Corporation, JP 
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 
Ehime-Ken 799-0111, Japonia 

4/2009 3/2010 

62 R 19495 2029.01.13 01 Fertilizers & Chemicals Ltd., IL 
P.O. Box 1428, Haifa 31013, Israel 

4/2009 3/2010 

63 R 19496 2029.01.13 01 Fertilizers & Chemicals Ltd., IL 
P.O. Box 1428, Haifa 31013, Israel 

4/2009 3/2010 

64 R 19527 2029.01.23 05 Diversey, Inc., US 
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 
53177, Statele Unite ale Americii 

5/2009 3/2010 

65 R 19540 2029.02.27 36 CHINA UNIONPAY CO., LTD., CN 
No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, 201203 
Shanghai, China 

5/2009 3/2010 

66 R 19547 2029.01.21 41,43 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

67 R 19568 2029.02.11 05,35 Kozmo Kimya Sanayi ve Diş Ticaret Limited 
Şirketi, TR 
Hadimköy Mah. Dr. Mithat Marti Caddesi 
No:22 Arnavutköy Istanbul, Turcia 

5/2009 3/2010 

68 R 19612 2029.03.05 33 Patrón Spirits International AG, a corporation 
duly organized and existing under the laws of 
Switzerland, CH 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

6/2009 4/2010 

69 R 19663 2028.12.19 32,33 New Products Limited Liability Company, UA 
Sportivna ploscha 3, Kyiv, 01033, Ucraina 

5/2009 5/2010 

70 R 19670 2029.03.04 05,09,10 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

5/2009 5/2010 



MĂRCI                                                                                                        MD -  BOPI 3/2019 

 179

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 R 19671 2029.03.11 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale 
Americii 

5/2009 5/2010 

72 R 19675 2029.03.18 05 GALEOR LTD, CY 
Patron, 10, 6051 LARNACA, Cipru 

5/2009 5/2010 

73 R 19676 2029.03.18 05 GALEOR LTD, CY 
Patron, 10, 6051 LARNACA, Cipru 

5/2009 5/2010 

74 R 19681 2029.02.10 25,29,30 DZERNOVICI Anatolie, MD 
Str. Sverdlov nr. 76, ap. 10, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

6/2009 5/2010 

75 R 19682 2029.02.18 29 Oleina S.A., CH 
13 route de Florissant, 1206 Geneva, Elveţia 

6/2009 5/2010 

76 R 19696 2029.01.27 12 BPI Holdings International, Inc.,  
a Delaware Corporation, US 
4400 Prime Parkway, McHenry, Illinois 60050, 
Statele Unite ale Americii 

6/2009 5/2010 

77 R 19710 2029.04.01 05 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

6/2009 5/2010 

78 R 19741 2029.02.18 01,05,09,10 SYSMEX CORPORATION, JP 
1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, 
Kobe, Hyogo, Japonia 

7/2009 5/2010 

79 R 19774 2029.04.30 03,05 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"INGAPHARM", RU 
Ul. Generala Dorokhova, d. 18, str. 2, 119530, 
Moscova, Federaţia Rusă 

7/2009 6/2010 

80 R 19841 2029.01.12 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

4/2009 6/2010 

81 R 19863 2029.01.23 03 Diversey, Inc., US 
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 
53177, Statele Unite ale Americii 

5/2009 7/2010 

82 R 19892 2029.01.13 29,30 DF World of Spices GmbH, DE 
Industriestraße 25, 49201 Dissen, Germania 

4/2009 7/2010 

83 R 19914 2029.03.18 05 GALEOR LIMITED, CY 
Patron, 10, 6051, Larnaca, Cipru 

5/2009 7/2010 

84 R 19942 2029.05.14 05 AstraZeneca AB, SE 
Vastra Malarehamnen 9 Södertälje, SE-151 
85, Suedia 

8/2009 8/2010 

85 R 19994 2028.12.02 43 ALMANI LUX S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 58/5, 
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 8/2010 

86 R 20015 2029.07.06 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP 
1, Toyota-Cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

11/2009 9/2010 

87 R 20063 2029.03.10 09,35,38 BURLACU Dumitru, MD 
MD-3532, Ivancea, Orhei, Republica Moldova 

7/2009 8/2010 

88 R 20165 2028.12.19 02 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 8/2010 

89 R 20170 2028.10.10 19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1/2009 10/2010 

90 R 20171 2028.10.29 03,05 JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., HR 
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croaţia 

2/2009 10/2010 

91 R 20181 2029.05.29 05 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Anglia, Regatul Unit 

10/2009 10/2010 

92 R 20240 2029.04.24 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 BASEL, Elveţia 

7/2009 8/2010 
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93 R 20267 2029.08.03 05 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, US 
1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware, 
Statele Unite ale Americii 

10/2009 11/2010 

94 R 20268 2029.08.03 05 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, US 
1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware, 
Statele Unite ale Americii 

10/2009 11/2010 

95 R 20277 2029.03.17 05 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 
Domiciled at Lavalle 310 4th floor, Buenos 
Aires, Argentina 

6/2009 11/2010 

96 R 20304 2028.12.05 22,23,27,35 FILATURA-UNGHENI S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. O. Ungureanu nr. 2, 
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 

5/2009 11/2010 

97 R 20376 2029.05.22 12 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
Regatul Unit 

8/2009 11/2010 

98 R 20377 2029.05.22 12 JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
Regatul Unit 

8/2009 11/2010 

99 R 20493 2028.12.19 32,33 New Products Limited Liability Company, UA 
Sportivna ploscha 3, Kyiv, 01033, Ucraina 

5/2009 12/2010 

100 R 20892 2029.01.30 01,05,31,35, 
42,44 

NUFARM GmbH & Co KG, AT 
St. Peter Straße 25, A-4021 Linz, Austria 

4/2009 3/2011 

101 R 21026 2029.01.30 01,05,31,35, 
42,44 

NUFARM GmbH & Co KG, AT 
St. Peter Straße 25, A-4021 Linz, Austria 

4/2009 4/2011 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P

L 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 

tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 
 

 
Numărul de depozit      IG-011 
Data de depozit           2019.02.07 
 
 
Indicaţia geografică  

 
 

D O C U M E N T U L  U N I C  

 

I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ 

SPRE ÎNREGISTRARE 

 

 
 

II. SOLICITANT 

 

Uniunea de Persoane Juridice ”Asociaţia 

Micilor Producători şi Procesatori de Fructe 

şi Bacifere din zona Centru”, MD 

Str. 31 August nr. 1/F, 

MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

 

III. PRODUSUL 

 

29 - pistil. 

 

IV. DESCRIEREA PRODUSULUI 

 

Pistilul de Valea Răutului este un produs 

alimentar obţinut din pulpă de fructe proaspete 

(fructiere şi bacifere), cu sau fără adaos de nuci şi 

seminţe procesate. 

Pistilul este o masă/pireu/pastă omogenă din 

pulpă de diverse fructe (fructifere şi bacifere), 

mărunţite, omogenizate, concentrate şi 

deshidratate. 

Pistilul este dens la consistenţă şi este servit ca 

desert după răcire. 

 

Caracteristicile organoleptice ale produsului finit 

”Pistil de Valea Răutului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire indici Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior Masă omogenă, uniform 

pasată sau mărunţită de 

fructe şi/sau pomuşoare, fără 

părţi necomestibile, deshidra-

tată. 

Felii: plăcuţe de formă şi 

mărimi vizual omogene, cu 

grosimea între 1 şi 6 mm. 

Rulouri: foi cu grosimea între 

1 şi 6 mm pliate sau în rulouri. 

Suprafaţă uscată, netedă sau 

uşor zbârcită, ondulată. 

Se admite: 

prezenţa seminţelor mici din 

zmeură, fragi (căpşune), mure, 

coacăză, puţin contopite, uşor 

separabile. 

Nu se admite produsul cu 

semne de putrezire, mucegăi-

re, ars. 

Culoare Caracteristica prezentului sor-

timent de produs, de la bej 

până la brun-închis cu diverse 

nuanţe; omogenă sau cu 

incluziuni de altă culoare. 

Gust şi miros Caracteristic prezentului sor-

timent de produs, dulce până 

la dulce-acriu, fără gust şi 

miros străin, fără post gust de 

caramelizare, impurităţi mine-

rale organoleptic perceptibile. 
Textură Densă cu elasticitate, meste-

cabilă. 

 

Proprietăţile fizico-chimice, defectele şi limitele 

admisibile faţă de produsul finit cu IGP ”Pistil de 

Valea Răutului”. 

Fracţia masică de umiditate, max. în %: 30,0 

Impurităţi de origine vegetală, max. în %: 0,04 

Corpuri străine: nu se admit 

Infestarea şi/sau impuritatea cu dăunători: nu se 

admite 
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Impurităţi de origine vegetală - material vegetal 

inofensiv, specific pentru tipurile concrete de 

materie primă, care include seminţe, tulpini cu 

lungimea de max. 10 mm, sepale sau bractee cu 

suprafaţa de 5 mm2 şi mai mult (exclus seminţele 

mici din zmeură, fragi (căpşune), mure, coacăză). 

 

V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  

 

Materia primă a desertului ”Pistil de valea 

Răutului” se obţine numai din speciile şi soiurile 

fructifere sâmburoase, sămânţoase şi bacifere. 

 

VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 

 

Pasta din pulpă. Pistilul este un produs obţinut 

din pulpă de fructe proaspete (fructifere şi bacifere), 

cu sau fără adaos de nuci şi seminţe procesate 

conform elementelor tehnologice stabilite. Fructele 

mari cu consistenţă tare preventiv se spală după 

care se tăie în 2-4 sau 6-8 felii şi se curăţă de 

seminţe (mere, pere, gutui). Fructele mari cu 

consistenţă moale spălate se desfac în două şi se 

scoate sâmburele (caise, zarzăr, piersici, nectarine, 

prune, corcoduşe). Fructele mici cu consistenţă 

moale la fel se spală apoi se strivesc pentru 

aruncarea sâmburelui (cireşe, vişine, porumbele). 

Fructele de bacifere la necesitate se spală sau dacă 

sunt culese curate acest proces nu are loc, după 

care se zdrobesc cu un aparat special (căpşune, 

zmeură, mure, fragi, coacăze, agrişe, afine, 

răchiţele, scoruşe, măceşe). Pistilul poate fi produs 

şi din pulpă de fructe conservată anterior 

(pastă/pireu congelat sau uscat), apoi amestecat 

între ele. 

Optimizarea procesului de producere a pastei de 

fructe (piureului) în condiţiile moderne poate fi prin 

mărunţirea materiei prime în cuter, trecerea 

piureului prin pasatrice sau prin cascadă de 

pasatrice pentru a înlătura părţile necomestibile din 

produs. 

Pentru producerea pistilului din fructe şi bacifere 

în afara sezonului, piureul sau pasta concentrată 

poate fi păstrată în stare conservată pe o perioada 

de până la 1 an. 

 

 

 

 

Pasta din fructe şi pomuşoare poate fi parţial 

produsă din fructe uscate care sunt introduse în 

amestec conform reţetei. 

Omogenizarea. Pulpa de fructe proaspătă sau 

conservată se mestecă insistent până se obţine o 

pastă/piure omogenă. Suplimente alimentare 

(zahăr, albuş de ou) şi conservanţi nu se aplică. 

În calitate de îndulcitor poate fi utilizată stevia 

sau mierea conform reţetei. 

Materia primă pregătită se toarnă în sitele 

căptuşite cu hârtie de pergament siliconat într-un 

strat subţire de la 3 până la 15 mm. Tăvile utilizate 

au suprafaţă din inox sau silicon alimentar. Tăvile se 

plasează pe cărucioare care se deplasează în 

cuptor sau în uscătorie. 

Omogenizarea în vid la viteză mare asigură 

uniformitatea piureului mixat şi permite coborârea 

temperaturii de fierbere până la 65-75°C, ceea ce 

garantează păstrarea culorii şi a nutrienţilor fructelor 

şi baciferelor. 

Deshidratarea. Acest proces are loc în uscătorii 

specializate cu agent termic diferit - aer sau apă, 

care sunt încălzite cu gaze naturale, curent electric 

sau prin arderea lemnului, peleţilor, brichetelor. 

Asupra materiei prime supuse deshidratării 

acţionează aerul sau apa încălzită artificial (agentul 

termic), care are un rol dublu de a aduce căldura 

necesară vaporizării apei din materia primă supusă 

deshidratării şi de a prelua şi scoate din sistem 

vaporii formaţi. 

Definitivarea. Foaia extrasă din cuptor are de la 

1 până la 6 mm grosime, culoare caracteristică 

pulpei de fruct procesată (de la bej până la maro-

închis), suprafaţă uscată, netedă sau uşor 

deformată, pot apărea carene nesemnificative. 

O singură foaie se răsuceşte în baghetă/rulou 

cât este caldă sau se stochează una peste alta. 

Bagheta se taie în porţiuni de diferită lăţime şi se 

serveşte răcită. Foile/feliile se taie în forme 

geometrice (pătrăţele, romburi, dreptunghiuri etc.) şi 

se servesc răcite. 

Produsul final este destinat consumului alimentar 

public imediat sau ulterior (comerţ cu amănuntul, 

întreprinderile de industrie alimentară). 
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VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ 

 

Delimitarea ariei geografice a producerii 

produsului cu IGP ”Pistil de Valea Răutului” include 

13 raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, 

Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, 

Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni și mun. 

Chișinău, care cuprind 373 de localităţi, dintre care 

21 de oraşe şi orășele, 352 de comune şi 416 

localităţi din componenţa acestora. Suprafaţă totală 

a regiunii este de 10.636 de kilometri pătraţi 

(echivalentul a 1.063.600 de hectare), care 

constituie 34,9% din suprafaţa totală a Republicii 

Moldova. 

 

VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  

 

Reputaţia, calitatea şi caracteristicile 

organoleptice şi fizico-chimice a produsului ”Pistilul 

de Valea Răutului” se datorează vechilor tradiţii 

moldoveneşti de valorificare a fructelor în condiţii de 

casă, practicate de localnicii din satele situate la 

gura revărsării râului Răut în fluviul Nistru, precum 

şi condiţiilor specifice de sol, climă, varietate de 

fructe şi pomuşoare utilizate. 

Solurile brune şi cenuşii de pădure şi 

cernoziomurile podzolice şi levigate ale ariei zonei 

de Centru a Republicii Moldova sunt bogate în 

humus, fertile, bine structurate cu un drenaj relativ 

bun, profunde, cu apă freatică în profunzime şi cu 

un nivel al pH-ului cuprins între 6.0 şi 7.5. 

Fertilitatea excepţională şi abundenţa de produşi 

organici naturali permit de a obţine fructe şi 

pomuşoare cu calităţi gustative şi fizico-chimice 

specifice şi gustoase. 

Aria zonei de Centru a Republicii Moldova 

prezintă caracteristici geografice distincte: coline 

împădurite, câmpii acoperite cu o pătură ierboasă 

foarte diversă, plantaţii de pomi fructiferi şi 

pomuşoare amplasate pe terenuri cu expoziţie 

sudică şi sud-estică, care fiind expuse la lumină şi 

mult soare conferă caracteristici distincte materiei 

prime: conţinut înalt de zaharuri naturale, pectină şi 

vitamine. Zona de Centru a Republicii Moldova şi în 

special aria Nistrului Medial sunt cele mai potrivite 

arii pentru creşterea fructelor şi pomuşoarelor, a 

căror calităţi conferă pistilului caracteristici distincte 

de dulce, cu arome şi gust natural. 

 

 

Condiţiile climatice specifice zonei de Centru a 

Republicii Moldova sunt din cele mai favorabile 

pentru formarea fructelor şi acumularea de 

„dulceaţă naturală" conform parametrilor genetici ai 

soiurilor cultivate. Toate fructele şi pomuşoarele 

enumerate pot fi incluse în procesare şi nu necesită 

îndulcitor, fiindcă aceasta se conţine în fiecare din 

ele datorită acţiunii unei sume anuale de 

temperaturi active de peste 2900°C. Caracteristicile 

favorabile de climă au un impact semnificativ asupra 

calităţii şi gustului deosebit al fructelor, iar în final şi 

al produsului finit pireu de fructe şi bacifere 

concentrat şi deshidratat. 

Gama materiei prime: fructele de livadă (mere, 

pere, gutuie, prune, corcoduşe, caise, zarzăre, 

piersici, nectarine, vişine, cireşe), de grădină 

(căpşune, zmeure, mure, coacăze, agrişe), de 

pădure (fragi, afine, cireşe, mure) şi de câmpie 

(cătină, scoruşe, răchițele, măceşe) care se cultivă 

în biotopurile naturale din aria zonei de Centru a 

Republicii Moldova, permite de a prepara diferite 

mixuri-amestecuri de specii de plante fructigene 

concentrate şi deshidratate de pistil. 

Influenţa benefică a tuturor condiţiilor de sol, 

climă şi amplasare geografică permite de a obţine 

materie primă de calitate de fructe şi pomuşoare cu 

dulceaţă naturală a fructelor, care este combinată 

cu tehnologia strictă de procesare, permite 

obţinerea unui produs final cu caracteristicile 

distincte ca „Pistil de Valea Răutului". 

 

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI 

ETICHETAREA 

 

Pistilul din fructe bun de consum şi vânzare se 

stochează în următoarele tipuri de ambalaje: 

• mic (cu masa netă până la 200 g) în hârtie 

pergament, semi-pergament sau hârtie cerată, 

sau folie din material polimeric; 

• mare (cu masa netă de la 0,2 kg până la 1,0 

kg) în pungi din folie de polimer şi materiale 

polimerice combinate termosudabile; în 

pachete şi cutii din hârtie sau carton cu o 

inserţie din hârtie ori laminate cu materiale 

polimerice termosudabile; în pachete din 

celofan lăcuit; tăvi, palete, containere din 

polistiren şi polipropilenă, şi alte ambalaje din 

materiale termoplastice; cutii metalice sau 

combinate. Rulourile pot fi ambalate individual  
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în hârtie pergament, semi-pergament sau hârtie 

cerată, sau folie din material polimeric; 

• industrial (cu masa netă de la 1,0 kg până la 

10,0 kg) în cutii de carton ondulat, căptuşite 

interior cu hârtie pergament, semi-pergament 

sau hârtie cerată, sau cu saci-inserţie din 

materiale polimerice; saci multistratificaţi de 

hârtie laminată cu polietilenă sau polipropilenă. 

 

Producţia de pistil în foi (fără învelire 

preventivă) se stochează în cutii din carton gofrat, 

iar între foi pentru a preveni lipirea lor se aşterne 

hârtie. 

Stocurile de pistil din tăvi şi paletele se 

ambalează în folie termocontractabilă sau 

extensibilă. 

Containerele cu palete de pistil se închid 

ermetic cu capace, iar pungile şi recipientele din 

materiale termoplastice se etanşează prin 

termosudare. 

Termenul de valabilitate este de 6 luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulile specifice de etichetare a produsului 

conţin următoarea informaţie şi date: 

 Specificarea IGP ”Pistil de Valea Răutului”, 

însoţită de simbolul naţional asociat acesteia; 

 Inscripţia „Fabricat în Moldova"; 

 Codul din bare; 

 Denumirea întreprinderii producătoare, adresa, 

telefonul; 

 Lista ingredientelor (glucide, proteine, grăsimi 

şi acizi organici la 100 g de produs), în baza 

analizei fizico-chimice pe lot de produs; 

 Masa netă; 

 Data fabricării; 

 Condiţiile de păstrare după cumpărare: 

temperatura şi umiditatea relativă; 

 Termenul de valabilitate; 

 Valoarea nutritivă şi energetică pentru 100 g; 

 Informaţii cu referinţă la certificarea produsului. 

 

X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA 

CAIETULUI DE SARCINI 

 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id=

3834&cs=12&domain=1  

 
 
 



1
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

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-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (11) Cl. 02-04 
(21) f 2018 0079 
(22) 2018.12.26 
(28) 4 

(71) ARMONIMOB S.R.L., MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 30, ap. 80, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(74) BUZU Irina 
(54) Papuci 

 
(55) 
 
 

 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 

 
 

 

 
1.4  2.1 
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(21) f 2018 0079 
 

 

 

4.3  4.4 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 04-01 
(21) f 2018 0075 
(22) 2018.12.10 
(28) 1 
(71)(72) KRALIN Alexandr Sergheevici, RU 

Str. Generalul Liziucov nr. 46, ap. 151, 
394077, Voronej, Federaţia Rusă 

          KRALINA Vera Alexandrovna, RU 
Str. Generalul Liziucov nr. 46, ap. 151, 
394077, Voronej, Federaţia Rusă 

(74) Goremichina Ludmila 
(54) Mânerul măturii 

 
(55) 
 

 

 
1.3  1.4 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 07-06 
(21) f 2018 0038 
(22) 2018.06.20 
(28) 3 
(71) ART GRUP BRIVET S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 

Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) JULEA Sergiu, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Suporturi pentru pahare de hârtie 

 
(55) 
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1.1 

 
 

1.2 
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2.1 

 
 

2.2 
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(21) f 2018 0038 
 

3.1 

 

 
3.2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2018 0069 
(22) 2018.12.03 
(28) 1 

(71)(72) SORBALO Liviu, MD 
Str. Maria Drăgan nr. 36, bloc 1,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Butelie 
 
(55) 
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(21) f 2018 0069 
 

 

 

1.1  1.2 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-03 
(21) f 2018 0067 
(22) 2018.11.30 
(28) 8 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - albastru, 

alb, galben, verde, roşu, negru, cafeniu 
de diferite nuanţe;  

modelul 2 - cafeniu de diferite nuanţe, alb, 
galben de diferite nuanţe, roşu, negru;  

modelul 3 - violet de diferite nuanţe, albastru, 
alb, cafeniu de diferite nuanţe, roşu, 
negru, galben;  

modelul 4 - bej de diferite nuanţe, alb, cafeniu 
de diferite nuanţe, albastru, roşu, 
galben;  

modelul 5 - albastru, alb, cafeniu de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
portocaliu;  

modelul 6 - negru, alb, cafeniu de diferite 
nuanţe, galben, portocaliu;  

modelul 7 - violet de diferite nuanţe, cafeniu de 
diferite nuanţe, alb, verde de diferite 
nuanţe, negru, roşu;  

modelul 8 - bej, cafeniu de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, roşu de 
diferite nuanţe, galben, alb 

(71)(72) KILICOGLU Bora, MD 
   Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9,  

             MD-2059, Chişinău,  
             Republica Moldova 
(54) Ambalaje 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(21) f 2018 0067 
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(21) f 2018 0067 
 

 
4 
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(21) f 2018 0067 
 

8 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2018 0043 
(22) 2018.07.04 
(28) 52 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - albastru-

deschis, auriu, roşu, verde-deschis, gri, 
alb, negru;  

desenul 2 - negru, auriu, galben de diferite 
nuanţe, portocaliu, roşu, roz, violet, 
verde-deschis, alb;  

desenul 3 - alb, auriu, albastru-deschis, verde-
deschis, violet, portocaliu, galben de 
diferite nuanţe, negru, sur;  

desenul 4 - violet, auriu, albastru de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
galben, portocaliu, roşu, mov, gri, alb, 
negru;  

desenul 5 - mov, auriu, galben de diferite 
nuanţe, verde-deschis, gri, alb, negru, 
portocaliu;  

desenul 6 - alb, auriu, roşu, albastru de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, 
galben, gri, negru;  

desenul 7 - alb, verde, albastru, cafeniu, 
galben;  

desenul 8 - alb, portocaliu, albastru, verde, 
cafeniu, galben;  

desenul 9 - alb, violet, verde, cafeniu, albastru, 
galben;  

desenul 10 - alb, galben de diferite nuanţe, 
verde, albastru, cafeniu;  

desenul 11 - alb, bordo, verde, albastru, 
cafeniu, galben;  

desenul 12 - alb, violet, albastru, verde, 
cafeniu;  

desenul 13 - alb, galben, cafeniu, verde, 
albastru;  

desenul 14 - alb, galben, cafeniu, albastru;  

desenul 15 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 
albastru;  

desenul 16 - alb, roşu, albastru, cafeniu de 
diferite nuanţe;  

desenul 17 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
cafeniu de diferite nuanţe;  

desenul 18 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde, galben, cafeniu;  

desenul 19 - alb, galben de diferite nuanţe, 
albastru, cafeniu, verde, negru;  

desenul 20 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 
verde, albastru;  

desenul 21 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 22 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben;  

desenul 23 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, portocaliu, roşu;  

desenul 24 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, mov;  

desenul 25 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben;  

desenul 26 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 27 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 28 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
mov;  

desenul 29 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
mov;  

desenul 30 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 31 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 32 - alb, cafeniu, albastru, galben;  
desenul 33 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 

albastru;  
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desenul 34 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 

albastru;  
desenul 35 - alb, cafeniu, albastru, roşu;  
desenul 36 - alb, cafeniu, albastru, roşu;  
desenul 37 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 

albastru, galben;  
desenul 38 - alb, cafeniu, albastru de diferite 

nuanţe;  
desenul 39 - alb, cafeniu, albastru de diferite 

nuanţe;  
desenul 40 - alb, cafeniu, albastru de diferite 

nuanţe, verde, galben;  
desenul 41 - alb, cafeniu, albastru, galben, 

negru;  
desenul 42 - alb, cafeniu, albastru, galben, 

negru;  
desenul 43 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 

albastru, verde;  
desenul 44 - alb, cafeniu, albastru, verde, 

galben, roşu;  

desenul 45 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
galben, roşu;  

desenul 46 - alb, cafeniu, albastru de diferite 
nuanţe, verde, galben;  

desenul 47 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
mov;  

desenul 48 - alb, cafeniu, albastru, verde, 
mov;  

desenul 49 - alb, auriu, cafeniu, verde, galben, 
portocaliu;  

desenul 50 - alb, cafeniu, roşu, negru;  
desenul 51 - alb, cafeniu, verde, roşu, 

portocaliu;  
desenul 52 - alb, cafeniu, galben de diferite 

nuanţe, portocaliu, negru 
(71) Amadeus ALS GmbH, AT 

Wipplingerstrasse 1/2 Top 1, A-1010 
Vienna, Austria 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 

 

1 

 

 
2 
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52 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2018 0078 
(22) 2018.12.21 
(28) 32 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - alb, negru, 

albastru de diferite nuanţe, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe, bordo de diferite 
nuanţe, oranj de diferite nuanţe;  

desenul 2 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, bordo de diferite nuanţe, oranj 
de diferite nuanţe;  

desenul 3 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, bordo de diferite nuanţe, oranj 
de diferite nuanţe;  

desenul 4 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, bordo de diferite nuanţe, oranj 
de diferite nuanţe;  

desenul 5 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, bordo de diferite nuanţe, roz;  

desenul 6 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, bordo de diferite nuanţe, roz;  

desenul 7 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
oranj;  

desenul 8 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
oranj;  

desenul 9 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, galben 
de diferite nuanţe;  

desenul 10 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri, verde de diferite nuanţe, 
galben de diferite nuanţe;  

desenul 11 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe, oranj;  

desenul 12 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe, oranj;  

desenul 13 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, maro 
de diferite nuanţe, roz de diferite 
nuanţe, galben;  
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desenul 14 - alb, negru, albastru, gri de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, maro 
de diferite nuanţe, roz de diferite 
nuanţe, galben;  

desenul 15 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde, 
roz, galben;  

desenul 16 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde, 
roz, galben;  

desenul 17 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, bej, roz;  

desenul 18 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, roz;  

desenul 19 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe;  

desenul 20 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe;  

desenul 21 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, 
oranj, mov, maro;  

desenul 22 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, bordo de diferite nuanţe, 
maro de diferite nuanţe, oranj;  

desenul 23 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, bordo de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, mov de diferite 
nuanţe, oranj;  

desenul 24 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe, bordo de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, mov de diferite 
nuanţe, oranj, bej;  

desenul 25 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj, maro, roz, bej;  

desenul 26 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj, maro, roz, bej;  

desenul 27 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, bordo de diferite nuanţe, 
mov de diferite nuanţe, roşu, bej;  

desenul 28 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, bordo de diferite nuanţe, 
mov de diferite nuanţe, roşu, bej;  

desenul 29 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, bordo 
de diferite nuanţe, mov de diferite 
nuanţe, maro de diferite nuanţe, galben, 
oranj;  

desenul 30 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, bordo 
de diferite nuanţe, mov de diferite 
nuanţe, maro de diferite nuanţe, galben, 
oranj;  

desenul 31 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, mov 
de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe;  

desenul 32 - alb, negru, albastru, gri de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, mov 
de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe 

(71) STOMGRUP-LUX S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 12, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) GOLDINA Irina, MD 
(74) ŞTIRBU Natalia 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul  
desenului și modelului industrial), titularul și adresa, codul ţării conform  

normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 
 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale  

(nr. desenului  
și modelului 
industrial) 

 

(73) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0003 2018.01.11 09-03 24 (1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25) 

GALILIUC Dmitri, MD 
Str. M. Frunze nr. 4,  
MD-5715, Cioburciu, Slobozia, Republica 
Moldova 

6/2018 

2 f 2018 0040 2018.06.28 32-00 5 PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

8/2018 

3 f 2018 0042 2018.07.02 02-04 5 BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

10/2018 

 

 

 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale (numărul  

desenului și modelului industrial), titularul,codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul  
BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
(nr. desenului și 

modelului industrial) 

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1813 25-03 f 2018 0007 2018.01.25 85 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 
55, 56, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 
78, 79, 82, 83, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 

94, 95, 96) 

SUCIU Igor, MD 12/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 1814 09-01 f 2018 0013 2018.03.07 2 ALIANŢA-VIN S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 

12/2018 

3 1815 09-03 f 2018 0033 2018.04.25 2 Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "GRAND 
CANDY", AM 

12/2018 

4 1816 12-08 f 2018 0023 2018.03.22 1 VINFAST TRADING AND 
PRODUCTION LIMITED 
LIABILITY COMPANY, VN 

12/2018 

5 1817 12-08 f 2018 0024 2018.03.22 1 VINFAST TRADING AND 
PRODUCTION LIMITED 
LIABILITY COMPANY, VN 

12/2018 

6 1818 09-05 f 2018 0032 2018.04.24 1 FLORENI, SOCIETATE PE 
ACŢIUNI DE SELECŢIE ŞI 
HIBRIDIZARE A 
PĂSĂRILOR, MD 

12/2018 

 
 
 

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  
(numărul desenului și modelului industrial), titularul şi adresa, codul ţării conform  

normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite  

(nr. desenului  
și modelului 
industrial) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 185 2024.01.25 0220 1999.01.25 02-04 2 (9, 17) BECHER Valeriu, MD 
Calea Orheiului nr. 111, 
bloc 4, ap. 72,  
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/1999 
  6/2000 

2 1190 2024.02.12 f 2009 0006 2009.02.12 11-05 2 NICULINA - PRIM S.R.L., 
MD 
Str. Mircea cel Bătrîn  
nr. 44, bloc 1, ap. 37-A, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

  5/2009 
  1/2010 
  4/2010 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51)  
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/100888 2018.04.26 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Coliere; inele; cercei / 
Necklaces; finger 
rings; earrings / 
Colliers; bagues; 
boucles d'oreilles;  

11-01 7 2023.04.26 42/2018 

2 DM/102055 2018.07.21 BALEV EOOD, BG Odorizante (altele 
decât aparate); părţi 
de odorizante (altele 
decât aparate) / Air 
fresheners (other than 
apparatus); parts for 
air fresheners (other 
than apparatus) / 
Désodorisants 
d'atmosphère (autres 
qu'appareils); parties 
de désodorisants 
d'atmosphère (autres 
qu'appareils) 

28-99 7 2023.07.21 31/2018 

3 DM/102299 2018.05.16 
 

2017.11.17, 
29/626,514, 

US 

SIRE SPIRITS, 
LLC, US 

Butelie pentru băuturi 
/ Beverage bottle / 
Bouteille pour boisson 

09-01 1 2023.05.16 45/2018 

4 DM/102624 2018.07.27 "ITAL FOOD" EAD, 
BG 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packaging for 
foodstuffs / 
Emballages pour 
produits alimentaires 

09-03 8 2023.07.27 36/2018 

5 DM/103284 2017.11.14 MAZY HOLIDAY, 
US 

Baston / Cane / 
Canne 

03-03 1 2022.11.14 42/2018 

6 DM/103330 2018.05.03 EUROPCAR 
INTERNATIONL, 
FR 

Uniforme / Uniforms / 
Uniformes 

02-02 7 2023.05.03 44/2018 

7 DM/103548 2018.08.08 PORTABLE 
MULTIMEDIA 
LIMITED, GB 

Convertoare de 
frecvenţă (radio şi 
televiziune) / 
Frequency converters 
(radio and television) / 
Convertisseurs de 
fréquence (radio et 
télévision) 

14-03 2 2023.08.08 45/2018 

8 DM/103583 2018.08.17 NORWEGIAN 
DEFENCE 
MATERIAL 
AGENCY, NO 

Ornamente / 
Ornamentation / 
Ornementations 

32-00 3 2023.08.17 45/2018 
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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-
02 

DM/103330 2018.05.03 EUROPCAR 
INTERNATIONAL, 
FR 

Uniforme / Uniforms / 
Uniformes 

7 2023.05.03 44/2018 

03-
03 

DM/103284 2017.11.14 MAZY HOLIDAY, 
US 

Baston / Cane / 
Canne 

1 2022.11.14 42/2018 

09-
01 

DM/102299 2018.05.16 
 

2017.11.17, 
29/626,514, US 

SIRE SPIRITS, 
LLC, US 

Butelie pentru băuturi / 
Beverage bottle / 
Bouteille pour boisson 

1 2023.05.16 45/2018 

09-
03 

DM/102624 2018.07.27 "ITAL FOOD" 
EAD, BG 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packaging for 
foodstuffs / 
Emballages pour 
produits alimentaires 

8 2023.07.27 36/2018 

11-
01 

DM/100888 2018.04.26 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Coliere; inele; cercei / 
Necklaces; finger 
rings; earrings / 
Colliers; bagues; 
boucles d'oreilles;  

7 2023.04.26 42/2018 

14-
03 

DM/103548 2018.08.08 PORTABLE 
MULTIMEDIA 
LIMITED, GB 

Convertoare de 
frecvenţă (radio şi 
televiziune) / 
Frequency converters 
(radio and television) / 
Convertisseurs de 
fréquence (radio et 
télévision) 

2 2023.08.08 45/2018 

28-
99 

DM/102055 2018.07.21 BALEV EOOD, 
BG 

Odorizante (altele 
decât aparate); părţi 
de odorizante (altele 
decât aparate) / Air 
fresheners (other than 
apparatus); parts for 
air fresheners (other 
than apparatus) / 
Désodorisants 
d'atmosphère (autres 
qu'appareils); parties 
de désodorisants 
d'atmosphère (autres 
qu'appareils) 

7 2023.07.21 31/2018 

32-
00 

DM/103583 2018.08.17 NORWEGIAN 
DEFENCE 
MATERIAL 
AGENCY, NO 

Ornamente / 
Ornamentation / 
Ornementations 

3 2023.08.17 45/2018 

02-
02 

DM/103330 2018.05.03 EUROPCAR 
INTERNATIONAL, 
FR 

Uniforme / Uniforms / 
Uniformes 

7 2023.05.03 44/2018 

03-
03 

DM/103284 2017.11.14 MAZY HOLIDAY, 
US 

Baston / Cane / 
Canne 

1 2022.11.14 42/2018 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului  

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041094 -   6/2018 
 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

041979 -   5/2018 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

042283 - 11/2018 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
 

4 Mărci 000528 
000529 

 
 
 

001032 
001034 

 
 
 
 

000432 
 
 
 
 
 

000258 
 
 
 
 
 
 

003846 
 
 
 
 
 
 

004268 
 
 

2R 439 
2R 440 

 
 
 

2R 575 
2R 611 

 
 
 
 

2R 1827 
 
 
 
 
 

2R 1935  
 
 
 
 
 
 

2R 3896 
 
 
 
 
 
 

2R 4172 
 
 

10/1994 
  6/2004 
  1/2007 
  4/2014 

 
11/1994 
  6/2000 
  6/2004 
12/2006 
  4/2014 

 
  1/1995 
  8/1995 
  4/2003 
  5/2009 
11/2013 

 
  9/1995 
  8/1995 
  8/1998 
  2/2004 
  4/2013 
  9/2013 

 
  3/1996 
  9/1996 
  6/2000 
  7/2004 
  2/2008 
10/2014 

 
  7/1996 
12/1996 
  6/2000 

(730)  
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, DE 19808-1674, 
Statele Unite ale Americii 
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005792 
 
 
 
 
 

003238 
 
 
 
 
 

018885 
 
 
 

020733 
020734 
020735 

 
021705 
021706 

 
 

022125 
022135 

 
 

022089 
022179 
022197 

 
022334 

 
 
 

026171 
 
 

026522 
 
 

026815 
 
 

029395 
 
 

029438 
 
 

029858 
 
 

030334 
030335 

 

 
 
 
 

2R 5354 
 
 
 
 
 

2R 7371  
 
 
 
 
 

R 16173  
 
 
 

R 16711 
R 16712  
R 16733  

 
R 17349 
R 17350  

 
 

R 17417 
R 17419  

 
 

R 17506 
R 17534 
R 17538  

 
R 17728 

 
 
 

20586 
 
 

20600 
 
 

21133 
 
 

22550 
 
 

22837 
 
 

23005 
 
 

23597 
23598 

 

  7/2005 
  7/2015 
  8/2015 

 
  9/1997 
  2/1998 
  6/2001 
10/2006 
  9/2016 

 
  2/1999 
  6/2000 
  4/2003 
  4/2013 
11/2013 

 
11/2007 
  4/2008 
  5/2016 

 
  3/2008 
  8/2008 
  4/2017 

 
  7/2008 
12/2008 
  4/2017 

 
  8/2008 
  1/2009 
  9/2017 

 
  9/2008 
  2/2009 
  9/2017 

 
10/2008 
  3/2009 
  9/2017 

 
  2/2010 
  1/2011 

 
  3/2010 
  1/2011 

 
  5/2010 
  4/2011 

 
  9/2011 
  5/2012 

 
  9/2011 
  8/2012 

 
11/2011 
10/2012 

 
  4/2012 
  2/2013 
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031564 
 
 

031788 
 
 

031755 
 
 

031247 
 
 

032466 
 
 

032327 
 
 

032944 
 
 

033567 
 
 

033582 
 
 

033656 
 
 

033135 
 
 

034709 
 
 

034268 
 
 

036491 
 
 

036328 
036326 
036327 
036662 
036751 

 
036909 

 
 

037562 
037564 
037566 

 
037679 

 
 

037575 
037727 
037930 

24080 
 
 

24324 
 
 

24507 
 
 

25157 
 
 

25158 
 
 

25160 
 
 

25536 
 
 

25611 
 
 

25902 
 
 

25904 
 
 

26013 
 
 

26503 
 
 

27437 
 
 

27648 
 
 

27873 
27898 
27899 
27905 
27907 

 
28111 

 
 

28476 
28477 
28478 

 
28657 

 
 

28688 
28692 
28696 

  9/2012 
  7/2013 

 
11/2012 
  9/2013 

 
12/2012 
11/2013 

 
  9/2012 
  4/2014 

 
  5/2013 
  4/2014 

 
  4/2013 
  4/2014 

 
  6/2013 
  7/2014 

 
10/2013 
  8/2014 

 
12/2013 
  9/2014 

 
11/2013 
  9/2014 

 
10/2013 
10/2014 

 
  4/2014 
  2/2015 

 
  1/2015 
11/2015 

 
3/2015 
2/2016 

 
  5/2015 
  3/2016 

 
  7/2015 
  3/2016 

 
  7/2015 
  6/2016 

 
12/2015 
  9/2016 

 
 

12/2015 
11/2016 

 
  1/2016 
11/2016 
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038020 

 
 

037726 
 
 

037615 
 
 

038015 
 
 

039796 
 
 

038017 
 
 

040164 
 
 

040227 

 
28890 

 
 

28906 
 
 

28952 
 
 

29784 
 
 

29952 
 
 

30163 
 
 

30291 
 
 

30329 

 
  3/2016 
  1/2017 

 
  1/2016 
  1/2017 

 
12/2015 
  2/2017 

 
  3/2016 
  9/2017 

 
  1/2017 
10/2017 

 
  3/2016 
  1/2018 

 
  3/2017 
  2/2018 

 
  3/2017 
  2/2018 

 
5 Mărci 003163 

 
 
 
 

003161 
003162 

2R 2584 
 
 
 
 

2R 2645 
2R 2646 

 
 
 

12/1995 
  3/2005 
  5/2005 
11/2014 

 
  1/1996 
  3/2005 
  5/2005 
11/2014 

(730)  
BOURJOIS, SOCIETE PAR  
ACTIONS SIMPLIFIEE, FR 
56 rue de Dion Bouton 92800 
Puteaux, Franţa 

(730) 
COTY FRANCE, Société par 
actions simplifiée, FR 
14 rue du Quatre-Septembre 
75002 Paris, Franţa 

6 Marcă 003700 2R 3514   4/1996 
10/2004 
  9/2009 
  1/2015 
  4/2016 

(730)  
Subway IP Inc., US 
700 S. Royal Poinciana Blvd., 
Suite 500, Miami Springs, FL 
33166, Statele Unite ale Americii 

(730)  
Subway IP LLC, US 
8400 NW 36th Street, Ste. 530, 
Doral, FL 33166, Statele Unite 
ale Americii 
 

7 Mărci 004761 
 
 
 
 
 

019462 
 
 
 

038709 

2R 4530  
 
 
 
 
 

R 15373 
 
 
 

29018 

  9/1996 
  4/1997 
  4/2005 
12/2005 
  9/2015 

 
  5/2007 
10/2007 
  8/2016 

 
  7/2016 
  2/2017 

(730)  
535 Marriott Drive, Nashville, Ten-
nessee 37214, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
200 4th Avenue South, Suite 
100, Nashville, Tennessee 
37201, Statele Unite ale Americii 

8 Marcă 005979 2R 5326   8/1997 
  1/1998 
  2/2007 
  1/2016 
  1/2017 

 

(730)  
1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, 
Japonia 
 
 

(730)  
Sumitomo Fudosan Osaki  
Garden Tower, 1-1-1 Nishi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japonia 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 Marcă 008110 R 6898   7/1999 
  1/2000 
  3/2008 
  6/2010 

(730)  
IROKO CARDIO LLC, a Delaware 
limited liability company, US 
 

(730)  
CORREVIO LLC, US 
 
 

10 
 
 

Marcă 008413 R 6997   9/1999 
  2/2000 
  9/2005 
  2/2008 
  5/2008 
12/2008 

(730)  
Four Times Square, New York, 
New York 10036, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
One World Trade Center, New 
York, NY 10007, Statele Unite 
ale Americii 
 

11 Mărci 008477 
 
 
 

008479 
 
 
 

008476 
 
 
 
 

024860 

R 7179  
 
 
 

R 7181  
 
 
 

R 9035 
 
 
 
 

19514 

10/1999 
  4/2000 
10/2009 

 
10/1999 
  1/2001 
10/2009 

 
10/1999 
  6/2002 
11/2002 
10/2009 

 
  4/2009 
  3/2010 

(730)  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10,  
MD-6826, s. Sociteni,  
rl. Ialoveni, Republica Moldova 

12 Marcă 016269 R 13622   1/2006 
  6/2006 
12/2014 
  1/2015 
  4/2015 
  1/2018 

 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

13 Mărci 019184 
 
 
 

019185 
019186 
019188 

 
019189 

 
 
 

029590 
 
 

029197 
 
 

031510 
 
 

031997 
 
 
 

031991 
032356 

 

R 15606  
 
 
 

R 15515 
R 15516 
R 15517  

 
R 15740 

 
 
 

23015 
 
 

23806 
 
 

23903 
 
 

24506 
 
 
 

24745 
24778 

 

  7/2007 
12/2007 
  7/2016 

 
  6/2007 
11/2007 
  7/2016 

 
  8/2007 
  1/2008 
  7/2016 

 
10/2011 
  9/2012 

 
  8/2011 
  5/2013 

 
  8/2012 
  6/2013 

 
12/2012 
11/2013 
  9/2014 

 
  2/2013 
  1/2014 

 

(730)  
TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsion-
ernoe obschestvo, RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049  
Moscow, Federaţia Rusă 
 

(730)  
Joint Stock Company  
"TechnoNICOL", RU 
47 Gilyarovskogo Str., bld 5, 5th 
floor, office I, room 22, 129110, 
Moscow, Federaţia Rusă 
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035069 
 
 

035167 
 
 

039872 
039873 

 
041591 

26481 
 
 

26912 
 
 

31042 
31043 

 
31631 

  6/2014 
  2/2015 

 
  7/2014 
  6/2015 

 
  1/2017 
  7/2018 

 
  2/2018 
  1/2019 

 

14 Mărci 020420 
 
 
 
 

020419 
020418 

 
 
 

023785 
 
 
 
 

040589 
040590 

R 16263  
 
 
 
 

R 16700 
R 16701  

 
 
 

R 18804 
 
 
 
 

30750 
30751 

11/2007 
  4/2008 
  8/2016 
  9/2017 

 
  3/2008 
  8/2008 
  8/2016 
  9/2017 

 
12/2008 
11/2009 
  9/2017 
  4/2018 

 
  8/2017 
  5/2018 

(730)  
Novartis Consumer Health S.A., 
CH 
 

(730)  
GSK Consumer Healthcare S.A., 
CH 
 

15 Marcă 024632 19143   2/2009 
  1/2010 

 

(730)  
Irvita Plant Protection, a Branch of 
Celsius Property B.V., CW 

(730)  
ADAMA Celsius B.V., Curaçao 
Branch, CW 

16 Marcă 024715 19154   3/2009 
  1/2010 

 
 
 

(730)  
Cabinetul avocatului  
"Roger Gladei", MD 
 

(730)  
Biroul Asociat de Avocaţi  
"Gladei şi Partenerii", MD 
 

17 Marcă 024892 19473   4/2009 
  3/2010 

 
 

(730)  
Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

(730)  
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

18 Marcă 024898 19476   4/2009 
  3/2010 

 

(730)  
MEDTEH-PRIM S.R.L., MD 
 

(730)  
DELTA-MEDICA S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

19 Marcă 025281 19688   6/2009 
  5/2010 

 
 
 

(730)  
MICRO-STAR INT'L CO., LTD., 
CN 
No. 69, Li-Te St., Jung-He City, 
Taipei Hsien 235, Taiwan, China 

(730)  
MICRO-STAR  
INTERNATIONAL CO., LTD., TW 
No. 69, Li-De St., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Provincie a 
Chinei, Taiwan 

20 
 

Marcă 025422 20739   8/2009 
  2/2011 

 

(730)  
EURODRIVE SERVICES AND 
DISTRIBUTION N.V., FR 

(730)  
EUROMASTER SERVICES ET 
MANAGEMENT, FR 

21 Mărci 029625 
 
 
 

029536 
 
 
 

22959 
 
 
 

23232 
 
 
 

11/2011 
  9/2012 
  9/2013 

 
  2/2012 
12/2012 
  9/2013 

 

(730)  
Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. 
Cernogolovka, Noghinskii raion, 
142432, Moskovskaia oblasti, 
Federaţia Rusă 
 

(730)  
Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 
ul. Tsentralinaia, d. 20 A, g. 
Cernogolovka 142432, Mos-
kovskaia oblasti, Federaţia Rusă 
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029532 
029533 
029534 
029535 

 
031792 
031793 
031794 

 
031732 
031733 
031734 
031735 
032119 

 
 

032120 
032204 
032205 
032206 

 
032666 
032667 
032668 
032669 

 
032910 

 
 

033156 
 
 

033605 
033629 

 
033556 

 
 

036517 
036518 
036519 
036520 
036521 

 
037129 

 
 

037577 
 
 

040600 
040750 

23568 
23569 
23570 
23571 

 
24465 
24491 
24499 

 
24762 
24763 
24764 
24765 
24768 

 
 

24769 
24770 
24771 
24772 

 
24773 
24774 
24775 
24776 

 
25073 

 
 

25152 
 
 

25819 
25822 

 
26132 

 
 

27651 
27652 
27653 
27654 
27655 

 
27965 

 
 

28257 
 
 

30737 
30738 

  2/2012 
  2/2013 
  8/2014 

 
 

  2/2013 
11/2013 

 
 

11/2012 
  7/2013 
  1/2014 

 
 
 
 

  1/2013 
  7/2013 
  1/2014 

 
 

  4/2013 
  7/2013 
  1/2014 

 
 

  6/2013 
  3/2014 

 
  7/2013 
  4/2014 

 
10/213 
  9/2014 

 
10/2013 
11/2014 

 
  3/2015 
  2/2016 

 
 
 
 

  7/2015 
  4/2016 

 
10/2015 
  7/2016 

 
  6/2017 
  5/2018 

22 Marcă 032150 24896   3/2013 
  2/2014 

 
 

(730)  
666 Fifth Avenue, 4th Floor, New 
York, New York 10103, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
1740 Broadway, 7th Floor, New 
York, New York 10019, Statele 
Unite ale Americii 
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Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  

date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 029263 
2011.05.23 

 

22545 
 

  9/2011 
  5/2012 

(730)  
MGP BROKER S.R.L., 
companie de broker 
asigurare-reasigurare, MD 
Str. Cireşilor nr. 61,  
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
DOGOTARI Ilie, MD 
Str. Cireşilor nr. 61,  
 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
PAVLIUC Vasile, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 
3/2, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 
ILIEV Olga, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 25, ap. 14, MD-2075, 
Chişinău, Republica 
Moldova  
 
 

3078 
2019.02.04 

 

2 Marcă 028816 
2011.03.16 

 

22858 
 

  7/2011 
  8/2012 

(730)   
CAZACU Igor, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 3,  
MD-2009, Dumbrava, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)   
3M Company, US 
3M Center, 2501 
Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, 
Statele Unite ale 
Americii  

3079 
2019.02.04 

 

3 Mărci 036492 
2015.01.30 

 
 

038178 
2016.01.12 

 
038179 

2016.01.12 

27671 
 
 
 

28852 
 
 

28853 
 

  3/2015 
12/2015 

 
 

  4/2016 
  1/2017 

(730)   
STRATULAT Ion, MD 
 
Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 
10, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 

(730)   
QUATRO-SERVICE 
S.R.L., MD 
Str. Bulgară nr. 47,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova  

3082 
2019.02.05 

 

4 Marcă 000695 
1993.12.21 

53378, 
1969.04.17, 

SU 
 

2R 433 
 

  9/1994 
11/2005 
  5/2013 
  1/2014 

(730)   
NIPPON STEEL & 
SUMITOMO METAL 
CORPORATION, JP 
6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo  
100-8071, Japonia 

(730)  
Sumitomo Heavy 
Industries, Ltd., JP 
 
1-1 Osaki 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo 
141-6025, Japonia  

3083 
2019.02.06 

 

5 Mărci  040954 
2017.08.02 

 
040955 

2017.08.02 
 

30776 
 
 

31339 
 

  9/2017 
  5/2018 

 
  9/2017 
10/2018 

(730)   
Guangdong Saiman 
Investment Co., Ltd., CN 
Room 405B, Zibian 
Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenue, Liwan 
District, Guangzhou, 
China 

(730)   
Miniso Hong Kong 
Limited, HK 
Unit D, 16/F, One 
Capital Place, 18 Luard 
Road, Wan Chai, Hong 
Kong 
  

3084 
2019.02.06 

 



    MD - BOPI 3/2019  

 248

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Marcă  032941 
2013.04.05 

 

25236 
 

  6/2013 
  6/2014 

(730)   
Reckitt Benckiser LLC, US 
Morris Corporate Center IV, 
399 Interpace Parkway, 
Parsippany, New Jersey, 
07054-0225, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
RB Health (US) LLC, US 
399 Interpace Parkway, 
Parsippany, New Jersey 
07054, Statele Unite ale 
Americii 
  

3085 
2019.02.06 

 

7 Mărci 003911 
1994.12.30 

134181, 
1991.04.08, 

SU 
 
 

003928 
1994.12.30 

103359, 
1986.01.22, 

SU 
 
 

003929 
1994.12.30 

98175, 
1983.09.22, 

SU 
 
 

005104 
1995.12.01 

 
 
 
 
 

032528 
2013.01.29 

 
 
 

035896 
2014.10.07 

 
 
 

036070 
2014.11.07 

 
 
 

036453 
2015.01.22 

 
 
 

039088 
2016.06.29 

 
 
 

2R 2858 
 
 
 
 
 
 

2R 2872 
 
 
 
 
 
 

2R 2873 
 
 
 
 
 
 

2R 4762 
 
 
 
 
 
 

25222 
 
 
 
 

27439 
 
 
 
 

27537 
 
 
 
 

27774 
 
 
 

 
29857 

 
 
 
 

  1/1996 
  4/2005 
  3/2015 
11/2018 
  1/2019 

 
  1/1996 
  4/2005 
  3/2015 
11/2018 
  1/2019 

 
  1/1996 
  4/2005 
  3/2015 
11/2018 
  1/2019 

 
 
 
 

12/1996 
  7/1997 
12/2005 
  2/2016 
11/2018 
  1/2019 

 
  5/2013 
  5/2014 
11/2018 
  1/2019 

 
12/2014 
11/2015 
11/2018 
  1/2019 

 
  1/2015 
11/2015 
  6/2017 
  1/2019 

 
  4/2015 
  2/2016 
11/2018 
  1/2019 

 
10/2016 
  9/2017 
  1/2019 

 
 

(730)   
FMC Agricultural 
Products International  
AG, CH 
Alpenstrasse 15, Zug 
6300, Elveţia 
  

(730)  
DuPont Agricultural 
Caribe Industries, Ltd., 
BM 
Clarendon House, 2 
Church Street, HM11 
Hamilton, Bermude 
 
 

3086 
2019.02.07 
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040735 
2017.06.08 

 
 

040736 
2017.06.08 

30940 
 
 
 

30941 
 

  9/2017 
  6/2018 
  1/2019 

8 Marcă 024994 
2009.02.13 

 

19395 4/2009 
  2/2010 
12/2018 

(730)   
SanImpex Service S.R.L., 
MD 
Str. Mihai Viteazul  
nr. 21/1, MD-2004, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
VITASANMAX S.R.L., 
MD 
Str. Mihai Viteazul 
nr. 21, bloc 1, MD-2004, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

3087 
2019.02.13 

 

9 Mărci 003087 
1994.09.16 

112095, 
1989.03.15, 

SU 
 
 
 

009948 
2001.01.18 

 
 
 
 
 
 

009949 
2001.01.18 

 

2R 2221 
 
 
 
 
 
 
 

R 8386 
 
 
 
 
 
 
 

R 8387 
 

11/1995 
  4/2005 
  8/2013 
12/2014 
  3/2016 
  8/2016 

 
 

  7/2001 
12/2001 
  5/2011 
  8/2013 
  3/2016 
  8/2016 

 
 

  7/2001 
12/2001 
  5/2011 
  8/2013 
  3/2016 
  8/2016 

(730)   
Modelo MKT de México,  
S. de R.L. de C.V., MX 
 
Lago Alberto No. 156,  
Colonia Anáhuac, México, 
Distrito Federal 11320, 
Mexic 
 

(730)   
Cervecería Modelo de 
México, S. de R.L. de 
C.V., MX 
Javier Barros Sierra No. 
555, Piso 3, Colonia 
Zedec Ed Plaza Santa 
Fe, Delegación Álvaro 
Obregón C.P. 01210, 
Mexico City, Mexic  
 

3088 
2019.02.13 

 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune parţială 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre 
certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, 
date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date 
despre cedent 

Date  
despre cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă (116) R 13038 
(210) 014967 
(220) 2004.06.10 
BOPI  3/2005  
           1/2006 
           5/2014 
           6/2014 
           1/2019 
Date despre 
certificatul rezultat în 

urma cesiunii 

(730)    
EURO-ALCO 
S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
SNEJINSCAIA Nelli, 
MD 
Str. V. Dokuceaev  
nr. 2, ap. 104,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(511) 
35 - publicitate; 
gestionarea 
afacerilor 
comerciale; 
administrare 
comercială; lucrări 
de birou, servicii 
de lobism în 
scopuri 
comerciale. 
 

(511) 
32 - bere; ape 
minerale şi 
gazoase şi 
alte băuturi 
nealcoolice; 
băuturi şi 
sucuri din 
fructe, siropuri 
şi alte 
preparate 
pentru 
fabricarea 

3080 
2019.02.05 
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parţiale:  
(116) R 13038B 
(210) 014967 
(220) 2004.06.10 
 

băuturilor. 
 

2 Marcă Date despre 
certificatul de 

înregistrare: 

(116) R 13541 
(210) 016215 
(220) 2005.02.15 
BOPI 12/2005 
            5/2006 
          12/2014 
            1/2015 
            4/2015 
            1/2018 
            1/2019 
Date despre 
certificatul rezultat în 

urma cesiunii 
parţiale:  
(116) R 13541C 
(210) 016215 
(220) 2005.02.15 

(730)    
EURO-ALCO 
S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
SNEJINSCAIA Nelli, 
MD 
Str. V. Dokuceaev  
nr. 2, ap. 104,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(511) 
21 - sticlărie. 

(511) 
32 - bere; ape 
minerale şi 
gazoase şi 
alte băuturi 
nealcoolice; 
băuturi şi 
sucuri din 
fructe, siropuri 
şi alte 
preparate 
pentru 
fabricarea 
băuturilor. 
 

3081 
2019.02.05 

 

 
 
 

Lista contractelor de licenţă 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul și data 
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat, 

informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului       
 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 
internaţională 

IR 1148318 
 

 

(730) 
Individual 
entrepreneur Morozov 
Vadim 
Aleksandrovich, RU  

 
 
 
apt. 43, 62/2, 
Bolshaya 
Zelenovskaya str.   
RU-142100 Podolsk, 
Federaţia Rusă   
 

(791) 
OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
„NATSIONALNAYA 
ELECTROTEKNICHESKA
YA KOMPANIA 
MOROZOVA”, RU 
Office 652, Floor 6, 60B 
Dorozhnaya str. 117405 
Moscow, Federaţia Rusă 

1. Licenţă exclusivă. 
 
2. Termenul de acţiune 
al contractului - perioada 
de valabilitate a mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţiune al 
contractului - Republica 
Moldova. 
 

3089 
2019.02.14 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3  
OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 NL a 2016 0079 2014.12.08 10.2016 art. 51(2) 

2 MD a 2016 0081 2016.07.12 03.2018 art. 51(2) 

3 MD a 2017 0010 2017.01.17 08.2018 art. 91 (1), (2) 
4 MD a 2018 0087 2018.10.17 - art. 56 

 
 
 

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 US a 2017 0073 2016.01.29 02.2018 art. 10 

2 RU a 2018 0026 2016.10.10 07.2018 art. 10 

3 MD a 2018 0103 2018.11.27 - art. 33(9) 

4 MD a 2018 0104 2018.11.27 - art. 33(9) 
5 MD a 2018 0105 2018.11.27 - art. 33(9) 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de menţinere 

în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(21)  
Nr. 

depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 FORSCHUNGSZENTRUM 
KARLSRUHE GmbH, DE; KEA-TEC 
GmbH, DE 

3640 a 2004 0079 2002.08.27 2018.08.27 

2 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE MEDICINĂ 
PREVENTIVĂ, MD 

3770 a 2008 0224 2008.08.22 2018.08.22 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4280 a 2013 0062 2013.09.04 2018.09.04 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

4289 a 2013 0058 2013.08.17 2018.08.17 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie   

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 GRIGORIEV Vladimir, MD; 
POSTOLACHI Alexandru, MD 

3308 a 2006 0217 2006.09.04 2017.09.04 

2 Südzucker Aktiengesellschaft 
Mannheim/Ochsenfurt, DE 

3613 a 2004 0081 2002.08.21 2017.08.21 

3 SCURTU Dmitri, MD 3834 a 2008 0239 2008.09.17 2017.09.17 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU 
CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA 
SUINELOR "MOLDSUINHIBRID"  
A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD;  
UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4121 a 2010 0101 2010.09.16 2017.09.16 

5 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4125 a 2010 0103 2010.09.17 2017.09.17 

6 GLAVNENCO Nicolae, MD 4144 a 2011 0081 2011.09.22 2017.09.22 

7 CIOBAN Filip, MD;  
CIOBAN Olga, MD 

4168 a 2010 0093 2010.08.09 2017.08.09 

8 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4216 a 2012 0063 2012.08.15 2017.08.15 

9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

4219 a 2012 0073 2012.09.06 2017.09.06 

10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

4235 a 2012 0074 2012.09.06 2017.09.06 

11 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4256 a 2012 0076 2012.09.12 2017.09.12 

12 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4257 a 2012 0077 2012.09.12 2017.09.12 

13 COROBCEANU Ion, MD;  
COROBCEANU Viorel, MD;  
COROBCEANU Victor, MD 

4387 a 2014 0106 2014.09.23 2017.09.23 
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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 2017 0098 2017.09.25 - art. 12(1) 

2 MD s 2018 0100 2018.10.26 - art. 33(9) 
3 MD s 2018 0101 2018.10.29 - art. 33(9) 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(21) 
Nr. 

depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

1 ANDON Elvira, MD;  
ANDON Liviu, MD 

480 s 2011 0128 2011.07.07 2018.07.07 

2 ÎM UZINA TOPAZ S.A., MD 550 s 2011 0131 2011.07.15 2018.07.15 

3 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

699 s 2013 0136 2013.07.29 2018.07.29 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

702 s 2013 0135 2013.07.26 2018.07.26 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

722 s 2013 0124 2013.07.12 2018.07.12 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

734 s 2013 0126 2013.07.12 2018.07.12 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

735 s 2013 0127 2013.07.12 2018.07.12 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

745 s 2013 0125 2013.07.12 2018.07.12 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

746 s 2013 0128 2013.07.12 2018.07.12 
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1 2 3 4 5 6 

10 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, 
AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI 
"NICOLAE DIMO", MD 

751 s 2013 0141 2013.08.07 2018.08.07 

11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

752 s 2013 0133 2013.07.24 2018.07.24 

12 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

753 s 2013 0117 2013.07.02 2018.07.02 

13 INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

763 s 2013 0122 2013.07.09 2018.07.09 

14 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 
AL REPUBLICII MOLDOVA, MD 

782 s 2014 0008 2013.07.16 2018.07.16 

15 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

789 s 2013 0143 2013.08.12 2018.08.12 

16 GAŢCAN Ştefan, MD 1138 s 2016 0088 2016.07.04 2018.07.04 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 DUDA Boris, MD 1035 s 2015 0131 2015.09.25 2017.09.25 

 
 
 

MK4A Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 
a căror valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;  
BÎLBA Rodica, MD 

38 s 2009 0021 2009.02.20 2019.02.20 

2 Advanced Construction Technologies 
International Corporation, US 

349 s 2010 0197 2010.11.23 2016.11.23 

3 CAISÎN Larisa, MD;  
GROSU Natalia, MD;  
COVALENCO Alexei, UA;  
HAREA Vasile, MD 

673 s 2012 0151 2012.11.02 2018.11.02 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr.  
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

Nr.  
BOPI 

1 035280 2014.06.16 2019.02.26 Art. 44 (4) a 7/2014 

2 040835 2017.07.05 2019.02.26 Art. 44 (4) a 8/2017 

3 041091 2017.08.30 2019.02.26 Art. 44 (4) a 10/2017 

4 041366 2017.10.18 2019.02.26 Art. 44 (4) a 11/2017 

5 041374 2017.10.20 2019.02.26 Art. 44 (4) a 12/2017 

6 042773 2018.07.11 2019.02.21 Art. 44 (1) 9/2018 

7 043240 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

8 043241 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

9 043242 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

10 043243 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

11 043244 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

12 043245 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

13 043246 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

14 043247 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

15 043248 2018.10.23 2019.02.26 Art. 44 (1) 12/2018 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii 
deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 

1 041984 2018.02.12 8 C RESERVE 
ORIGINAL CAPRICCIO 

CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

2019.02.01 5/2018 

2 041999 2018.02.14 ECOLOGY MD MLD MEDIA S.R.L., MD 2019.02.18 4/2018 
3 042016 2018.02.16 VERNISAJUL VINULUI PÎSLARU Eugen, MD 2019.02.08 4/2018 

4 042106 2018.02.28 FĂINĂ DE GRÎU 
GRAND 

TRAISTAR Stanislav, MD 2019.02.08 5/2018 

5 042226 2018.03.28 INTERN "Nertus Ltd" S.R.L., UA 2019.02.08 6/2018 
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea neexaminată,  
lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării, datele referitoare  

la cererea divizată/divizionară 
 

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. de 

depozit al 
cererii 

divizate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele si lista produselor și 
serviciilor conform CIPS, 

indicate în cererea divizată 

Data divizării 
 

Datele referitoare la cererea 
divizată/divizionară 

1 
 
 

Cerere de 
înregistra-
re a mărcii 

041780 
 

4/2018 (511) NCL(11) 
09 - dispozitive de control pentru 
automatizarea locuinţei; dis-
pozitive de comunicaţii fără fir 
pentru transmitere de voce, date 
sau imagini; transmiţătoare şi 
receptoare de voce şi date; 
dispozitive de informare contro-
late vocal, independente; dis-
pozitiv de tip asistent personal 
controlat vocal, independent, care 
integrează servicii furnizate prin 
intermediul aplicaţiilor; difuzoare 
controlate vocal; aparate şi in-
strumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de 
măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate 
pentru înregistrarea, transmit-
erea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; maşini de calculat; 
echipament pentru prelucrarea 
informaţiei; calculatoare; aparate 
şi instrumente pentru conduc-
erea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; supor-
turi de înregistrare magnetice; 
discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de sto-
care a datelor; mecanisme pentru 
aparate cu preplată; software de 
calculatoare; dispozitive electro-
nice portabile pentru recepţia, 
transmiterea şi citirea textului, 
imaginilor şi sunetului prin acces 
la Internet fără fir; telecomenzi 
pentru dispozitive de înregistrare; 
telecomenzi; controlere fără fir 
pentru monitorizarea şi controlul 
de la distanţă al funcţiei şi stării 
altor dispozitive sau sisteme 
electrice, electronice şi mecanice; 
ecrane tactile pentru calculatoare; 
aparate digitale de redare a 
sunetului; aparate de înregistrare 
a sunetului; playere video digi-
tale; aparate portabile pentru 
înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea muzicii, imaginilor 
şi video; aparate şi instrumente 
electronice de instruire şi didac-
tice; aparate de fotografiat; apa-
rate de fotografiat digitale; soft-
ware pentru redirecţionarea 

2019.02.04 Cererea divizată 

(210) 041780 
(220) 2017.12.22 
 
(511) NCL (11) 
35 - publicitate; servicii de publici-
tate şi marketing, şi anume pro-
movarea produselor şi serviciilor 
pentru terţi; servicii de onorare a 
comenzilor, şi anume servicii refe-
ritoare la preluarea şi prelucrarea 
comenzilor; furnizarea informaţiilor 
despre produse în scopul asisten-
ţei la alegerea mărfurilor de larg 
consum pentru a corespunde 
nevoilor consumatorului; furniza-
rea serviciilor de optimizare a 
motoarelor de căutare; servicii de 
cumpărături prin comparaţie, şi 
anume promovarea produselor şi 
serviciilor pentru terţi; gestionarea 
bazelor de date şi fişierelor 
informatice; crearea indexurilor de 
informaţii, site-urilor şi altor resur-
se disponibile în reţele globale de 
calculatoare şi alte reţele electro-
nice şi de comunicaţii pentru terţi; 
furnizarea informaţiilor privind 
bunurile de larg consum în scopul 
alegerii mărfurilor de larg consum 
pentru a corespunde specificaţiilor 
şi nevoilor consumatorului; infor-
maţii şi asistenţă comercială pen-
tru consumatori, şi anume oferirea 
oportunităţilor pentru utilizatorii de 
Internet pentru a publica evaluări, 
recenzii şi recomandări pentru o 
gamă variată de bunuri de larg 
consum; servicii prestate on-line 
de un magazin de vânzare cu 
amănuntul pentru o gamă variată 
de bunuri de larg consum ale 
terţilor; servicii prestate de maga-
zine de vânzare cu amănuntul 
pentru o gamă variată de bunuri 
de larg consum ale terţilor; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi 
servicii de vânzare cu amănuntul 
on-line referitoare la cărţi, produse 
electronice de larg consum, produ-
se alimentare, vin şi băuturi, pro-
duse pentru bucătărie, produse de 
curăţat, ustensile de bucătărie, 
articole de menaj, îmbrăcăminte, 
produse de îngrijire personală, 
produse pentru animale de com-
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mesajelor; hardware şi software 
de calculatoare pentru procesa-
rea, reproducerea, sincronizarea, 
înregistrarea, organizarea, des-
cărcarea, încărcarea, transmite-
rea, transmisia continuă, recepţia, 
redarea şi vizualizarea emisiuni-
lor de televiziune, filmelor, tex-
tului, imaginilor, conţinutului digi-
tal, fişierelor multimedia, audio, 
video şi de date; software de 
calculatoare pentru accesarea, 
monitorizarea, urmărirea, căuta-
rea, salvarea şi punerea în co-
mun a informaţiilor pe teme de 
interes general; software de 
calculatoare şi periferice pentru 
programe de televiziune (TV) 
interactive personalizate; soft-
ware de calculatoare şi periferice 
destinate utilizării la afişarea şi 
manipularea de media vizuală, 
imagini grafice, text, fotografii, 
ilustraţii, animaţie digitală, clipuri 
video, subtitrări de film, date 
audio şi pentru reţele de sociali-
zare; programe de calculator 
pentru accesarea, răsfoirea şi 
căutarea în bazele de date on-
line; hardware şi software de 
calculatoare pentru asigurarea 
comunicării telefonice integrate 
cu reţele computerizate globale 
de informaţii; software de calcula-
toare utilizat pentru controlul 
dispozitivelor de informare şi de 
tip asistent personal controlate 
vocal, independente; software de 
calculatoare destinat utilizării în 
legătură cu serviciul de abona-
ment la conţinut digital, furnizând 
platforme de căutare care permite 
utilizatorilor să solicite şi să 
recepţioneze conţinut media digi-
tal; software de calculatoare 
pentru crearea, dezvoltarea, 
distribuirea, descărcarea, trans-
miterea, recepţia, redarea, forma-
tarea, editarea, extragerea, codi-
ficarea, decodificarea, conver-
tirea, afişarea, stocarea şi organi-
zarea textelor, lucrărilor vizuale, 
lucrărilor audio, lucrărilor audiovi-
zuale, lucrărilor literare, datelor, 
fişierelor, documentelor şi lu-
crărilor electronice şi conţinutului 
multimedia; software de calcula-
toare care permite ca conţinutul, 
textul, lucrările vizuale, lucrările 
audio, lucrările audiovizuale, 
lucrările literare, datele, fişierele, 
documentele şi lucrările electro-
nice să fie descărcate şi accesate 
pe un calculator sau alte dis-
pozitive electronice portabile de 
larg consum; software de calcula-
toare pentru transmiterea, pu-
nerea în comun, recepţia, des-
cărcarea, transmisia continuă, 
afişarea şi transferul de conţinut, 
text, lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări lite-
rare, date, fişiere, documente, 
lucrări electronice prin intermediul 

panie, articole de sport, echipa-
mente pentru camping, jucării, 
giuvaiergerie, bijuterii, flori, încălţă-
minte şi articole care servesc la 
acoperirea capului; gestiunea afa-
cerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; furni-
zarea de cataloage care conţin 
numere de telefon, adrese comer-
ciale, adrese de poştă electronică, 
adrese de pagini web principale, 
adrese şi numere de telefon ale 
persoanelor, locurilor şi organiza-
ţiilor; 
38 - servicii de telecomunicaţii; 
servicii de telecomunicaţii, şi anu-
me transmisie electronică de 
fişiere audio, vizuale şi cu conţinut 
multimedia difuzate şi descărca-
bile prin reţele de calculatoare şi 
alte reţele de comunicaţii; tran-
smisie electronică de mesaje, 
voce, date şi imagini printr-o reţea 
globală de comunicaţii; comunicaţii 
electronice; transmisie electronică 
de informaţii şi date; transmiterea 
mesajelor prin transmisie electro-
nică; furnizarea accesului la foru-
muri de discuţii; furnizarea bule-
tinelor informative electronice on-
line pentru transmiterea mesajelor 
între utilizatorii de calculatoare în 
domeniul informaţiilor despre 
bunurile de larg consum; difuzarea 
audio a cuvintelor vorbite; difuzare 
şi transmisie audio de medii 
digitale educative şi de divertis-
ment; servicii de comunicare fără 
fir în bandă largă; furnizarea 
accesului la o bază de date 
interactivă pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calcu-
latoare şi abonaţi cu referitoare la 
cărţi, filme, filme cinematografice, 
jocuri, jucării, articole de sport, 
produse electronice, prezentări 
multimedia şi alte produse de 
menaj şi de larg consum; furni-
zarea accesului la registre on-line, 
baze de date, site-uri web cu 
evenimente curente, bloguri şi la 
materiale de referinţă on-line; 
furnizarea portalurilor on-line şi a 
unui site web cu conţinut educativ 
şi de divertisment, şi anume cu 
filme, emisiuni de televiziune, 
lucrări audiovizuale, muzică, luc-
rări audio, cărţi, lucrări teatrale, 
lucrări literare, evenimente sporti-
ve, activităţi de recreere, activităţi 
de agrement sub formă de hobby-
uri, turnee, artă, dans, spectacole 
muzicale, expoziţii culturale, spor-
tive şi de evenimente curente, 
educaţie sportivă, cluburi, emisiuni 
radiofonice, comedie, dramă, com-
petiţii, lucrări vizuale de artă, 
jocuri, jocuri de noroc, festivaluri, 
muzee, parcuri, evenimente cultu-
rale, concerte, tehnoredactare 
computerizată, animaţie, eveni-
mente curente, spectacole de 
modă, prezentări multimedia, con-
cursuri educative interactive cu 
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dispozitivelor electronice porta-
bile, calculatoarelor şi reţelelor 
globale de calculatoare şi de 
comunicaţii; miniboxe stereo; 
microfoane; software pentru 
recunoaşterea caracterelor; soft-
ware pentru recunoaşterea vo-
cală; software pentru servicii de 
poştă electronică şi mesagerie 
electronică; software de calcula-
toare pentru formatarea şi con-
vertirea de conţinut, text, lucrări 
vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări 
electronice într-un format compa-
tibil cu dispozitivele electronice 
portabile şi cu calculatoarele; 
software de calculatoare pentru 
gestionarea informaţiilor perso-
nale şi pentru accesarea, răsfoi-
rea şi căutarea de conţinut audio 
şi multimedia, jocuri şi aplicaţii 
software; software pentru comenzi 
vocale şi recunoaşterea vocală, 
software pentru conversia vocii în 
text şi aplicaţii software activate 
vocal; software descărcabil sub 
formă de o aplicaţie mobilă pen-
tru calculatoare sau alte dis-
pozitive electronice de larg con-
sum portabile; software de calcu-
latoare în domeniul transmiterii şi 
afişării de text, imagini şi sunet; 
35 - publicitate; servicii de publici-
tate şi marketing, şi anume 
promovarea produselor şi ser-
viciilor pentru terţi; servicii de 
onorare a comenzilor, şi anume 
servicii referitoare la preluarea şi 
prelucrarea comenzilor; furni-
zarea informaţiilor despre pro-
duse în scopul asistenţei la ale-
gerea mărfurilor de larg consum 
pentru a corespunde nevoilor 
consumatorului; furnizarea ser-
viciilor de optimizare a motoarelor 
de căutare; servicii de cumpă-
rături prin comparaţie, şi anume 
promovarea produselor şi ser-
viciilor pentru terţi; gestionarea 
bazelor de date şi fişierelor in-
formatice; crearea indexurilor de 
informaţii, site-urilor şi altor 
resurse disponibile în reţele 
globale de calculatoare şi alte 
reţele electronice şi de comuni-
caţii pentru terţi; furnizarea in-
formaţiilor privind bunurile de larg 
consum în scopul alegerii măr-
furilor de larg consum pentru a 
corespunde specificaţiilor şi 
nevoilor consumatorului; infor-
maţii şi asistenţă comercială 
pentru consumatori, şi anume 
oferirea oportunităţilor pentru 
utilizatorii de Internet pentru a 
publica evaluări, recenzii şi 
recomandări pentru o gamă 
variată de bunuri de larg consum; 
servicii prestate on-line de un 
magazin de vânzare cu amă-
nuntul pentru o gamă variată de 
bunuri de larg consum ale terţilor; 

întrebări şi răspunsuri; transmisie 
de podcasturi, transmisie de 
webcast-uri; servicii de transmisie 
digitală fără fir a mesajelor 
textuale şi numerice; furnizarea 
unei reţele on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi să 
pună în comun conţinut, text, 
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări 
electronice; furnizarea timpului de 
acces de telecomunicaţii, pentru 
utilizatori, la reţelele de comu-
nicaţii electronice cu mijloace de 
identificare, localizare, grupare, 
distribuire şi gestionare a datelor şi 
legăturilor către serverele informa-
tice ale terţilor, procesoarele de 
calculatoare şi utilizatorii de cal-
culatoare; furnizarea de cataloage 
care conţin numere de telefon, 
adrese comerciale, adrese de 
poştă electronică, adrese de 
pagini web principale, adrese şi 
numere de telefon ale persoa-
nelor, locurilor şi organizaţiilor; 
furnizarea accesului la dispozitive 
auxiliare sau dispozitive electro-
nice sub formă de prestare a 
serviciilor de conexiune la teleco-
municaţii pentru transfer de 
imagini, mesaje, lucrări audio, 
vizuale, audiovizuale şi multimedia 
între cititoare electronice, telefoa-
ne mobile, telefoane inteligente, 
dispozitive electronice portabile, 
dispozitive digitale portabile, table-
te sau calculatoare; transmisie 
continuă (streaming) de material 
audio, video şi audiovizual pe 
Internet sau în alte reţele de 
calculatoare sau de comunicaţii; 
furnizare camerelor de chat on-
line, forumuri pe Internet şi comu-
nităţi on-line pentru transmisia de 
fotografii, video, text, date, imagini 
şi alte lucrări electronice; furniza-
rea serviciilor de informare, con-
sultanţă şi consiliere referitoare la 
cele sus-menţionate; 
41 - furnizarea informaţiilor referi-
toare la divertisment; publicarea 
periodicelor; furnizarea publicaţiilor 
electronice, nedescărcate; publica-
rea cărţilor şi revistelor electronice; 
publicarea materialelor pe supor-
turi de date magnetice sau optice; 
publicare de muzică on-line; 
furnizarea informaţiilor în domeniul 
divertismentului on-line; furnizare 
de muzică şi podcasturi preînre-
gistrate, nedescărcabile; furniza-
rea informaţiilor în materie de 
educaţie şi divertisment, de ştiri şi 
comentarii în domeniul evenimen-
telor curente, divertismentului, 
evenimentelor culturale, ştirilor, 
sportului, divertismentului, afaceri-
lor şi finanţelor, politicii şi guver-
nării, sănătăţii şi educaţiei fizice, 
vremii, ştiinţei şi tehnologiei, călă-
toriilor, artelor şi literaturii, stilului 
de viaţă şi dezvoltării personale, 
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servicii prestate de magazine de 
vânzare cu amănuntul pentru o 
gamă variată de bunuri de larg 
consum ale terţilor; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi servicii 
de vânzare cu amănuntul on-line 
referitoare la cărţi, produse elec-
tronice de larg consum, produse 
alimentare, vin şi băuturi, pro-
duse pentru bucătărie, produse 
de curăţat, ustensile de bucă-
tărie, articole de menaj, îmbră-
căminte, produse de îngrijire 
personală, produse pentru ani-
male de companie, articole de 
sport, echipamente pentru cam-
ping, jucării, giuvaiergerie, bijute-
rii, flori, încălţăminte şi articole 
care servesc la acoperirea 
capului; gestiunea afacerilor 
comerciale; administrare comer-
cială; lucrări de birou; furnizarea 
de cataloage care conţin numere 
de telefon, adrese comerciale, 
adrese de poştă electronică, 
adrese de pagini web principale, 
adrese şi numere de telefon ale 
persoanelor, locurilor şi organi-
zaţiilor; 
38 - servicii de telecomunicaţii; 
servicii de telecomunicaţii, şi 
anume transmisie electronică de 
fişiere audio, vizuale şi cu 
conţinut multimedia difuzate şi 
descărcabile prin reţele de calcu-
latoare şi alte reţele de comuni-
caţii; transmisie electronică de 
mesaje, voce, date şi imagini 
printr-o reţea globală de comuni-
caţii; comunicaţii electronice; 
transmisie electronică de in-
formaţii şi date; transmiterea 
mesajelor prin transmisie elec-
tronică; furnizarea accesului la 
forumuri de discuţii; furnizarea 
buletinelor informative electronice 
on-line pentru transmiterea mesa-
jelor între utilizatorii de calcula-
toare în domeniul informaţiilor 
despre bunurile de larg consum; 
difuzarea audio a cuvintelor 
vorbite; difuzare şi transmisie 
audio de medii digitale educative 
şi de divertisment; servicii de 
comunicare fără fir în bandă 
largă; furnizarea accesului la o 
bază de date interactivă pentru 
transmiterea mesajelor între uti-
lizatorii de calculatoare şi abonaţi 
cu referitoare la cărţi, filme, filme 
cinematografice, jocuri, jucării, 
articole de sport, produse elec-
tronice, prezentări multimedia şi 
alte produse de menaj şi de larg 
consum; furnizarea accesului la 
registre on-line, baze de date, 
site-uri web cu evenimente 
curente, bloguri şi la materiale de 
referinţă on-line; furnizarea por-
talurilor on-line şi a unui site web 
cu conţinut educativ şi de diver-
tisment, şi anume cu filme, emisi-
uni de televiziune, lucrări audiovi-
zuale, muzică, lucrări audio, cărţi, 

vehiculelor terestre şi transportului 
cu mijloacele de transport, edu-
caţiei şi dezvoltării copilului, 
imobilelor, modei şi designului, 
reţetelor, ingredientelor şi gătitului, 
decoraţiunilor pentru locuinţă, 
muzicii şi cinematografiei, istoriei, 
medicinii, legii şi furnizarea infor-
maţiilor educative şi de divertis-
ment despre drepturile consuma-
torilor; furnizarea unui site web cu 
informaţii, audio, publicaţii, toate 
legate de divertisment; furnizarea 
ştirilor şi informaţiilor în domeniul 
divertismentului referitor la infor-
maţii, concursuri, text, audio, pu-
blicaţii toate legate de divertis-
ment; consultanţă în domeniul 
divertismentului şi industriei diver-
tismentului; furnizarea informaţiilor 
despre divertisment, filme şi 
emisiuni de televiziune prin reţele 
de socializare; distribuţie de 
divertisment radio şi publicitate 
interactivă; servicii de informaţii în 
materie de divertisment, şi anume 
oferirea oportunităţilor pentru 
schimbul de informaţii şi conver-
saţiilor cu privire la o gamă variată 
de subiecte prin intermediul eve-
nimentelor în direct şi informaţiilor 
transmise prin poştă; furnizarea 
informaţiilor, recenziilor şi reco-
mandărilor personalizate în dome-
niul divertismentului prin reţele 
globale de comunicaţii; furnizarea 
informaţiilor şi comentariilor în 
domeniul divertismentului sau edu-
caţiei printr-o reţea globală de 
calculatoare, şi anume informaţiilor 
în domeniul muzicii, cărţilor, 
filmelor, filmelor cinematografice, 
jocurilor, jucăriilor, articolelor de 
sport, produselor electronice, pre-
zentărilor multimedia şi altor 
produse de menaj şi de larg 
consum; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea programelor 
audio preînregistrate on-line în 
domeniul muzicii, cărţilor, filmelor, 
filmelor cinematografice, jocurilor, 
jucăriilor, articolelor de sport, 
produselor electronice, prezentă-
rilor multimedia şi altor produse de 
menaj şi de larg consum; servicii 
de divertisment, şi anume furni-
zarea recenziilor, evaluărilor şi 
recomandărilor on-line referitoare 
la muzică, cărţi, filme, filme 
cinematografice, jocuri, jucării, 
articole de sport, produse electro-
nice, prezentări multimedia şi alte 
produse de menaj şi de larg 
consum; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea fragmentelor de 
lucrări audio preînregistrate pe 
Internet; publicarea cărţilor, revi-
stelor, periodicelor, lucrărilor 
literare, lucrărilor audio şi lucrărilor 
audiovizuale; furnizarea lucrărilor 
audio, vizuale şi audiovizuale 
preînregistrate, nedescărcabile 
prin reţele fără fir; furnizarea 
jocurilor de calculator on-line şi 
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lucrări teatrale, lucrări literare, 
evenimente sportive, activităţi de 
recreere, activităţi de agrement 
sub formă de hobby-uri, turnee, 
artă, dans, spectacole muzicale, 
expoziţii culturale, sportive şi de 
evenimente curente, educaţie 
sportivă, cluburi, emisiuni radio-
fonice, comedie, dramă, com-
petiţii, lucrări vizuale de artă, 
jocuri, jocuri de noroc, festivaluri, 
muzee, parcuri, evenimente cul-
turale, concerte, tehnoredactare 
computerizată, animaţie, eveni-
mente curente, spectacole de 
modă, prezentări multimedia, 
concursuri educative interactive 
cu întrebări şi răspunsuri; trans-
misie de podcasturi, transmisie 
de webcast-uri; servicii de trans-
misie digitală fără fir a mesajelor 
textuale şi numerice; furnizarea 
unei reţele on-line care permite 
utilizatorilor să acceseze şi să 
pună în comun conţinut, text, 
lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări lite-
rare, date, fişiere, documente şi 
lucrări electronice; furnizarea 
timpului de acces de telecomuni-
caţii, pentru utilizatori, la reţelele 
de comunicaţii electronice cu 
mijloace de identificare, localiza-
re, grupare, distribuire şi gestio-
nare a datelor şi legăturilor către 
serverele informatice ale terţilor, 
procesoarele de calculatoare şi 
utilizatorii de calculatoare; furni-
zarea de cataloage care conţin 
numere de telefon, adrese 
comerciale, adrese de poştă 
electronică, adrese de pagini web 
principale, adrese şi numere de 
telefon ale persoanelor, locurilor 
şi organizaţiilor; furnizarea ac-
cesului la dispozitive auxiliare sau 
dispozitive electronice sub formă 
de prestare a serviciilor de conexi-
une la telecomunicaţii pentru 
transfer de imagini, mesaje, 
lucrări audio, vizuale, audiovizua-
le şi multimedia între cititoare 
electronice, telefoane mobile, 
telefoane inteligente, dispozitive 
electronice portabile, dispozitive 
digitale portabile, tablete sau 
calculatoare; transmisie continuă 
(streaming) de material audio, 
video şi audiovizual pe Internet 
sau în alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; furnizare 
camerelor de chat on-line, fo-
rumuri pe Internet şi comunităţi 
on-line pentru transmisia de 
fotografii, video, text, date, ima-
gini şi alte lucrări electronice; 
furnizarea serviciilor de infor-
mare, consultanţă şi consiliere 
referitoare la cele sus-
menţionate; 
41 - furnizarea informaţiilor refer-
itoare la divertisment; publicarea 
periodicelor; furnizarea publi-
caţiilor electronice, nedescărcate; 

poveştilor interactive on-line; furni-
zarea informaţiilor, ştirilor, articole-
lor şi comentariilor în domeniul 
educaţiei şi instituţiilor de învă-
ţământ; servicii de educaţie sub 
formă de instruire în săli de clasă 
şi de învăţământ on-line la distanţă 
pe teme de evenimente curente, 
educaţie, istorie, limbă, arte libe-
rale, matematică, afaceri, ştiinţă, 
hobby-uri, tehnologie, cultură, 
sport, arte, psihologie şi filosofie; 
servicii interactive de educaţie sub 
formă de instruire folosind calcu-
latorul sau asistată de calculator 
pe teme de evenimente curente, 
educaţie, istorie, limbă, arte libe-
rale, matematică, afaceri, ştiinţă, 
hobby-uri, tehnologie, cultură, 
sport, arte, psihologie şi filosofie; 
servicii de educaţie şi divertisment 
sub formă de podcasturi, webca-
sturi şi programe continue cu ştiri 
şi comentarii în domeniul muzicii, 
lucrărilor audio, cărţilor, teatrului, 
lucrărilor literare, evenimentelor 
sportive, activităţilor de recreere, 
activităţilor de agrement, turneelor, 
artei, dansului, spectacolelor muzi-
cale, expoziţiilor, educaţiei sporti-
ve, cluburilor, radioului, comediei, 
competiţiilor, lucrărilor vizuale, 
jocurilor, jocurilor de noroc, festi-
valurilor, muzeelor, parcurilor, 
evenimentelor culturale, concerte-
lor, editării, animaţiei, evenimente-
lor curente, modei şi prezentărilor 
multimedia accesibile pe Internet 
sau în alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; producţie de 
emisiuni radiofonice; divertisment 
radiofonic; servicii prestate de 
studiouri de înregistrare; furniza-
rea informaţiilor on-line cu privire 
la jocurile de calculator şi actua-
lizări ale calculatorului pentru 
jocuri; furnizarea unei baze de 
date de divertisment on-line cu 
funcţii de căutare care conţine 
muzică, alt text digital, fişiere 
audio on-line, nedescărcabile cu 
cărţi, reviste, ştiri şi informaţii; 
furnizarea serviciilor de informare, 
consultanţă şi consiliere referitoare 
la cele sus-menţionate; 
42 - furnizarea motoarelor de 
căutare; servicii IT, şi anume 
găzduirea la distanţă a sistemelor 
de operare şi aplicaţiilor de 
calculator; găzduire de sisteme de 
operare şi aplicaţii de calculator pe 
Internet; programare pentru 
calculatoare; servicii de consul-
tanţă cu privire la gestionarea, 
prezentarea şi controlul aplicaţiilor 
multimedia; crearea de hardware, 
software şi sisteme informatice; 
servicii de editare, actualizare, 
întreţinere şi asistenţă pentru 
software şi sisteme informatice; 
servicii IT cu privire la gestionarea, 
prezentarea şi controlul aplicaţiilor 
multimedia, cercetarea, adminis-
trarea bazelor de date, gestio-
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publicarea cărţilor şi revistelor 
electronice; publicarea materiale-
lor pe suporturi de date mag-
netice sau optice; publicare de 
muzică on-line; furnizarea in-
formaţiilor în domeniul diver-
tismentului on-line; furnizare de 
muzică şi podcasturi preînregis-
trate, nedescărcabile; furnizarea 
informaţiilor în materie de edu-
caţie şi divertisment, de ştiri şi 
comentarii în domeniul evenimen-
telor curente, divertismentului, 
evenimentelor culturale, ştirilor, 
sportului, divertismentului, afa-
cerilor şi finanţelor, politicii şi 
guvernării, sănătăţii şi educaţiei 
fizice, vremii, ştiinţei şi tehnolo-
giei, călătoriilor, artelor şi litera-
turii, stilului de viaţă şi dezvoltării 
personale, vehiculelor terestre şi 
transportului cu mijloacele de 
transport, educaţiei şi dezvoltării 
copilului, imobilelor, modei şi 
designului, reţetelor, ingredien-
telor şi gătitului, decoraţiunilor 
pentru locuinţă, muzicii şi cine-
matografiei, istoriei, medicinii, 
legii şi furnizarea informaţiilor 
educative şi de divertisment 
despre drepturile consumatorilor; 
furnizarea unui site web cu in-
formaţii, audio, publicaţii, toate 
legate de divertisment; furnizarea 
ştirilor şi informaţiilor în domeniul 
divertismentului referitor la in-
formaţii, concursuri, text, audio, 
publicaţii toate legate de diver-
tisment; consultanţă în domeniul 
divertismentului şi industriei 
divertismentului; furnizarea in-
formaţiilor despre divertisment, 
filme şi emisiuni de televiziune 
prin reţele de socializare; dis-
tribuţie de divertisment radio şi 
publicitate interactivă; servicii de 
informaţii în materie de diver-
tisment, şi anume oferirea opor-
tunităţilor pentru schimbul de 
informaţii şi conversaţiilor cu 
privire la o gamă variată de su-
biecte prin intermediul evenimen-
telor în direct şi informaţiilor 
transmise prin poştă; furnizarea 
informaţiilor, recenziilor şi reco-
mandărilor personalizate în do-
meniul divertismentului prin reţele 
globale de comunicaţii; furnizarea 
informaţiilor şi comentariilor în 
domeniul divertismentului sau 
educaţiei printr-o reţea globală de 
calculatoare, şi anume informa-
ţiilor în domeniul muzicii, cărţilor, 
filmelor, filmelor cinematografice, 
jocurilor, jucăriilor, articolelor de 
sport, produselor electronice, 
prezentărilor multimedia şi altor 
produse de menaj şi de larg 
consum; servicii de divertisment, 
şi anume furnizarea programelor 
audio preînregistrate on-line în 
domeniul muzicii, cărţilor, filmelor, 
filmelor cinematografice, jocurilor, 
jucăriilor, articolelor de sport, 

narea şi externalizarea facilităţilor; 
servicii IT, şi anume găzduirea 
unei baze de date on-line 
conţinând o gamă variată de 
informaţii de interes general pe 
Internet; servicii IT, şi anume 
furnizarea motoarelor de căutare 
pentru obţinerea informaţiilor de 
interes general; găzduirea unei 
baze de date interactive pentru 
transmiterea mesajelor între 
utilizatorii de calculatoare şi 
abonaţi; găzduirea unei baze de 
date interactive pentru transmi-
terea mesajelor între utilizatorii de 
calculatoare şi abonaţi referitoare 
la cărţi, filme, filme cinematogra-
fice, emisiuni de televiziune, jocuri, 
jucării, articole de sport, produse 
electronice, prezentări multimedia 
şi alte produse de menaj şi de larg 
consum, recenzii despre produse 
şi informaţii despre cumpărături pe 
Internet; furnizare de software on-
line nedescărcabil pentru navigare 
pe Internet; furnizare de software 
on-line nedescărcabil pentru dis-
pozitive de comunicaţii mobile 
pentru îmbunătăţirea accesului 
mobil la Internet prin intermediul 
calculatoarelor, calculatoarelor 
portabile şi dispozitivelor de comu-
nicaţii mobile; asistenţă tehnică, şi 
anume rezervarea problemelor de 
hardware şi software pentru calcu-
latoare şi a problemelor de har-
dware şi software pentru calcula-
toare portabile şi pentru dispozitive 
de comunicaţii mobile; consultanţă 
şi crearea de hardware şi software 
de calculatoare; crearea de soft-
ware de calculatoare pentru terţi; 
consultanţă şi crearea de hard-
ware şi software pentru calcula-
toare portabile şi dispozitive de 
comunicaţii mobile; găzduire de 
conţinut, fotografii, text, date, 
imagini, site-uri web şi alte lucrări 
electronice ale terţilor; furnizarea 
platformelor de căutare care 
permit utilizatorilor să solicite şi să 
recepţioneze fotografii, text, date, 
imagini, lucrări electronice, lucrări 
vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare şi 
documente; servicii interactive de 
găzduire care permit utilizatorilor 
să publice şi să pună în comun 
propriile fotografii, text, date, 
imagini on-line; întreţinere şi 
actualizare de software referitoare 
la securitatea calculatoarelor, 
securitatea pe Internet, securitatea 
parolelor şi pentru prevenirea 
riscurilor aferente calculatoarelor, 
Internetului şi parolelor; servicii de 
instalare şi întreţinere de software 
de calculatoare; furnizarea unui 
site web cu informaţii tehnice 
referitoare la software şi hardware 
de calculatoare; consultanţă în 
domeniul calculatoarelor; transfer 
de documente de la un format de 
calculator la altul; găzduire de 
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produselor electronice, prezentă-
rilor multimedia şi altor produse 
de menaj şi de larg consum; 
servicii de divertisment, şi anume 
furnizarea recenziilor, evaluărilor 
şi recomandărilor on-line refer-
itoare la muzică, cărţi, filme, filme 
cinematografice, jocuri, jucării, 
articole de sport, produse elec-
tronice, prezentări multimedia şi 
alte produse de menaj şi de larg 
consum; servicii de divertisment, 
şi anume furnizarea fragmentelor 
de lucrări audio preînregistrate pe 
Internet; publicarea cărţilor, 
revistelor, periodicelor, lucrărilor 
literare, lucrărilor audio şi lu-
crărilor audiovizuale; furnizarea 
lucrărilor audio, vizuale şi audio-
vizuale preînregistrate, nedescăr-
cabile prin reţele fără fir; furni-
zarea jocurilor de calculator on-
line şi poveştilor interactive on-
line; furnizarea informaţiilor, 
ştirilor, articolelor şi comentariilor 
în domeniul educaţiei şi insti-
tuţiilor de învăţământ; servicii de 
educaţie sub formă de instruire în 
săli de clasă şi de învăţământ on-
line la distanţă pe teme de eve-
nimente curente, educaţie, istorie, 
limbă, arte liberale, matematică, 
afaceri, ştiinţă, hobby-uri, tehno-
logie, cultură, sport, arte, psiholo-
gie şi filosofie; servicii interactive 
de educaţie sub formă de in-
struire folosind calculatorul sau 
asistată de calculator pe teme de 
evenimente curente, educaţie, 
istorie, limbă, arte liberale, ma-
tematică, afaceri, ştiinţă, hobby-
uri, tehnologie, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filosofie; ser-
vicii de educaţie şi divertisment 
sub formă de podcasturi, web-
casturi şi programe continue cu 
ştiri şi comentarii în domeniul 
muzicii, lucrărilor audio, cărţilor, 
teatrului, lucrărilor literare, eve-
nimentelor sportive, activităţilor 
de recreere, activităţilor de agre-
ment, turneelor, artei, dansului, 
spectacolelor muzicale, expoziţii-
lor, educaţiei sportive, cluburilor, 
radioului, comediei, competiţiilor, 
lucrărilor vizuale, jocurilor, jocu-
rilor de noroc, festivalurilor, mu-
zeelor, parcurilor, evenimentelor 
culturale, concertelor, editării, 
animaţiei, evenimentelor curente, 
modei şi prezentărilor multimedia 
accesibile pe Internet sau în alte 
reţele de calculatoare sau de 
comunicaţii; producţie de emisiuni 
radiofonice; divertisment radiofo-
nic; servicii prestate de studiouri 
de înregistrare; furnizarea in-
formaţiilor on-line cu privire la 
jocurile de calculator şi actualizări 
ale calculatorului pentru jocuri; 
furnizarea unei baze de date de 
divertisment on-line cu funcţii de 
căutare care conţine muzică, alt 
text digital, fişiere audio on-line, 

conţinut digital în reţele globale de 
calculatoare, reţelele fără fir şi 
reţele de comunicaţii electronice; 
furnizarea accesului temporar la 
software de calculatoare nedes-
cărcabil şi la facilităţile on-line care 
permite utilizatorilor să acceseze 
şi să descarce software de cal-
culatoare; furnizarea accesului 
temporar la software de calcula-
toare on-line nedescărcabil, care 
generează recomandări personali-
zate referitoare la aplicaţii software 
în funcţie de preferinţele utili-
zatorilor; monitorizarea datelor 
computerizate, sistemelor informa-
tice şi reţelelor de calculatoare în 
scopuri de siguranţă; găzduirea, 
clasificarea şi întreţinerea bazelor 
de date on-line pentru terţi; cloud 
computing cu software destinat 
utilizării în gestionarea bazelor de 
date; găzduirea cloud a bazelor de 
date electronice; prestarea servi-
ciilor de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice (ASP) cu 
software utilizat pentru gestio-
narea bazelor de date; platformă 
ca serviciu (PaaS) cu platforme de 
software de calculator utilizat 
pentru gestionarea bazelor de 
date; software ca serviciu (SaaS) 
cu software utilizat pentru gesti-
onarea bazelor de date; software 
ca serviciu (SaaS) pentru acce-
sarea, monitorizarea, urmărirea, 
căutarea, salvarea şi punerea în 
comun a informaţiilor pe teme de 
interes general; software ca 
serviciu (SaaS) pentru gestionarea 
informaţiilor personale şi pentru 
accesarea, răsfoirea şi căutarea în 
bazele de date on-line, conţinut 
audio şi multimedia, jocuri, aplicaţii 
software, pieţe de aplicaţii soft-
ware, liste şi ghiduri de programe 
şi video la cerere; software ca 
serviciu (SaaS) cu software pentru 
comenzi vocale şi recunoaşterea 
vocală, software pentru conversia 
vocii în text, aplicaţii software 
activate vocal, gestionarea infor-
maţiilor personale şi pentru acce-
sarea, răsfoirea şi căutarea în 
bazele de date on-line, conţinut 
audio, video şi multimedia, jocuri, 
aplicaţii software, pieţe de aplicaţii 
software, liste şi ghiduri de pro-
grame şi video la cerere; software 
ca serviciu (SaaS) care permite ca 
fişierele audio şi multimedia să fie 
descărcate şi accesate pe un 
calculator sau alte dispozitive 
electronice de larg consum porta-
bile; software ca serviciu (SaaS) 
pentru dispozitive mobile care 
permite utilizatorilor să caute în 
conţinutul dispozitivului informaţii, 
contacte şi aplicaţii; software ca 
serviciu (SaaS) pentru crearea de 
indexuri de informaţii, indexuri de 
site-uri web şi indexuri de alte 
resurse informaţionale; software 
ca serviciu (SaaS) pentru comenzi 
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nedescărcabile cu cărţi, reviste, 
ştiri şi informaţii; furnizarea ser-
viciilor de informare, consultanţă 
şi consiliere referitoare la cele 
sus-menţionate; 

 

vocale şi recunoaşterea vocii; 
software ca serviciu (SaaS) pentru 
controlul difuzoarelor inteligente; 
software ca serviciu (SaaS) cu 
software destinat utilizării în legă-
tură cu servicii de abonament la 
conţinut digital; software ca 
serviciu (SaaS) cu software pentru 
crearea, dezvoltarea, distribuirea, 
descărcarea, transmiterea, recep-
ţia, redarea, editarea, extragerea, 
codificarea, decodificarea, afişa-
rea, stocarea şi organizarea 
conţinutului audio şi multimedia; 
furnizarea platformelor de căutare 
care permite utilizatorilor să soli-
cite şi să recepţioneze conţinut 
media digital, aplicaţii; furnizarea 
accesului temporar la software şi 
aplicaţii on-line nedescărcabile 
pentru accesarea fişierelor audio 
şi video transmise continuu, jocu-
rilor, reţelelor de socializare, fişie-
relor text şi multimedia; servicii IT, 
şi anume furnizarea serverelor 
pentru bazele de date cu capaci-
tate variabilă, pentru terţi; furni-
zarea unui site web cu software 
nedescărcabil pentru gestionarea 
bazelor de date; furnizarea 
sistemelor de operare şi aplicaţiilor 
de calculator găzduite pe Internet; 
închirierea facilităţilor computeri-
zate şi stocare a datelor cu 
capacităţi variabile; furnizarea, 
dezvoltarea şi crearea de software 
nedescărcabile, accesibile printr-o 
reţea globală de calculatoare, 
pentru gestionarea aplicaţiilor de 
calculator; proiectarea, gestiona-
rea şi monitorizarea forumurilor de 
discuţii on-line; crearea paginilor 
web stocate electronic pentru 
servicii on-line şi Internet; stocarea 
datelor, crearea şi întreţinerea 
site-urilor web pentru terţi; 
gestionarea site-urilor web pentru 
terţi; închirierea serverelor web; 
servicii de întreţinere, creare şi 
găzduire de site-uri web; prestarea 
serviciilor de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice, şi anume 
furnizare, găzduire, gestionare, 
dezvoltare şi întreţinere de apli-
caţii, software, site-uri web şi baze 
de date în domeniile de comerţ 
electronic, plăţi on-line, ordonarea 
comenzilor, crearea site-urilor 
web, stocarea datelor, scalarea 
capacităţilor de calcul partajate, 
servicii de mesagerie şi calcularea 
clasamentului site-urilor web pe 
baza traficului de utilizatori; găz-
duirea unui site web care oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a 
analiza diferite materiale tipărite, 
conţinut fotografic, imagini grafice 
şi conţinut audio şi de a folosi un 
model personalizat care oferă 
informaţii, aprecieri, dezaprobări, 
editări, schimbări, modificări, opi-
nii, sugestii, comentarii şi participă 
la reţele de socializare, de afaceri 
şi de comunităţi; servicii IT, şi 
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anume crearea unei comunităţi on-
line pentru utilizatori înregistraţi să 
participe la discuţii, să recep-
ţioneze răspunsuri de la ceilalţi 
utilizatori, de la comunităţi virtuale 
şi să participe la reţele de 
socializare; crearea şi dezvoltarea 
hardware şi software de calcula-
toare; crearea şi dezvoltarea de 
software pentru jocurile de calcu-
latoare; furnizarea accesului tem-
porar la instrumente pentru dez-
voltarea de software on-line 
nedescărcabile, pentru crearea şi 
dezvoltarea jocurilor electronice; 
servicii de asistenţă tehnică, şi 
anume remedierea problemelor la 
software pentru jocuri de calcu-
latoare; furnizarea aplicaţiilor 
software nedescărcabile; furniza-
rea accesului temporar la software 
on-line nedescărcabil pentru cloud 
computing destinat utilizării în 
stocarea electronică a datelor; 
dezvoltarea software de calcula-
toare în domeniul aplicaţiilor 
mobile; prestarea serviciilor de 
furnizor de servicii de aplicaţii 
informatice, şi anume găzduirea, 
gestionarea, dezvoltarea şi între-
ţinerea aplicaţiilor, softwarelor şi 
site-urilor web în domeniile pro-
ductivităţii personale, comunicaţii-
lor fără fir şi tehnologiilor mobile; 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, 
precum şi servicii de cercetare şi 
de creaţie, referitoare la acestea; 
servicii de analiză şi cercetare 
industrială; furnizarea serviciilor de 
informare, consultanţă şi consiliere 
referitoare la cele sus-menţionate; 

      Cererea divizionară 

(210) 043803 
(220) 2017.12.22 
 
(511) NCL (11) 

09 - dispozitive de control pentru 
automatizarea locuinţei; dis-
pozitive de comunicaţii fără fir 
pentru transmitere de voce, date 
sau imagini; transmiţătoare şi 
receptoare de voce şi date; dis-
pozitive de informare controlate 
vocal, independente; dispozitiv 
de tip asistent personal controlat 
vocal, independent, care in-
tegrează servicii furnizate prin 
intermediul aplicaţiilor; difuzoare 
controlate vocal; aparate şi in-
strumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărire, 
de măsurare, de semnalizare, 
de control (verificare), de si-
guranţă (salvare) şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea su-
netului sau imaginilor; maşini de 
calculat; echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; calcula-
toare; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, re-
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glarea sau comanda curentului 
electric; suporturi de înregistrare 
magnetice; discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu 
preplată; software de calcula-
toare; dispozitive electronice 
portabile pentru recepţia, trans-
miterea şi citirea textului, imag-
inilor şi sunetului prin acces la 
Internet fără fir; telecomenzi 
pentru dispozitive de înregistra-
re; telecomenzi; controlere fără 
fir pentru monitorizarea şi con-
trolul de la distanţă al funcţiei şi 
stării altor dispozitive sau sis-
teme electrice, electronice şi 
mecanice; ecrane tactile pentru 
calculatoare; aparate digitale de 
redare a sunetului; aparate de 
înregistrare a sunetului; playere 
video digitale; aparate portabile 
pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea muzicii, 
imaginilor şi video; aparate şi 
instrumente electronice de in-
struire şi didactice; aparate de 
fotografiat; aparate de fotografiat 
digitale; software pentru redi-
recţionarea mesajelor; hardware 
şi software de calculatoare 
pentru procesarea, reproduce-
rea, sincronizarea, înregistrarea, 
organizarea, descărcarea, încăr-
carea, transmiterea, transmisia 
continuă, recepţia, redarea şi 
vizualizarea emisiunilor de tele-
viziune, filmelor, textului, imag-
inilor, conţinutului digital, fişiere-
lor multimedia, audio, video şi de 
date; software de calculatoare 
pentru accesarea, monitoriza-
rea, urmărirea, căutarea, sal-
varea şi punerea în comun a 
informaţiilor pe teme de interes 
general; software de calcula-
toare şi periferice pentru pro-
grame de televiziune (TV) inter-
active personalizate; software de 
calculatoare şi periferice desti-
nate utilizării la afişarea şi ma-
nipularea de media vizuală, 
imagini grafice, text, fotografii, 
ilustraţii, animaţie digitală, clipuri 
video, subtitrări de film, date 
audio şi pentru reţele de so-
cializare; programe de calculator 
pentru accesarea, răsfoirea şi 
căutarea în bazele de date on-
line; hardware şi software de 
calculatoare pentru asigurarea 
comunicării telefonice integrate 
cu reţele computerizate globale 
de informaţii; software de calcu-
latoare utilizat pentru controlul 
dispozitivelor de informare şi de 
tip asistent personal controlate 
vocal, independente; software 
de calculatoare destinat utilizării 
în legătură cu serviciul de 
abonament la conţinut digital, 
furnizând platforme de căutare 
care permite utilizatorilor să 
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solicite şi să recepţioneze 
conţinut media digital; software 
de calculatoare pentru crearea, 
dezvoltarea, distribuirea, descăr-
carea, transmiterea, recepţia, 
redarea, formatarea, editarea, 
extragerea, codificarea, decodi-
ficarea, convertirea, afişarea, 
stocarea şi organizarea textelor, 
lucrărilor vizuale, lucrărilor au-
dio, lucrărilor audiovizuale, lu-
crărilor literare, datelor, fişiere-
lor, documentelor şi lucrărilor 
electronice şi conţinutului multi-
media; software de calculatoare 
care permite ca conţinutul, tex-
tul, lucrările vizuale, lucrările 
audio, lucrările audiovizuale, 
lucrările literare, datele, fişierele, 
documentele şi lucrările electro-
nice să fie descărcate şi ac-
cesate pe un calculator sau alte 
dispozitive electronice portabile 
de larg consum; software de 
calculatoare pentru transmi-
terea, punerea în comun, re-
cepţia, descărcarea, transmisia 
continuă, afişarea şi transferul 
de conţinut, text, lucrări vizuale, 
lucrări audio, lucrări audiovizua-
le, lucrări literare, date, fişiere, 
documente, lucrări electronice 
prin intermediul dispozitivelor 
electronice portabile, calcula-
toarelor şi reţelelor globale de 
calculatoare şi de comunicaţii; 
miniboxe stereo; microfoane; 
software pentru recunoaşterea 
caracterelor; software pentru 
recunoaşterea vocală; software 
pentru servicii de poştă elec-
tronică şi mesagerie electronică; 
software de calculatoare pentru 
formatarea şi convertirea de 
conţinut, text, lucrări vizuale, 
lucrări audio, lucrări audiovizua-
le, lucrări literare, date, fişiere, 
documente şi lucrări electronice 
într-un format compatibil cu 
dispozitivele electronice porta-
bile şi cu calculatoarele; soft-
ware de calculatoare pentru 
gestionarea informaţiilor person-
ale şi pentru accesarea, răsfoi-
rea şi căutarea de conţinut audio 
şi multimedia, jocuri şi aplicaţii 
software; software pentru 
comenzi vocale şi recunoaşterea 
vocală, software pentru conver-
sia vocii în text şi aplicaţii soft-
ware activate vocal; software 
descărcabil sub formă de o 
aplicaţie mobilă pentru calcula-
toare sau alte dispozitive elec-
tronice de larg consum portabile; 
software de calculatoare în do-
meniul transmiterii şi afişării de 
text, imagini şi sunet; 
45 - servicii pe Internet de 
prezentări personale, de reţele 
de socializare şi de întâlniri; 
furnizarea datelor de contact şi 
facilitarea prezentărilor perso-
nale în scopul creării şi dez-
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voltării relaţiilor personale pro-
ductive pentru oameni cu dorinţe 
comune de a întâlni alţi oameni 
cu interese similare; servicii de 
prezentări personale, relaţii per-
sonale şi de reţele de socializare 
furnizate pe Internet sau prin 
intermediul altor reţele de calcu-
latoare sau de comunicaţii; ser-
vicii de reţele de socializare on-
line, şi anume facilitarea pre-
zentărilor sociale sau interacţiu-
nii între persoane; servicii de 
reţele de socializare on-line; 
servicii de reţele de socializare 
on-line în domeniul divertismen-
tului; servicii de reţele de so-
cializare on-line în domeniul 
divertismentului prestate prin 
intermediul unui site web şi reţe-
lelor de comunicaţii; servicii de 
administraţie personală; servicii 
juridice; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi a 
persoanelor; furnizarea bazelor 
de date computerizate on-line şi 
bazelor de date on-line cu 
funcţie de căutare în domeniul 
reţelelor de socializare; furni-
zarea unui site web de reţea de 
socializare în scopuri de diver-
tisment; furnizarea serviciilor de 
reţele de socializare în scopuri 
de comentarii, comparaţii, cola-
borare, consultanţă, sfaturi, dis-
cuţii, cercetare, schimb de in-
formaţii, indexare, localizare de 
informaţii şi divertisment; servicii 
personalizate pentru cumpără-
turi (personal shopping); furni-
zarea unei baze de date cu 
funcţie de căutare cu conţinut 
audio, video şi audiovizual dis-
ponibil pe Internet, în reţele de 
telecomunicaţii şi în reţele de 
telecomunicaţii fără fir în dome-
niul reţelelor de socializare on-
line. 
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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 adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. 

de ordine  
al înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării 
valabilităţii 

(730) 
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 6732 008080 TRIPOD 2018.08.10 Lycos, Inc., corporaţie din statul Virginia, 
US 
100 Fifth Avenue, Waltham, 
Massachusetts 02451, Statele Unite  
ale Americii 

2  R 6734 008090 HALLS CENTERS 2018.08.18 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

3  R 6735 008091 HALLS VITA-C 2018.08.18 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

4  R 6736 008092 HALLS 
MENTHOLYPTUS 

2018.08.18 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

5  R 6737 008094 ADAMS 2018.08.18 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

6  R 6739 008096 CERTS 2018.08.18 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

7  R 6807 008140 CABINET 2018.08.06 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 
DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, 
Germania 

8  R 6886 008078 Marcă figurativă 2018.08.06 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

9  18373 023998 MOLKLER 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

10  18374 024000 POLIREN 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

11  18377 024003 SELECTONE 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

12  18378 024004 SEMIN 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

13  18379 024009 TIMCOLOR 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

14  18415 024008 STABIL 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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15  18416 024010 UNITER 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

16  18417 024034 SARKAR 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

17  18418 024063 W Winston PREMIUM 2018.08.06 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

18  18419 024064 W Winston PREMIER 2018.08.06 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

19  18426 024014 NABIPROD 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

20  18428 024016 REM-COLOR 
РЕМ-КОЛОР 

2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

21  18430 024029 LAMIFIX 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

22  18431 024032 GAWIN 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

23  18432 024033 KINGSUN 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

24  18488 024052 “Aici banii prosperă!” 2018.08.11 UNIVERSALBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

25  18489 024053 «Здесь живут деньги!» 2018.08.11 UNIVERSALBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

26  18490 024054 LADY N COLLECTION 2018.08.04 CRUPCO Nicolai, MD 
Str. 25 Octombrie nr. 1, ap. 27, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

27  18541 024024 Marcă tridimensională 2018.08.25 Efes Holland Technical Management 
Consultancy B.V., NL 
Strawinskylaan 1229, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda 

28  18553 024072 explore 2018.08.07 ALCEDO GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 2, ap. 6, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

29  18554 024136 7 НОТ ЗДОРОВЬЯ 
7 NOT ZDOROVIA 

2018.08.21 TERENTII Serghei, MD 
Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

30  18570 024085 БУДЬ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ 
СЕБЯ 

2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

31  18571 024086 УТОЛИ ЖАЖДУ 
СТИЛЬНО 

2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

32  18572 024087 ЧАСТЬ ТВОЕЙ ЖИЗНИ 2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 
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33  18573 024171 BEENDIK 
БEEНДИК 

2018.08.28 TOPCIU Piotr, MD 
Str. Şcolii nr. 119, MD-6116,  
Tomai, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

34  18626 024065 ULTRACALC 2018.08.07 VULTAR SISTEM S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 81, ap. 18, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

35  18627 024066 VULTAR SYSTEMS 2018.08.07 VULTAR SISTEM S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 81, ap. 18, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

36  18628 024141 Moncastro 2018.08.22 S. VARTIC,  
întreprindere individuală, MD 
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica 
Moldova 

37  18700 024127 BELLA PELLEGRINA 2018.08.19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

38  18726 023988 SLV 2018.08.08 NS-Art S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

39  18727 023990 PAULMANN 2018.08.08 NS-Art S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

40  18741 024055 stomer 2018.08.06 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

41  18808 024050 FII BĂRBAT 
ADEVĂRAT 

2018.08.08 ALMOS-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

42  18813 024125 PARLIAMENT 
One 

RECESSED FILTER 

CHARCOAL 

2018.08.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia 

43  18904 024118 MOTOACTV 2018.08.15 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 

44  18905 024138 STILETTO 2018.08.21 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 

45  18908 024084 Gura 
CĂINARULUI 

2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

46  18913 024021 NMC 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

47  18915 024042 NO SLEEP 2018.08.01 International Distribution Systems 
Limited, CY 
Tassou Papadopoulou, 6, Flat/Office 22, 
Agios Dometios, 2373, Nicosia, Cipru 

48  18916 024043 Marcă figurativă 2018.08.01 International Distribution Systems 
Limited, CY 
Tassou Papadopoulou, 6, Flat/Office 22, 
Agios Dometios, 2373, Nicosia, Cipru 

49  18928 024040 RUVINIL 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

50  18948 024111 BIO TIME 2018.08.15 Soira Investments Limited, VG 
3076 Sir Francis Drake's Highway, 
P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, 
Insulele Virgine Britanice 
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51  18949 024112 BIO TIME  
БИО ТАЙМ 

2018.08.15 Soira Investments Limited, VG 
3076 Sir Francis Drake's Highway, 
P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, 
Insulele Virgine Britanice 

52  18951 024139 VARO 2018.08.22 VARO-INFORM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

53  18959 024132 TABAC CREATEUR 2018.08.20 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

54  18960 024142 View 
CAFÉ & RESTAURANT 

2018.08.25 NOBIL CLUB S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

55  18966 024147 TATIUS 2018.08.22 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

56  18971 024131 A MA FACON 2018.08.20 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

57  18972 024133 SALUT NOUVEL 2018.08.20 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

58  18974 024177 VERANDA 2018.08.29 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

59  18985 024078 1430 CITY TAXI 2018.08.13 ROSANIN-PLUS S.R.L., MD 
Str. Suceava nr. 16, ap. 77, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

60  18996 024088 ЛОВИ ВОЛНУ ЛЕТТО 2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

61  19010 024062 CINZEAC  
vodca 

2018.08.08 ALMOS-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

62  19049 024169 STOP AUTO 2018.08.28 TEMPESTA S.R.L., MD 
Str. Grădinilor nr. 21, ap. 42, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

63  19116 024154 MOLDMOVER 2018.08.25 CEBOTARU Pavel, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

64  19117 024155 MOLDRELO 2018.08.25 CEBOTARU Pavel, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

65  19193 024076 lime 
fresh interiors 

2018.08.08 GAIDAMPAS Ivan, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 106, ap. 1, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

66  19194 024094 YOZ! 2018.08.13 COJOCARU Anatolie, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 177, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67  19222 023993 BRANDAID 2018.08.06 PERTSIIA Valentin, UA 
Ul. F. Puşinoi 8, kv. 233, 03115, Kiev, 
Ucraina 

68  19224 024095 SunRays 2018.08.13 TCACENCO Oleg, MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 45, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

69  19227 024104 БОГДАН ПЕРВЫЙ 2018.08.14 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

70  19228 024105 БОГДАН I 2018.08.14 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 
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71  19272 024079 1 First 

Class 

Service 

2018.08.08 STARODUBOV Iurii, MD 
Str. Miron Costin nr. 8, ap. 16, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

72  19352 024175 kvartal 2018.08.29 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

73  19444 024077 IP+ 2018.08.08 Arax-Impex  S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

74  19493 023949 ROTACON 2018.08.14 ROTACON-IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 36, 
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

75  19501 024114 RICH 
РИЧ 

2018.08.15 Soira Investments Limited, VG 
3076 Sir Francis Drake's Highway, 
P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, 
Insulele Virgine Britanice 

76  19522 024083 Gura 
CĂINARULUI 

2018.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

77  19583 024075 Valea Verde 2018.08.11 ORIZONT S.A.R.C., MD 
Str. Uzinelor nr. 171, bloc 2, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

78  19608 023935 OLLA 2018.08.07 GOJIN Olga, MD 
Şos. Munceşti nr. 54, ap. 60, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

79  19784 024137 DOMINGO 2018.08.22 MALAI Alexandru, MD 
Bd. Moscova nr. 9, bloc 2, ap. 23, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

80  19800 024020 MEGAPLAST 
МЕГАПЛАСТ 

2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

81  19801 024031 LENTEX 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

82  19935 023950 STEREYO 2018.08.13 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

83  19936 023951 STEREYO 2018.08.13 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

84  19937 023952 STEREYO 2018.08.13 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

85  20001 024026 EFES 

FUSION 
2018.08.25 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT 

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, TR 
ADNAN KAHVECİ BULVARI, 
BAHÇELİEVLER MAH. No.5, PK1, 
BAHÇELİEVLER, TURCIA 

86  20002 024028 EFES FUSION 2018.08.25 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT 
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, TR 
ADNAN KAHVECİ BULVARI, 
BAHÇELİEVLER MAH. No.5, PK1, 
BAHÇELİEVLER, TURCIA 

87  20054 024030 TICO 2018.08.01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

88  20061 024144 NOBIL 
ITALIAN RESTAURANT 

2018.08.25 NOBIL CLUB S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 132, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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89  20136 024101 CELLINI 2018.08.13 PŞEDERSCHI Vasile, MD 
Str. Constantin Stamati nr. 8, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

90  20436 024099 БЛАГОДАТЬ 2018.08.13 BLANARI Vadim, MD 
MD-4123, Artimonovca, Cimişlia, 
Republica Moldova 

91  21076 024135 LuX'Or 2018.08.20 OOO "Compania "EvroVin", RU 
Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, 
Moscova, Federaţia Rusă 

 

 
 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în august 2019 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. de ordine  
al înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 382 001498 VS VIRGINIA 
SLIMS 

Superslims 

2019.08.24 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

2 R 7236 008809 "DONARIS 
GROUP" S.A. 

2019.08.13 DONARIS GROUP, societate de 
asigurări-reasigurări S.A., MD 

3 R 7238 008815 PS2 2019.08.17 Sony Interactive Entertainment 
Incorporated, JP 

4 R 7258 008807 whiskas 2019.08.12 MARS, INCORPORATED, US 

5 R 7259 008814 P 2019.08.18 PARKER PEN PRODUCTS, GB 

6 R 7329 008802 AMD ATHLON 2019.08.10 ADVANCED MICRO DEVICES, 
INC., corporaţie din statul 
Delaware, US 

7 R 7354 008799 ARIEL COLOR 
ACTIV 

2019.08.09 The Procter & Gamble Company, 
Us 

8 R 7356 008808 INSTAX 2019.08.13 FUJIFILM Corporation, JP 

9 R 7446 008840 PENHALIGON'S 
ENGLISH 

CLASSICS 

2019.08.30 Penhaligon's Limited, GB 

10 R 7463 008788 COSTCO 2019.08.05 Price Costco International, Inc., 
US 

11 R 7620 008843 Odema 2019.08.30 ODEMA, societate pe acţiuni de 
tip închis în numele V. Soloviovoi, 
MD 

12 R 7710 008787 COSTCO 2019.08.05 Price Costco International, Inc., 
US 

13 R 7907 008818 TVS 2019.08.19 TURNVESPLAS S.R.L,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

14 R 8372 008835 accent  
electronic 

2019.08.26 Accent Electronic S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

15 19951 025683 ALLURE 2019.08.06 Sanata & Co S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

16 20031 025685 ГРОНА 
GRONA 

2019.08.06 BUELO S.R.L., MD 

17 20033 025693 MIRRADEN 2019.08.18 CEBAN Mihail, MD 

18 20034 025695 Benvenuti a Casa 2019.08.18 CAVIO HOLDING Ltd, CY 

19 20035 025698 SANDALINI 2019.08.10 ELRADA-LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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20 20059 025676 Белый орёл 2019.08.05 GOGU Alexei, MD 

21 20067 025681 VELVET 2019.08.06 UNGUREANU Igori, MD 

22 20068 025720 MOONSHINE 
AROMA 

2019.08.07 Gallaher Limited, GB 

23 20088 025726 arta  
CULINARULUI 

2019.08.12 Arta Culinarului S.R.L., MD 

24 20108 025750 LYMZAVA 2019.08.12 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

25 20109 025751 TAMLIAY 2019.08.12 Wyeth LLC, US 
26 20110 025786 HENDRIO 2019.08.28 Wyeth LLC, US 

27 20111 025787 BOSULIF 2019.08.28 Wyeth LLC, US 

28 20112 025788 BIXSUTA 2019.08.28 Wyeth LLC, US 

29 20113 025789 BOVZUTA 2019.08.28 Wyeth LLC, US 
30 20130 025756 sms credit 2019.08.17 SMS Credit S.R.L., organizaţie  

de microfinanţare, MD 
31 20131 025755 AVIR 

АВИР 
2019.08.18 Metatron S.A., MD 

32 20143 025711 NATRELLE 2019.08.04 Allergan, Inc., US 

33 20175 025689 MADZERINI 2019.08.06 DZERNOVICI Anatolie, MD 
34 20201 025677 ХРОНИКА 

ВИНОДЕЛА 
2019.08.05 BOSTAN Victor, MD 

35 20246 025723 LIXALEV 2019.08.07 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 

36 20247 025725 LIXITOL 2019.08.07 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 

37 20269 025715 ART& 
FACT 

2019.08.12 ARUTIN Evghenii, MD 

38 20270 025717 ПОЛИЖИНАКС 2019.08.06 Thierry Georges René GOBET, 
FR 
Arnaud Jean Mathieu GOBET, FR 

39 20271 025718 ФЛЕБОДИА 2019.08.06 LABORATOIRES INNOTHERA, 
Société par Actions Simplifiée, FR 

40 20272 025719 ФАРМАТЕКС 2019.08.06 LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée, FR 

41 20281 025712 EUROASIG grup 
COMPANIA DE 

ASIGURĂRI 

Abordare şi 
protecţie 

europeană! 

2019.08.13 EUROASIG GRUP S.R.L., 
companie de asigurări, MD 

42 20285 025766 Cristal Record 2019.08.19 DAVID Svetlana, MD 

43 20290 025743 СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 

2019.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

44 20294 025703 VILA RICA 2019.08.12 IBRIŞIM Alexandr, MD 

45 20311 025739 Twix 2019.08.12 MARS, INCORPORATED, US 
46 20312 025740 MilkyWay 2019.08.12 MARS, INCORPORATED, US 

47 20313 025746 ARAZOG 2019.08.12 Wyeth LLC, US 

48 20314 025747 BRYNDIR 2019.08.12 Wyeth LLC, US 

49 20315 025749 LYMAPZA 2019.08.12 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

50 20317 025775 m&m’s 2019.08.26 MARS, INCORPORATED, US 
51 20318 025781 Supermi 2019.08.28 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 

ID 

52 20328 025773 CS CASA 
SĂRBĂTORII  

2019.08.25 ŞELIN Victor, MD 

53 20331 025688 MEGAPRESS 2019.08.06 BUX Mihail, MD 
54 20332 025738 fotOstyle 2019.08.13 GRIGORŢEVICI Vitali, MD 

55 20350 025741 MARY KAY 
FOREVER 
ORCHID 

2019.08.12 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 
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56 20351 025782 POP  
MIE 

2019.08.28 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 
ID 

57 20359 025770 INFOBONUS 2019.08.20 VARO-INFORM S.R.L., MD 
58 20409 025670 Zimmer 2019.08.03 CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD 

59 20410 025753 Melancolina 2019.08.14 Samiralagro S.R.L.,  
societate comercială, MD 

60 20448 025704 ADRENALIN 
RUSH 

2019.08.21 BESCHIERU Radu, MD 

61 20494 025768 H  
HORUS 

2019.08.19 BALAN Valentin, MD 

62 20505 025744 Las Frutas 2019.08.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

63 20512 025708 GSJ 2019.08.07 BONCOM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

64 20514 025710 NOBEL® 

CORPORATION 
2019.08.10 Nobel-Grup S.R.L., MD 

65 20578 025678 CRONICA 
VINULUI 

2019.08.05 BOSTAN Victor, MD 

66 20579 025762 TYC 2019.08.18 VOENNOV Evghenii, MD 
67 20606 025714 Z®GD 2019.08.12 CEPOI Victor, MD 

68 20615 025705 SAN CLEAN 2019.08.21 TERMICAN Sergiu, MD 
RAZLOGA Rostislav, MD 

69 20646 025742 LUCKYLHHOUSE  2019.08.12 RĂSOI Victoria, MD 

70 20648 025777 BORSAN 
БОРСАН 

2019.08.28 BODRUG Marian, MD 

71 20945 025760 mr.  
Chips 

2019.08.17 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

72 20999 025696 VALTRO 2019.08.17 Trofimcenco-Electronics, 
întreprindere individuală, MD 

73 21002 025791 Auto Hof 2019.08.07 BIONTON-PRIM S.R.L., MD 

74 21003 025697 PARADISO 2019.08.18 ZHENG SHI INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

75 21086 025764 Skylight 2019.08.18 Lenovo (Beijing) Limited, CN 

76 21144 025759 DON  
KIDO 

2019.08.17 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

77 21593 025707 20 KING SIZE  

CLASS A  

ATLANTA  
KING SIZE  

AMERICAN BLEND 

2019.08.18 N.E.T. Co United S.A., VG 

78 21690 025776 NILSON 
НИЛСОН 

2019.08.28 METAL KALIP SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 

79 22108 025686 DESPERADOS 2019.08.06 HEINEKEN ENTREPRISE, FR 

80 22619 025752 Eurolux 2019.08.19 TEHNO-TREND S.R.L., MD 
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0003 2018.01.11 1 (2) 2019.02.18 6/2018 

2 f 2018 0030 2018.04.17 1 2019.02.21 6/2018 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în 
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  

aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregis-

trării 

(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 
 

Nr. IDB 

1 DM/101077 2018.03.31 

 

2018.03.26, 

s201800773, 
UA 

PRYVATNE 
PIDPRYIEMSTVO 
«VYROBNYCHO-
TORHOVA KOM-
PANIIA «LUKAS», 
UA 
 

Ambalaje / Packages / 
Emballages 

09-03 2 20/2018 
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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 și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

certificatului 

(21)  
Nr. 

de depozit 

(22)  
Data  

de depozit 

(18) Data 
expirării 

termenului  
de valabilitate 

1 DIONYSOS-MERENI S.A., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii Noi, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

582 f 2003 0076 2003.08.22 2018.08.22 

2 OHARA Nariko, JP 
538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi,  
Nara 631-033, Japonia 
 
TAKAMATSU Kuniaki, JP 
34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-gun,  
Mie 515-0314, Japonia 

1152 f 2008 0071 2008.08.22 2018.08.22 

3 PETSIMPLAST S.R.L., MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova 

1529 f 2013 0088 2013.08.12 2018.08.12 

4 GRADINAR Serghei, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 30, MD-4101, Cimişlia, 
Republica Moldova 

1542 f 2013 0085 2013.08.02 2018.08.02 

5 BURLACU Ştefan, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

1543 f 2013 0089 2013.08.16 2018.08.16 

6 RACU Alisa, MD 
MD-5106, Donduşeni, Donduşeni, Republica 
Moldova 

1549 f 2013 0086 2013.08.05 2018.08.05 

7 GLASS CONTAINER PRIM S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 201, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1576 f 2013 0087 2013.08.09 2018.08.09 

 
 

Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul depozitului,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Marcă 020808 R 17054 5/2008 
10/2008 
12/2016 
6/2017 
12/2018 

(730)  
kv. 6, ul. Frunze, 15, 357100, g. 
Nevinnomyssk, 357107, 
Stavropolsky Krai, Federaţia Rusă 
 

(730)  
kv. 6, ul. Frunze, 15, 357100, g. 
Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai, 
Federaţia Rusă 
 

2 Marcă 023000 R 18296 11/2008 
9/2009 

 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 14, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 
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3 Marcă 024899 19477 7/2017 
 

(730)  
Str. Nicolai Gribov nr. 4, ap. (of.) 32,  
or. Durleşti, MD-2003, Republica 
Moldova 

 

(730)  
Str. Nicolai Gribov nr. 4, ap. (of.) 32,  
MD-2003, or. Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

4 Cereri de 
înregistrare  
a mărcilor 

042000 
042001 

- 
- 

6/2018 
 
 
 
 

(730)  
Supreme Grand Lodge of the 
Ancient and Mystical Order Rosae 
Crucis, Inc., US 
Rosicrucian Park, 1342 Naglee 
Avenue, San Jose California 95191, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
THE SUPREME GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT AND MYSTICAL 
ORDER ROSAE CRUCIS, US 
1342 Naglee Avenue San Jose, 
California 95126-2007, Statele Unite 
ale Americii 
 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 
 

039993 31719 4/2017 (511)  
… 
21 - …  dispozitive de uz casnic şi 
de bucătărie, farfurii de sticlă, 
porţelan, ceramică, metale obişnuite, 
materiale plastice, mase sintetice şi 
alte materiale, şi anume doniţe, 
găleţi, vase pentru fierbere, veselă, 
farfurii şi pahare din hârtie, tăvi, 
cafetiere, strecurătoare, polonice de 
servire, spatule, boluri pentru spălat, 
boluri, cupe pentru ouă, forme de 
copt, carafe, recipiente pentru 
depozitarea alimentelor, suporturi de 
pahare şi vase pentru fiert; toate 
produsele sus-menţionate, cu 
excepţia containerelor pentru 
deşeuri de hârtie, deşeuri 
nereciclabile, materialelor de 
ambalare uşoară, containerelor de 
sortare pentru deşeuri cu sau fără 
capac, containerelor pentru 
substanţe dăunătoare, containerelor 
pentru deşeuri periculoase;  
… 
 

(511) 
… 
21 - … dispozitive de uz casnic şi de 
bucătărie, farfurii de sticlă, porţelan, 
ceramică, metale obişnuite, 
materiale plastice, mase sintetice şi 
alte materiale, şi anume doniţe, 
găleţi, coşuri de gunoi, vase pentru 
fierbere, veselă, farfurii şi pahare din 
hârtie, tăvi, cafetiere, strecurătoare, 
polonice de servire, spatule, boluri 
pentru spălat, boluri, cupe pentru 
ouă, forme de copt, carafe, 
recipiente pentru depozitarea 
alimentelor, suporturi de pahare şi 
vase pentru fiert; toate produsele 
sus-menţionate, cu excepţia 
containerelor pentru colectarea 
deşeurilor menajere şi de bucătărie; 
containerelor pentru deşeuri de 
hârtie şi deşeuri nereciclabile, 
materialelor de ambalare uşoară, 
containerelor de sortare pentru 
deşeuri cu sau fără capac, 
containerelor pentru substanţe 
dăunătoare, containerelor pentru 
deşeuri periculoase;  
… 
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b 

VII 

Comisia de Contestaţii a AGEPI / 
Appeals Board of AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  

în luna februarie 2019, în privinţa cărora  
procedura a fost finalizată  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, data examinării  
contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 

 
040916 

2017.07.13 
 

ALIYEV Rafig, MD 

ALIYEV 
Rafig, MD 

2018.10.26 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.08.21 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: "cafea; lapte 
(cafea cu -); băuturi pe bază de cafea; 
ciocolată; lapte (ciocolată cu-) băutură; spume 
de ciocolată; îngheţată; miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă", precum şi 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 35, 43. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "CAFE", cu 
excepţia executării grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

041069 
2017.08.24 

 
ZINCENCO Tatiana, 

MD 

ZINCENCO 
Tatiana, MD 

2018.12.12 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.26 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35 şi 
pentru următoarele servicii din clasa 41: 
"organizarea activităţilor sportive, culturale şi 
educaţionale pentru copii".  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

 
 

041843 
2018.01.16 

 
FCA US LLC,  

(a limited liability 
company organized 
and existing under 

the laws of the State 
of Delaware), US 

FCA US LLC, 
(a limited 
liability 

company 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware), US 

2019.01.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.26 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 12: "vehicule cu 
motor, cu excepţia părţilor acestora, şi anume: 
pneuri, anvelope, bandaj de roată". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 

4 Marcă naţională 

 
 

034810 
2014.03.24 

 
ASOCIAŢIA 

OBŞTEASCĂ "BRIO 
SONORES", MD 

Brătescu Ion, 
MD 

2015.06.08 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.08. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 

 
040822 

2017.06.28 
 

ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

2018.10.05 
privind repunerea 

în dreptul de a 
contesta 

împotriva deciziei 
de respingere 

totală a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 040822 din 2017.06.28. 

6 Marcă naţională 

 
040822 

2017.06.28 
 

ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

2018.10.05 
împotriva deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.05.14 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru produsul 
"îngheţată" din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

041564 
2017.11.15 

 
BALABAN 

INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, 

MD 

BALABAN 
INTRAVEST 

S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2019.01.09 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.10.25 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 
20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, precum şi pentru 
următoarele produse din clasa 12: "vehicule; 
aparate de locomoţie terestră, aeriană sau 
navală, toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia anvelopelor pentru automobile; 
automobilelor, componentelor şi accesoriilor 
acestora".  
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 
în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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1 2 3 4 5 6 

8 Marcă naţională 

 
 

041689 
2017.12.11 

 
MELNIC Vladimir, 

MD 
CULICOVSCHI 

Serghei, MD 

MELNIC 
Vladimir, MD 

2018.12.19 
împotriva deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.31. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
 

041161 
2017.09.20 

 
KILOVATÎI Alexandr, 

MD 

KILOVATÎI 
Alexandr, 

MD 

2019.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

035213 
2014.06.04 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

IMPERIAL 
UNIT S.R.L., 

MD 

2016.12.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.11.06. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1337806 
2016.01.22 

 
Uladzimir Aliseika, 

BY 

Uladzimir 
Aliseika, BY 

2018.12.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.15 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
07, 08, precum şi pentru următoarele produse 
din clasa 09: "acumulatoare electrice şi baterii 
electrice, cu excepţia celor pentru ţigări 
electronice şi dispozitive electronice utilizate 
pentru încălzirea tutunului; aparate de sistem 
de poziţionare globală [GPS]; baterii galvanice; 
balanţe cu cârlig şi greutate liberă; balanţe; 
hidrometre; instrumente meteorologice; 
dispozitive de navigat prin satelit; încărcătoare 
pentru baterii, cu excepţia celor pentru ţigări 
electronice şi dispozitive electronice utilizate 
pentru încălzirea tutunului" şi pentru 
următoarele produse din clasa 11: "Aparate de 
iluminat, de gătit, de refrigerare, de uscare, de 
ventilare; aparate pentru dezodorizarea aerului; 
aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau 
a apei; maşini de prăjit fructe; congelatoare; 
boilere, altele decât componentele de maşini; 
aparate electrice pentru copt vafe, ventilatoare 
electrice de uz personal; încălzitoare de apă; 
hote de extracţie pentru bucătărie, termofoare; 
aparate pentru încălzit picioare [electrice sau 
neelectrice]; aparate pentru încălzit paturi; 
grătare [aparate de gătit]; brichete; cabine de 
duş; şemineuri; oale de gătit sub presiune, 
electrice; aparate de climatizare; percolatoare 
electrice de cafea; lămpi cu gaz; lămpi 
electrice; maşini pentru coacerea pâinii; maşini 
de gătit multifuncţionale; panouri de încălzire 
cu infraroşu; aparate electrice de gătit cu aburi; 
maşini de gătit; cuptoare cu microunde 
[aparate de gătit]; maşini de gătit; aparate de 
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filtrare a apei; aparate şi maşini pentru 
purificarea aerului; aparate şi instalaţii de gătit; 
reşouri de păstrat mâncarea caldă; aparate 
electrice de făcut iaurt; elemente electrice de 
încălzire; uscătoare de păr; oale de gătit sub 
presiune, electrice; dispozitive de încălzire cu 
ventilator pentru uz personal; recipienţi termici 
(aparate de uz casnic care urmează să fie 
utilizate pentru fierberea apei şi menţinerea 
acesteia la o temperatură predeterminată); 
aparate de prăjit pâine; aparate de răcire a 
aerului; instalaţii de filtrare a aerului; ustensile 
de gătit electrice; filtre pentru apă potabilă; 
friteoze electrice; aparate de refrigerare; 
sisteme pentru băi de hidromasaj, vase 
electrice cu încălzitor, încălzitoare electrice de 
biberoane, reşouri, toate produsele menţionate 
anterior, cu excepţia; aparatelor pentru 
încălzirea lichidelor." 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

12 Marcă internaţională 

 
IR 1354483 
2017.04.24 

International Road 
Transport Union, CH 

International 
Road 

Transport 
Union, CH 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.11.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

13 Marcă internaţională 

 
 

IR 316161 
1966.07.01 

 
GIVENCHY, FR 

GIVENCHY, 
FR 

2018.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.07.10 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 14.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

14 Marcă internaţională 

 
 

IR 624521 
1994.09.27 

 
GIVENCHY, FR 

GIVENCHY, 
FR 

2018.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.06.21 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
09, 18, 25.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

15 Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1048944 
2010.08.19 

 
ORAC NV, BE 

ORAC NV, 
BE 

2019.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.28 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 19, 20, 37.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 



MD - BOPI 3/2019  

 284

 

1 2 3 4 5 6 

16 Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1342136 
2016.07.22 

 
Xiaomi Inc., CN 

Xiaomi Inc., 
CN 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare  
a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.10.10 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

17 Marcă internaţională 

 
 

IR 1282805 
2015.09.07 

 
NOVOSOLOV IURII 
OLEKSANDROVYCH

, UA 

NOVOSOLOV 
IURII 

OLEKSAN-
DROVYCH, 

UA 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de 

înregistrare  
a mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2018.11.28 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 41.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului GARANTIE MANAGEMENT PRIM S.R.L. 
           
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 07.02.2019 (dosarul nr. 2i-

72/19) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului GARANTIE MANAGEMENT PRIM 
S.R.L., IDNO 1002600020001,  

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 25858 din 19.06.2013, înregistrate pe numele titularului 
GARANTIE MANAGEMENT PRIM S.R.L., Str. Petricani nr. 19, of. 301, MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului Vacari Chiril 
           
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Ciuchitu Radu nr. 085s-838r/2019, privind 

executarea documentului executoriu nr. MAI04 314329 din 28.05.2018, emis de IP Ciocana, privind 
anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrului și interdicției aplicate asupra bunurilor 
debitorului Vacari Chiril Serghei, IDNP 2005005078524: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra operei de artă plastică conform certificatului seria AP  
nr. 5705 din 01.08.2017, titular Vacari Chiril, IDNP 2005005078524;   

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al operei de artă plastică sus-menţionate, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la menţinerea sechestrului  
asupra OPI, înregistrate pe numele  

titularului Iunitex S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 25.02.2019 (dosarul nr. 2i-
113/19) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Iunitex S.R.L., c/f 1005600022198: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 30108 din 23.03.2016, înregistrate pe numele 
titularului IUNITEX S.R.L., c/f 1005600022198, Str. Kiev nr. 3/3, of. 10,  MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General al AGEPI nr. 74 din 14.04.2017, în temeiul 
Încheierii Curţii de Apel Chișinău din 09.03.2017 (dosar nr. 2i-234/17). 
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Cu privire la modificarea Ordinului  
Directorului General al AGEPI nr. 21 din 15.02.2019 

cu privire la aplicarea interdicţiei asupra OPI,   
înregistrate pe numele titularului Caraman Ghenadie 

 
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Ciuchitu Radu, nr. 073-819r/19 din 

28.01.2019 prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei asupra bunurilor debitorului Caraman Ghennadii 
Evghenii, IDNO 0981804022697: 

Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 21 din 15.02.2019 cu privire la aplicarea interdicţiei 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului Caraman Ghenadie se modifică, după cum urmează: 

1) la punctul 1, după cuvintele „operei ştiinţifice conform certificatului seria OŞ nr. 2739 din 
02.09.2010” se completează cu cuvintele „şi operei integrante conform certificatului seria OI nr. 2007 
din 28.07.2008” și în continuare după text. 

2) în anexa la Ordin, după cuvintele „operei ştiinţifice conform certificatului seria OŞ nr. 2739 din 
02.09.2010” se completează cu cuvintele „şi operei integrante conform certificatului seria OI nr. 2007 
din 28.07.2008” și în continuare după text. 
 

 



1
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 

care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 

of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Cu privire la modificarea Ordinului 
Directorului General al AGEPI nr. 214 din 24.10.2017 

 
În scopul respectării prevederilor Regulamentului privind codificarea şi evidenţa 

documentelor tipizate elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 104 din 17.06.2013, 
cu modificările ulterioare, precum şi în legătură cu necesitatea operării unor modificări în 
formularele-tip ale cererilor de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 33 din 
06.03.2019 au fost modificate și expuse în redacție nouă următoarele formulare-tip: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea formularului-tip Numărul formularului-tip 

1 
 

Cerere de înregistrare a unei indicații geografice 
 F-02-IG-001-E-03-0044 

2 Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine 
 F-02-DO-001-E-03-0045 

3 Cerere de înregistrare a unei specialități 
tradiționale garantate 
 

F-02-ST-001-E-03-0046 

 
Formularele-tip pot fi obținute direct la AGEPI sau pot fi accesate la adresa: 

http://agepi.gov.md/ro/formulare/gi-ao-tsg   
 

 

Cu privire la aprobarea componenţei nominale 
a Comisiei de Contestaţii a AGEPI 

 
În legătură cu necesitatea actualizării componenţei Comisiei de Contestaţii, ţinând cont de 

prevederile Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, pct. 7 
al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor (în continuare Comisia de 
Contestaţii AGEPI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2009, precum şi de prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 1247/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 36 din 07.03.2019 a fost 
aprobată în redacţie nouă Componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii a AGEPI.  

 
Componenţa nominală 

a Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
 
Bolocan Lilia, Director General, preşedinte al Comisiei 
Popa Andrei, Director General adjunct, vicepreşedinte al Comisiei 
Bodarev Luminiţa, consultant superior, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, secretar al 
Comisiei 
Balabanu Luminiţa, specialist principal, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, secretar 
al Comisiei 
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Membrii Comisiei: 
Bondaresco Patricia, consultant principal, Direcţia drept de autor 
Bologan Galina, consultant principal, Secţia mărci internaţionale 
Caisîm Natalia, șef Secţie examinare 
Cocieru Ludmila, șef Secţie mărci internaţionale 
Colşatschi Dorina, șef Secţie legislaţie 
Dadu Elena, șef Secţie asistenţă juridică şi înregistrare contracte 
Guşan Ala, specialist principal, Secţia examinare 
Iustin Viorel, șef Direcţie brevete 
Leviţchi Simion, șef Direcţie mărci şi design industrial 
Munteanu Svetlana, Consilier al Directorului General 
Mogol Natalia, șef adjunct Direcţie mărci şi design industrial 
Popescu Rodica, șef Direcţie drept de autor 
Pulbere Victoria, șef Secţie mărci naţionale 
Stici Diana, șef Direcţie juridică 
Sahan Svetlana, specialist principal, Secţia mărci naţionale 
Şaitan Alexandru, șef Secţie desene şi modele industriale 
Ţurcan Jana, consultant principal, Secţia legislaţie 
Vataman Doiniţa, consultant superior, Secţia legislaţie  
 
 

Cu privire la Comisia de atestare și disciplină 
a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală 

 
În scopul actualizării componenței nominale a Comisiei de atestare și disciplină a 

evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1247 din 19.12.2018 privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 44 din 18.03.2019 a fost modificată 
componenţa nominală a Comisiei de atestare și disciplină a evaluatorilor obiectelor de proprietate 
intelectuală.  

 
Componența nominală 

a Comisiei de atestare și disciplină 
a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală 

 
Popa Andrei, Director General adjunct, președinte al Comisiei 
Stici Diana, șef Direcție juridică, vicepreședinte al Comisiei 
Popescu Rodica, şef Direcţie drept de autor, membru al Comisiei 
Luțcan Alexandru, șef Serviciu audit intern, membru al Comisiei 
Șpac Lilia, specialist superior, Secția contabilitate, planificare și achiziții, secretar al Comisiei 

 
 

Cu privire la modificarea componenței nominale 
a Observatorului respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală 
 

În scopul actualizării componenței Observatorului respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, aprobate prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 99 din 12.06.2013, precum și 
ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1247 din 19.12.2018 privind organizarea și 
funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin Ordinul Directorului General al 
AGEPI nr. 48 din 20.03.2019 a fost modificată componenţa nominală a Observatorului respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală.  
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Componența nominală 
a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

 
 
Președinte: 
Popa Andrei, Director General adjunct 
 
Secretar: 
Moldovan Lăcrămioara, consultant principal, Secția relații internaționale, Direcția comunicare și 
relații internaționale, responsabil pentru notificarea și informarea prin intermediul Ministerului 
Economiei și Infrastructurii a OMC privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerț (TRIPS) 
  
Membrii: 
Popescu Rodica, șef Direcție drept de autor 
Bondaresco Patricia, consultant principal, Direcția drept de autor  
Cemortan Irina, specialist superior, Secția asistență juridică și înregistrare contracte, Direcția 
juridică 
Onișoru Veaceslav, specialist principal, Direcția drept de autor 
Patrașco Ludmila, specialist superior, Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare și relații 
internaționale 
Nasirov Tatiana, specialist superior, Secția tehnologii informaționale, Direcția management 
instituțional 
Mocanu Cristina, specialist principal, Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare și relații 
internaționale 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 

Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

 
 
 

Tratatul OMPI privind dreptul de autor 
 

La 22 februarie 2019, Republica Cabo Verde a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. 

Tratatul OMPI privind dreptul de autor va intra în vigoare cu privire la Republica Cabo Verde 
cu începere de la 22 mai 2019. 

 
 
Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele 

 
La 22 februarie 2019, Republica Cabo Verde a depus instrumentele de aderare la Tratatul 

OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. 
Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele va intra în vigoare cu privire la 

Republica Cabo Verde cu începere de la 22 mai 2019. 
 
 

Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate  
al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți  

de citire a materialelor imprimate 
 

La 22 februarie 2019, Republica Cabo Verde a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
de la Marrakesh privind  facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la 
27 iunie 2013. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Republica Cabo Verde cu începere 
de la 22 mai 2019. 

 

*** 

La 27 februarie 2019, Republica Tadjikistan a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
de la Marrakesh privind facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la 
27 iunie 2013. 

Tratatul de la Marrakech va intra în vigoare cu privire la Republica Tadjikistan cu începere de 
la 27 mai 2019.  
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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ,,INFOINVENT”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă invită la cea de-a 

XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23 

noiembrie 2019 în incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S.A. din Chișinău.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Ofi ciul 

European de Brevete și CIE ,,MOLDEXPO” S.A.

EIS ,,INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și promovează 

creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor 

mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia națională, precum și 

dezvoltarea cooperării tehnico-științifi ce internaționale.

Evenimentul oferă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, cercetători 

și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mondiale a 

Proprietății Intelectuale, ai Ofi ciului European de Brevete și ai ofi ciilor străine de proprietate intelectuală vor 

vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției despre rolul inovațiilor și a proprietății 

intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor. 

Doritorii au posibilitatea să-și expună invențiile, produsele și/sau serviciile inovative, alături de 

reprezentanți din alte țări, în cadrul unei expoziții de inventică. 

Informaţia detaliată despre EIS „INFOINVENT-2019” este accesibilă pe pagina: www.infoinvent.md.

Pentru orice întrebări privind organizarea şi desfăşurarea expoziției „INFOINVENT” Vă rugăm să ne 

contactați la tel. 022 400-589, 022 400-592 sau e-mail: infoinvent@agepi.gov.md.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 

fax: (022) 44-01-19

e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 

http://agepi.gov.md/ 
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