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

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

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

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

   

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

Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, 
geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 
offi  cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 
систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

официальные документы, положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, 
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Verde
CY Cipru
CZ Cehia
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadinele
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
№ 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений.  

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

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

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

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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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 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile 
cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, ac-

cesibile 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 of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. De-

scriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the 
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an 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 статьей 19 Закона № 50 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 статье 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе пред-
ставить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P 

П 
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(21) a 2018 0001 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 307/75 (2006.01) 

C08B 37/02 (2006.01) 
C08B 30/14 (2006.01) 
A61K 47/56 (2017.01) 
A61K 47/61 (2017.01) 
A61K 31/345 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(22) 2018.01.16 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; 

DIZDARI Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD 
(54) Materiale polimerice antibacteriene din 

izofural conjugat cu α-poliglicani 
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei şi 

chimiei, şi anume la preparate cu proprietăţi 
antibacteriene, ce pot fi utilizate în domeniul 
medicinal. 
Conform invenţiei se propun materiale 
polimerice antibacteriene din izofural conjugat 
cu -poliglicani (amidon, dextran), în care 
conţinutul izofuralului constituie 10...50% 
masice, pentru aplicare internă şi externă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(54) Antibacterial polymeric materials from iso-

fural grafted with -polyglycans 
(57) The invention relates to the field of medicine and 

chemistry, namely to drugs with antibacterial 
properties that can be used in the medical field. 
According to the invention polymeric antibac-
terial materials from isofural grafted with -
polyglycans (starch, dextran) are proposed, 
wherein the content of isofural is 10…50% by 
weight, for internal and external use. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Антибактериальные полимерные мате-
риалы из изофурала, привитого α-
полигликанами  

(57) Изобретение относится к области медицины 
и химии, а именно к препаратам с антибак-
териальными свойствами, которые могут 
быть использованы в медицинской области. 
Согласно изобретению предлагаются по-
лимерные антибактериальные материалы 
из изофурала, привитого -полигликанами 
(крахмал, декстран), в которых содержание 
изофурала составляет 1050% масс., для 
внутреннего и для наружного применения. 

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

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

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

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

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

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

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

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

A

A

К 
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(21) e 2019 0314 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G01N 33/50 (2006.01.01) 

           A61K 31/727 (2006.01.01) 
           G01N 24/08 (2006.01.01) 

(96) 17749132.1, 2017.07.19 
(87) WO 2018/015463, 2018.01.25 
(31) 16382350 
(32) 2016.07.19 
(33) EP 
(71) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, 

S.A., ES 
(72) FRANCO Guillermo, ES; GUTIERRO Ibon, ES 
(54) Metodă de analiză a glicozaminoglicanilor, 

heparinelor și derivaților acestora prin re-
zonanță magnetică nucleară 
Method for the analysis of glycosaminogly-
cans, heparins and their derivatives by nu-
clear magnetic resonance 
Метод анализа гликозаминогликанов, 
гепаринов и их производных с помощью 
ядерного магнитного резонанса 

 
 
(21) e 2019 0457 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A63C 10/14 (2012.01.01) 

           A63C 10/26 (2012.01.01) 
(96) 16916394.6, 2016.12.27 
(87) WO 2018/122967, 2018.07.05 
(71) ARNAGE LIMITED CO., LTD., JP; I-MAGIC. 

INC., JP 
(72) ARA Seiji, JP; KAWASHIMA Akihito, JP 
(54) Dispozitiv de control al snowboardului 

Snowboard control device 
Устройство управления сноубордом 

 
 
(21) e 2019 0478 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F01P 7/16 (2006.01.01) 

           F01P 5/12 (2006.01.01) 
(96) 17742450.4, 2017.07.26 
(87) WO 2018/019914, 2018.02.01 
(31) 201600079060 
(32) 2016.07.27 
(33) IT 
(71) MONZA TECH S.R.L., IT 
(72) BOZZANO Francesco, IT; SIRTORI Ales-

sandro, IT 
(54) Sistem de răcire a motorului 

Motor cooling system 
Система охлаждения двигателя 

 
 
(21) e 2019 0561 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G09F 3/00 (2006.01.01) 

           G06K 5/00 (2006.01.01) 
 

           G09F 3/03 (2006.01.01) 
           G06Q 30/00 (2012.01.01) 

(96) 17784693.8, 2017.09.21 
(87) WO 2018/055542, 2018.03.29 
(31) 201600094922 
(32) 2016.09.21 
(33) IT 
(71) PUNTO 2 S.R.L., IT 
(72) PALLARO Ronnie, IT 
(54) Procedeu de producere, recunoaștere, iden-

tificare, citire și trasabilitate a sigiliului sau 
etichetei, sigiliu sau etichetă și dispozitiv 
pentru recunoașterea, identificarea, citirea 
și trasabilitatea sigiliului sau etichetei 
menționate 
Method for the production, recognition, 
identification, reading and traceability of a 
seal or label, seal or label and apparatus for 
the recognition, identification, reading and 
traceability of said seal or label 
Способ производства, распознавания, 
идентификации, считывания и отслежи-
вания печати или этикетки, печать или 
этикетка и устройство для распознава-
ния, идентификации, чтения и отслежи-
вания указанной печати или этикетки 

 
 
(21) e 2019 0590 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A47J 43/07 (2006.01.01) 

           H02K 5/00 (2006.01.01) 
(96) 17835029.4, 2017.07.21 
(87) WO 2018/022464, 2018.02.01 
(31) 201615221404 
(32) 2016.07.27 
(33) US 
(71) CAPBRAN HOLDINGS, LLC, US 
(72) SAPIRE Colin, US 
(54) Sistem de amortizare al robotului casnic 

Food processor dampen system 
Система демпфирования кухонного 
комбайна 

 
 
(21) e 2019 0593 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/13 (2006.01.01) 

           A61P 25/00 (2006.01.01) 
(96) 18210763.1, 2017.08.11 
(97) 3482754, 2019.05.15 
(31) 201613828; 201702552; 201705762; 

201706854 
(32) 2016.08.11; 2017.02.16; 2017.04.10; 

2017.04.28 
(33) GB; GB; GB; GB 
(71) INTRABIO LTD, GB 
(72) STRUPP Michael, DE 
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(54) Compoziții farmaceutice și utilizări di-
recționate spre tulburări de stocare 
lizozomale 
Pharmaceutical compositions and uses di-
rected to lysosomal storage disorders 
Фармацевтические композиции и приме-
нения, направленные на лизосомные 
нарушения накопления 

 
 
(21) e 2019 0599 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 51/04 (2006.01.01) 

           C07B 59/00 (2006.01.01) 
           A61K 101/02 (2006.01.01) 

(96) 17742717.6, 2017.07.14 
(87) WO 2018/015307, 2018.01.25 
(31) 201662363452P; 16204242; 17152062 
(32) 2016.07.18; 2016.12.15; 2017.01.18 
(33) US; EP; EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V., BE 
(72) ANDRÉS-GIL José Ignacio, ES; BORMANS 

Guy Maurits R., BE; DECLERCQ Lieven Denis 
Herwig, BE; FIERENS Katleen, BE; 
LEENAERTS Joseph Elisabeth, BE; 
MOECHARS Diederik Willem Elisabeth, BE; 
ROMBOUTS Frederik Jan Rita, BE; KOLB 
Hartmuth, US; ZHANG Wei, US 

(54) Liganzi de imagistică Tau-PET 
Tau PET imaging ligands 
Тау-ПЭТ визуализирующие лиганды 

 
 
(21) e 2019 0605 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/18 (2006.01.01) 

           A61K 39/00 (2006.01.01) 
(96) 17745595.3, 2017.07.17 
(87) WO 2018/017497, 2018.01.25 
(31) 201662363546P; 201762474753P 
(32) 2016.07.18; 2017.03.22 
(33) US; US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 

US 
(72) KYRATSOUS Christos, US; OLSON William, 

US; MASON Peter, US 
(54) Anticorpi antivirus Zika și procedee de uti-

lizare 
Anti-Zika virus antibodies and methods of 
use 
Антитела к вирусу Зика и способы при-
менения 

 
 
(21) e 2019 0607 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 38/00 (2006.01.01) 

           A61K 38/22 (2006.01.01) 
           C07K 14/47 (2006.01.01) 
           C07K 14/575 (2006.01.01) 
 

(96) 17746231.4, 2017.07.13 
(87) WO 2018/013803, 2018.01.18 
(31) 201662362711P; 201662431682P; 

201762491385P 
(32) 2016.07.15; 2016.12.08; 2017.04.28 
(33) US; US; US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) ALSINA-FERNANDEZ Jorge, US; GUO Lili, 

US; LEE John, US 
(54) Noi analogi ai urocortinei-2 modificați cu 

acizi graşi pentru tratamentul diabetului 
zaharat și al bolii renale cronice 
Novel fatty acid modified urocortin-2 ana-
logs for the treatment of diabetes and 
chronic kidney disease 
Новые модифицированные жирными 
кислотами аналоги урокортина-2 для ле-
чения диабета и хронической болезни 
почек 

 
 
(21) e 2019 0608 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 
(96) 17746241.3, 2017.07.14 
(87) WO 2018/013917, 2018.01.18 
(31) 201662362963P 
(32) 2016.07.15 
(33) US 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED, JP 
(72) SMITHSON Glennda, US; ESTEVAM Jose, 

US; JONES Nicholas, US 
(54) Metode și materiale pentru evaluarea 

răspunsului la terapiile de epuizare a plas-
moblastelor și plasmocitelor 
Methods and materials for assessing re-
sponse to plasmablast- and plasma cell-
depleting therapies 
Методы и материалы для оценки ответа 
на терапии истощения плазмобласт и 
плазмоцитов 

 
 
(21) e 2019 0609 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 14/82 (2006.01.01) 
(96) 17746413.8, 2017.07.17 
(87) WO 2018/011433, 2018.01.18 
(31) 16382339 
(32) 2016.07.15 
(33) EP 
(71) FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 

D'INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL 
HEBRON, ES; INSTITUCIÓ CATALANA DE 
RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, ES 

(72) SOUCEK Laura, ES; JAUSET GONZÁLEZ 
Toni, ES; BEAULIEU Marie-Eve, ES 
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(54) Metode și compoziții pentru tratamentul 
cancerului 
Methods and compositions for the treat-
ment of cancer 
Методы и композиции для лечения рака 

 
 
(21) e 2019 0610 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 36/9068 (2006.01.01) 

           A61K 36/23 (2006.01.01) 
           A61K 36/48 (2006.01.01) 
           A61K 36/72 (2006.01.01) 
           A61P 1/10 (2006.01.01) 

(96) 17748660.2, 2017.07.17 
(87) WO 2018/015353, 2018.01.25 
(31) 201600075072 
(32) 2016.07.18 
(33) IT 
(71) NATHURA S.P.A., IT 
(72) CULZONI Annalisa, IT 
(54) Formulare farmaceutică sau de supliment 

alimentar pentru tratamentul constipației 
A pharmaceutical or food supplement for-
mulation for the treatment of intestinal con-
stipation 
Состав фармацевтической или пищевой 
добавки для лечения констипации 

 
 
(21) e 2019 0611 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/05 (2006.01.01) 

           A61P 31/12 (2006.01.01) 
           A61P 31/16 (2006.01.01) 

(96) 17748942.4, 2017.07.13 
(87) WO 2018/011751, 2018.01.18 
(31) 201600074507 
(32) 2016.07.15 
(33) IT 
(71) ABIOGEN PHARMA S.P.A., IT 
(72) BIGINI Cristina, IT 
(54) Utilizarea xibornolului în calitate de agent 

activ în tratamentul infecțiilor virale 
Use of xibornol as active agent in the treat-
ment of viral infections 
Применение ксиборнола в качестве ак-
тивного агента при лечении вирусных 
инфекций 

 
 
(21) e 2019 0613 (13) A1 
(51) Int.Cl.: F04B 1/16 (2006.01.01) 

           B05B 7/14 (2006.01.01) 
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(54) Receptori ai celulelor T și imunoterapie cu 

utilizarea acestora 
T cell receptors and immune therapy using 
the same 
Т-клеточные рецепторы и иммунотера-
пия с их применением 

 
 
(21) e 2019 0707 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/4439 (2006.01.01) 

           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 27/16 (2006.01.01) 

(96) 17757503.2, 2017.08.15 
(87) WO 2018/033543, 2018.02.22 
(31) 16184541 
(32) 2016.08.17 
(33) EP 
(71) SUPPORT-VENTURE GMBH, CH 
(72) BAUSCH Alexander, CH 
(54) Metodă de prevenire sau tratament al 

pierderii auzului 
Method of preventing or treating hearing 
loss 
Метод предотвращения или лечения 
потери слуха 
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(21) e 2019 0708 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/57 (2006.01.01) 

           A61K 9/127 (2006.01.01) 
(96) 17758342.4, 2017.08.15 
(87) WO 2018/035095, 2018.02.22 
(31) 201662375676P; 201662402439P; 

201615354114 
(32) 2016.08.16; 2016.09.30; 2016.11.17 
(33) US; US; US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE 
(72) DIMAURO Thomas M., US; WILDENHAUS 

Kevin, US; FEVOLA Michael J., US; FUET-
TERER Tobias Johannes, US 

(54) Compoziții neurosteroide și procedee de 
utilizare a acestora 
Neurosteroid compositions and methods of 
use thereof 
Нейростероидные композиции и способы
их применения 

 
 
(21) e 2019 0709 (13) A1 
(51) Int.Cl.: E05B 15/02 (2006.01.01) 

           E05B 45/08 (2006.01.01) 
           E05B 47/00 (2006.01.01) 
           E05B 47/02 (2006.01.01) 

(96) 17758383.8, 2017.08.17 
(87) WO 2018/035326, 2018.02.22 
(31) 201615239714; 201615239718 
(32) 2016.08.17; 2016.08.17 
(33) US; US 
(71) AMESBURY GROUP, INC., US 
(72) TAGTOW Gary E., US; ANDERSON Michael 

Lee, US; LAMMERS Tracy, US; HAGEMEYER 
Bruce, US; CRIDDLE Douglas John, US 

(54) Sistem electronic de închidere cu zăvor și 
clichet 
Electronic locking system having a dead-
bolt and keeper 
Электронная система запирания с риге-
лем и защелкой 

 
 
(21) e 2019 0710 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 9/00 (2006.01.01) 

           A61K 47/02 (2006.01.01) 
           A61K 47/10 (2017.01.01) 
           A61K 31/167 (2006.01.01) 
           A61K 31/40 (2006.01.01) 
           A61K 31/573 (2006.01.01) 
           A61P 11/00 (2006.01.01) 

(96) 17758473.7, 2017.08.17 
(87) WO 2018/033598, 2018.02.22 
(31) 16184608 
(32) 2016.08.17 

 
 

(33) EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., IT 
(72) SCURI Mario, IT; COLI Pierfrancesco, IT; 

DELMONTE Giuseppe, IT 
(54) Terapie combinată pentru BPOC 

Combination therapy for COPD 
Комбинированная терапия при ХОБЛ 

 
 
(21) e 2019 0711 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           A61K 31/506 (2006.01.01) 
           A61P 3/00 (2006.01.01) 

(96) 17761332.0, 2017.08.09 
(87) WO 2018/033832, 2018.02.22 
(31) 201662377137P 
(32) 2016.08.19 
(33) US 
(71) PFIZER INC., US 
(72) BOEHM Markus, US; CABRAL Shawn, US; 

DOWLING Matthew S., US; FUTATSUGI Ken-
taro, US; HUARD Kim, US; LEE Esther Cheng 
Yin, US; LI Qifang, US; LONDREGAN Allyn T., 
US; POLIVKOVA Jana, US; PRICE David A., 
US 

(54) Inhibitori ai diacilglicerol aciltransferazei 2 
Diacylglycerol acyltransferase 2 inhibitors 
Ингибиторы диацилглицеролацилтранс-
феразы 2 

 
 
(21) e 2019 0712 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           A61P 3/04 (2006.01.01) 
           A61P 25/00 (2006.01.01) 
           A61P 25/30 (2006.01.01) 
           A61P 25/34 (2006.01.01) 
           A61K 31/4375 (2006.01.01) 

(96) 17762266.9, 2017.08.18 
(87) WO 2018/035477, 2018.02.22 
(31) 201662377119P 
(32) 2016.08.19 
(33) US 
(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) SEMPLE Graeme, US; REN Albert S., US; 

SCHRADER Thomas O., US; KASEM Michelle, 
US; ZHU Xiuwen, US 

(54) Agoniști ai receptorilor 5-HT2C, compoziții 
și procedee de utilizare 
5-HT2C receptor agonists and compositions 
and methods of use 
Агонисты 5-HT2C рецепторов, компози-
ции и способы применения 
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(21) e 2019 0713 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 45/06 (2006.01.01) 

           A61K 31/13 (2006.01.01) 
           A61K 31/27 (2006.01.01) 
           A61K 31/445 (2006.01.01) 
           A61K 31/5377 (2006.01.01) 
           A61K 31/55 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 

(96) 17764658.5, 2017.08.14 
(87) WO 2018/033848, 2018.02.22 
(31) 201641028165 
(32) 2016.08.18 
(33) IN 
(71) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, IN; 
JAYARAJAN Pradeep, IN; BHYRAPUNENI 
Gopinadh, IN; JASTI Venkateswarlu, IN 

(54) Combinație triplă de agoniști inverşi ai re-
ceptorului histaminei-3, inhibitori ai acetil-
colinesterazei și antagonist al receptorului 
NMDA 
Triple combination of histamine-3 receptor 
inverse agonists, acetylcholinesterase in-
hibitors and NMDA receptor antagonist 
Тройная комбинация обратных агонистов
гистамин-3 рецептора, ингибиторов аце-
тилхолинэстеразы и антагониста рецеп-
тора NMDA 

 
 
(21) e 2019 0714 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/27 (2006.01.01) 

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

(96) 17768234.1, 2017.08.14 
(87) WO 2018/033847, 2018.02.22 
(31) 201641028166 
(32) 2016.08.18 
(33) IN 
(71) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, IN; 
JAYARAJAN Pradeep, IN; BHYRAPUNENI 
Gopinadh, IN; JASTI Venkateswarlu, IN 

(54) Combinație de agoniști inverşi ai recep-
torului histaminei-3 cu inhibitori ai acetil-
colinesterazei 
Combination of histamine-3 receptor in-
verse agonists with acetylcholinesterase 
inhibitors 
Комбинация обратных агонистов гиста-
мин-3 рецептора с ингибиторами ацетил-
холинэстеразы 

 
 
(21) e 2019 0715 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61B 17/00 (2006.01.01) 
(96) 17772786.4, 2017.08.10 
(87) WO 2018/034922, 2018.02.22 
(31) 201615238105 
(32) 2016.08.16 
(33) US 
(71) ETHICON, INC., US 
(72) DHANARAJ Sridevi, US; DEANGLIS Ashley, 

US; GOODMAN John F., US 
(54) Capsule de pulverizare pentru livrarea si-

multană multidirecțională a lichidelor diferite
Spray tips for simultaneous multi-
directional delivery of dissimilar fluids 
Распылительные наконечники для одно-
временной многонаправленной доставки 
разнородных жидкостей 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

 
rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data 
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat 

la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 
din 07.03.2008. 
 
 

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give 
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with 

AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions. 
 
 

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6 
месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента. 

Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) 
статьи 57 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений. 
 

 

O 

W 

Л 
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(11) 4639 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 213/30 (2006.01) 

C07D 213/40 (2006.01) 
C07D 213/61 (2006.01) 
C07D 213/64 (2006.01) 
C07D 213/74 (2006.01) 
C07D 213/78 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61K 31/435 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(21) a 2016 0066 
(22) 2012.07.06 
(31) PCT/EP2012/063219 
(32) 2012.07.06 
(33) EP 
(62) a 2014 0001, 2016.06.13 
(85) 2014.01.03 
(86) PCT/EP2012/063219, 2012.07.06 
(87) WO 2013/007621 A1, 2013.01.17 
(71)(73) H. LUNDBECK A/S, DK 
(72) ESKILDSEN Jǿrgen, DK; SAMS Anette 

Graven, DK; PÜSCHL Ask, DK 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Modulatori alosterici pozitivi ai recep-

torului nicotinic acetilcolinic 
(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi de 

fenil-ciclopropancarboxamidă cu formula (I): 

(I), 
unde R1-R5 reprezintă H, R6 reprezintă me-
toximetil, A8 reprezintă N şi R10, R11, A7 şi 
A9 sunt definiţi în descrierea invenţiei. 
Invenţia se referă, de asemenea, la com-
poziţii, care conţin compuşii menţionaţi, şi la 
metode de tratament al afecţiunilor, care in-
clud administrarea acestora. Compuşii 
menţionaţi reprezintă modulatori alosterici 
pozitivi (PAM) ai receptorului 7 nicotinic al 
acetilcolinei. 

 
  Revendicări: 9 

* 
*     * 

(54) Positive allosteric modulators of nicotinic 
acetylcholine receptor 

 
 

(57) The invention relates to phenyl-cyclopro-
panecarboxamide derivatives of formula (I): 

(I), 
wherein R1-R5 are H, R6 is methoxymethy, 
A8 is N, and R10, R11, A7 and A9 are as de-
fined in the disclosure of the invention. 
The invention also relates to compositions 
comprising said compounds, and to methods 
of treating diseases comprising their admin-
istration. The compounds referred to are pos-
itive allosteric modulators (PAMs) of the nico-
tinic acetylcholine 7 receptor. 

 
  Claims: 9 

* 
*     * 

(54) Позитивные аллостерические модуля-
торы никотинового рецептора ацетил-
холина 

(57) Настоящее изобретение относится к про-
изводным фенил-циклопропанкарбоксамида 
формулы (I): 

(I), 
где R1-R5 является H, R6 является меток-
симетилом, A8 является N и R10, R11, A7 и 
A9 определены в описании изобретения. 
Изобретение также относится к композици-
ям, содержащим вышеуказанные соедине-
ния, и к способам лечения заболеваний, 
включающим их прием. Упомянутые соеди-
нения являются положительными аллосте-
рическими модуляторами (РАМ) никотино-
вого 7-рецептора ацетилхолина. 

 
 П. формулы: 9 
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(11) 4640 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 3/06 (2006.01) 

C07D 277/00 (2006.01) 
A61K 31/426 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) a 2019 0021 
(22) 2019.04.01 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

TIRASPOL, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ 
APLICATĂ, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, 
MD 

(72)  VITIU Aliona, MD; CHIŞCA Diana, MD; GO-
RINCIOI Elena, MD; COROPCEANU Edu-
ard, MD; BOUROŞ Pavlina, MD 

(54) Compus coordinativ polimeric al zincului 
cu ligand nou obţinut prin condensare, 
care manifestă activitate antifungică şi 
antibacteriană 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un compus nou de tip polimer 
coordinativ unidimensional al zincului(II), 
având ca ligand restul acidului (E)-2,2'-(4,4'-
dioxo-2,2'-ditioxo-2H,2'H-[5,5'-bitiazoliden]-
3,3'(4H,4'H)-diil)diacetic, precum şi la un 
procedeu de obţinere a acestuia, iar com-
pusul poate fi utilizat în calitate de preparat 
antifungic şi antibacterian. 
Conform invenţiei, se revendică un compus 
coordinativ polimeric al zincului(II) cu formula 
[Zn(5,5'-Rda-Rda)(dmf)2(H2O)2]n, unde 5,5'-
Rda-Rda reprezintă restul acidului (E)-2,2'-
(4,4'-dioxo-2,2'-ditioxo-2H,2'H-[5,5'-
bitiazoliden]-3,3'(4H,4'H)-diil)diacetic; dmf  
dimetilformamidă. Compusul revendicat ma-
nifestă proprietăţi antifungice şi antibacterie-
ne. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în 
aceea că tetrafluoroboratul de zinc 
monohidrat şi acidul 2-(4-oxo-2-
tioxotiazolidin-3-il)acetic se dizolvă într-un 
amestec de solvenţi constituit din apă, meta-
nol şi dimetilformamidă, soluţia obţinută se 
agită la temperatura de 40℃, se evaporă 
lent, cu obţinerea compusului cu formula 
[Zn(5,5'-Rda-Rda)(dmf)2(H2O)2]n, având un 
ligand nou cu funcţie punte, care reprezintă 
un rest al acidului (E)-2,2'-(4,4'-dioxo-2,2'-
ditioxo-2H,2'H-[5,5'-bitiazoliden]-3,3'(4H,4'H)-
diil)diacetic, obţinut în rezultatul reacţiei de 
condensare a acidului 2-(4-oxo-2-
tioxotiazolidin-3-il)acetic. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Polymeric coordination compound of zinc 
with a new ligand prepared by condensa-
tion, exhibiting antifungal and antibacte-
rial activity  

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a new compound of the type 
of one-dimensional coordination polymer of 
zinc(II) comprising the residue of (E)-2,2'-
(4,4'-dioxo-2,2'-dithioxo-2H,2'H-[5,5'-
dithiazoliden]-3,3'(4H,4'H)-diyl)diacetic acid 
as a ligand, as well as to a process for its 
preparation, and the compound can be used 
as an antifungal and antibacterial drug. 
According to the invention, a polymeric coor-
dination compound of zinc (II) of the formula 
[Zn(5,5'-Rda-Rda)(dmf)2(H2O)2]n is claimed, 
where 5,5'-Rda-Rda is the residue of (E)-
2,2'-(4,4'-dioxo-2,2'-dithioxo-2H,2'H-[5,5'-
dithiazoliden]-3,3'(4H,4'H)-diyl)diacetic acid; 
dmf  dimethylformamide. The claimed com-
pound exhibits antifungal and antibacterial 
properties. 
The process, according to the invention, 
consists in that zinc tetrafluoroborate mono-
hydrate and 2-(4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-
yl)acetic acid are dissolved in a mixture of 
solvents consisting of water, methanol and 
dimethylformamide, the resulting solution is 
stirred at 40C, slowly evaporated to obtain a 
compound of the formula [Zn(5,5'-Rda-
Rda)(dmf)2(H2O)2]n, comprising a new bridg-
ing ligand, representing a residue of (E)-2,2'-
(4,4'-dioxo-2,2'-dithioxo-2H,2'H-[5,5'-
dithiazoliden]-3,3'(4H,4'H)-diyl)diacetic acid, 
obtained as a result of condensation reaction 
of 2-(4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Полимерное координационное соеди-
нение цинка с новым лигандом, полу-
ченным конденсацией, проявляющее 
антигрибковую и антибактериальную 
активность 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к новому соединению типа 
одномерного координационного полимера 
цинка (II), содержащего остаток (E)-2,2'-
(4,4'-диоксо-2,2'-дитиоксо-2H,2'H-[5,5'-
дитиазолиден]-3,3'(4H,4'H)-
диил)диуксусной кислоты в качестве ли-
ганда, а также к способу его получения, а 
соединение может быть использовано в 
качестве антигрибкового и антибактери-
ального препарата. 
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Согласно изобретению, заявляется поли-
мерное координационное соединение 
цинка (II) формулы [Zn(5,5'-Rda-
Rda)(dmf)2(H2O)2]n, где 5,5'-Rda-Rda пред-
ставляет остаток (E)-2,2'-(4,4'-диоксо-2,2'-
дитиоксо-2H,2'H-[5,5'-дитиазолиден]-
3,3'(4H,4'H)-диил)диуксусной кислоты, dmf 
 диметилформамид. Заявленное соеди-
нение проявляет антигрибковые и анти-
бактериальные свойства.  
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что тетрафторборат цинка моногид-
рат и 2-(4-оксо-2-тиоксотиазолидин-3-
ил)уксусную кислоту растворяют в смеси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

растворителей, состоящей из воды, мета-
нола и диметилформамида, полученный 
раствор перемешивают при температуре 
40°С, медленно испаряют, с получением 
соединения формулы [Zn(5,5'-Rda-
Rda)(dmf)2(H2O)2]n, содержащего новый 
мостиковый лиганд, представляющий 
остаток (E)-2,2'-(4,4'-диоксо-2,2'-дитиоксо-
2H,2'H-[5,5'-дитиазолиден]-3,3'(4H,4'H)-
диил)диуксусной кислоты, полученный в 
результате реакции конденсации 2-(4-
оксо-2-тиоксотиазолидин-3-ил)уксусной 
кислоты. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

 
rice persoana interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data 
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat 

la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind pro-
tecţia invenţiilor. 

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

 
 

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give 
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with 

AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions 

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

 
 

 

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 
6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента. 

Возражение подается в письменной форме на основании положений, предусмотренных в части 
(2) статьи 57 Закона №. 50 от 07.03.2008 об охране изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на 
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных 
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1348 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01) 

A01G 7/06 (2006.01) 
A01N 47/28 (2006.01) 
A01N 55/02 (2006.01) 
A01N 59/10 (2006.01) 
A01N 59/14 (2006.01) 
A01N 59/16 (2006.01) 
C07C 53/10 (2006.01) 
C07C 251/70 (2006.01) 
C05C 9/00 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0052 
(22) 2018.05.29 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
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(54) Procedeu de cultivare a plantelor de cul-
tură 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de cultivare a plantelor, în spe-
cial de porumb şi soia şi poate fi utilizată 
pentru sporirea rezistenţei la stresul hidric şi 
termic şi a productivităţii plantelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea 
seminţelor înainte de semănat în decurs de 2 
ore şi tratarea plantelor în timpul creşterii vege-
tative cu o soluţie apoasă care conţine tiouree, 
Mg(NO3)26H2O, Ca(NO3)24H2O, salicilat de 
potasiu, [Co(DmgH)2(SeUree)2]BF42H2O, 
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO33H2O, 
Mn(CH3COO)24H2O, 
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF42H2O, 
Zn(NO3)26H2O, (NH4)6Mo7O244H2O, 
(HOC6H4COO)2Cu4H2O, totodată plantele 
se tratează de 2 ori cu un consum de 
200250 L/ha.  
Rezultatul invenţiei constă în majorarea tole-
ranţei la deshidratare, frig şi arşiţă şi a pro-
ductivităţii plantelor. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)     Process for growing cultivated plants 
(57) The invention relates to agriculture, in parti-

cular to a process for growing plants, in par-
ticular maize and soya, and can be used to 
increase plant resistance to water and 
temperature stress and productivity. 
The process, according to the invention, 
comprises soaking the seeds before sowing 
for 2 hours and treating the plants during ve-

getative growth with an aqueous solution 
containing thiourea, Mg(NO3)26H2O, 
Ca(NO3)24H2O, potassium salicylate, 
[Co(DmgH)2(SeUree)2]BF42H2O, 
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO33H2O, 
Mn(CH3COO)24H2O, 
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF42H2O, 
Zn(NO3)26H2O, (NH4)6Mo7O244H2O, 
(HOC6H4COO)2Cu4H2O, while the plants 
are treated 2 times with a consumption of 
200…250 L/ha. 
The result of the invention consists in 
increasing plant tolerance to dehydration, 
cold and heat and productivity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ выращивания культурных рас-
тений 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу выращивания 
растений, в частности кукурузы и сои, и 
может быть использовано для повышения 
устойчивости к водному и температурному 
стрессам и продуктивности растений.  
Способ, согласно изобретению, включает 
замачивание семян перед посевом в тече-
ние 2 часов и обработку растений в течение 
вегетативного роста водным раствором, ко-
торый содержит тиомочевину, Mg(NO3)2 
6H2O, Ca(NO3)24H2O, салицилат калия, 
[Co(DmgH)2(SeUree)2]BF42H2O, 
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO33H2O, 
Mn(CH3COO)24H2O, 
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF42H2O, Zn(NO3)26H2O, 
(NH4)6Mo7O244H2O, (HOC6H4COO)2Cu4H2O, 
при этом растения обрабатывают 2 раза с 
расходом 200...250 л/га. 
Результат изобретения состоит в повы-
шении толерантности к обезвоживанию, 
холоду и жаре и продуктивности растений. 
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(54) Metodă de determinare morfologică a 
stadiilor preimaginale de dezvoltare a en-
tomofagului Trichogramma 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
o metodă de determinare morfologică a sta-
diilor preimaginale de dezvoltare a entomo-
fagului Trichogramma. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că ouăle gazdei parazitate cu entomofagul 
Trichogramma se tratează cu soluţie apoasă 
de peroxid de hidrogen de 3,0% la tempera-
tura de 80...100°С, în decurs de 8...10 min 
până ce coaja ouălor devine transparentă, 
ouăle se examinează la microscopul stere-
oscopic cu o mărire de 1632 de ori şi se 
determină stadiile de dezvoltare a entomofa-
gului Trichogramma. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for morphological determination 
of preimaginal stages of development of 
Trichogramma entomophage 

(57) The invention relates to agriculture, in parti-
cular to a method for morphological 
determination of preimaginal stages of 
development of Trichogramma 
entomophage. 
The method, according to the invention, 
consists in that the host eggs parasitized by 
the Trichogramma entomophage are treated 
with 3.0% aqueous solution of hydrogen 
peroxide at a temperature of 80100C, for 
810 min until the shell of the eggs 
becomes transparent, the eggs are 
examined under stereoscopic microscope 
with an increase of 1632 times and are 
determined the stages of development of 
Trichogramma entomophage. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод морфологического определения 
преимагинальных стадий развития эн-
томофага Trichogramma 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к методу морфологиче-
ского определения преимагинальных ста-
дий развития энтомофага Trichogramma. 
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том, что паразитированные энтомофагом 
Trichogramma яйца хозяина обрабатывают 
3,0%-ным водным раствором перекиси 
водорода при температуре 80100°С, в 
течение 810 мин пока оболочка яиц ста-

новится прозрачной,  яйца исследуют под 
стереоскопическим микроскопом с увели-
чением в 16...32 раза и определяют ста-
дии развития энтомофага Trichogramma. 
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(54) Compoziţie şi procedeu de alimentare 
complementară şi deparazitare a iepurilor 
de câmp 

(57) Invenţia se referă la protecţia faunei cinege-
tice, şi anume la o compoziţie şi un procedeu 
de alimentare complementară şi deparazitare 
a iepurilor de câmp.   
Compoziţia, conform invenţiei, conţine, în %: 
ovăz 30,050,0, grâu 4,07,0, orz 
2,04,0, porumb 2,04,0, turtă de floarea 
soarelui 2,04,0, şrot de soia  2,04,0, 
bentonită 20,030,0, melasă 1,02,0, dex-
trină 2,03,0, premix ce conţine vitamine, 
oligoelemente, minerale, coccidiostatic şi an-
tioxidant 1,02,0, precum şi un preparat ce 
conţine 20% albendazol 1,02,0. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede admi-
nistrarea iepurilor a compoziţiei menţionate, 
în doză de 75 g/iepure, iarna, de două ori, cu 
un interval de 14 zile, în formă de brichete, 
amplasate la o înălţime de 2540 cm de la 
sol. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Composition and process for additional 
feeding and deworming of rabbits 

(57) The invention relates to the protection of 
hunting fauna, namely to a composition and 
a process for additional feeding and 
deworming of rabbits. 
The composition, according to the invention, 
comprises, in %: oats 30.0…50.0, wheat 
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4.0…7.0, barley 2.0…4.0, corn 2.0…4.0, 
sunflower cake 2.0…4.0, soybean meal 
2.0…4.0, bentonite 20.0…30.0, molasses 
1.0…2.0, dextrin 2.0…3.0, premix containing 
vitamins, oligoelements, minerals, 
coccidiostatic and antioxidant 1.0…2.0, and 
a preparation containing 20% albendazole 
1.0…2.0. 
The process, according to the invention, 
provides for the administration to rabbits of 
said composition, in a dose of 75 g/rabbit, in 
winter, twice with an interval of 14 days, in 
the form of briquettes, placed at a height of 
25…40 cm from the soil. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Композиция и способ подкормки и де-
гельминтизации кроликов 

(57) Изобретение относится к защите охотни-
чьей фауны, а именно к композиции и к 
способу  подкормки и дегельминтизации 
кроликов. 
Композиция, согласно, изобретению содер-
жит, в %: овес 30,050,0, пшеницу 
4,07,0, ячмень 2,04,0, кукурузу 2,04,0, 
подсолнечный жмых 2,04,0, соевый шрот 
2,04,0, бентонит 20,030,0, мелассу 
1,02,0, декстрин 2,03,0, премикс, со-
держащий витамины, олигоэлементы, ми-
нералы, кокцидиостатик, и антиоксидант, 
1,02,0, а также препарат, содержащий 
20% альбендазола, 1,02,0. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает введение кроликам указанной 
композиции в дозе 75 г/кролика, зимой, 
дважды с 14-дневным интервалом, в виде 
брикетов, расположенных на высоте 
2540 см от земли. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 1351 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 25/00 (2016.01) 

B65B 31/00 (2006.01) 
B65B 31/02 (2006.01) 

(21) s 2018 0118 
(22) 2018.12.07 
(71)(72)(73) DOROFTEI Vitalie, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Procedee de fabricare a produsului de 

nuci ambalat 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

special la tehnologia de prelucrare şi amba-

lare a produselor alimentare, şi anume a ce-
lor fabricate din nuci. 
Sunt propuse două procedee de fabricare a 
produsului de nuci  ambalat, primul procedeu 
include  dezinfectarea nucilor cu un grad de 
coacere cerat-lactică sau coapte, spargerea 
parţială a cojii lemnoase a acestora cu păstra-
rea miezului intact, înlăturarea bucăţilor distru-
se de coajă şi amplasarea nucilor într-un conta-
iner etanş la aer cu partea deschisă a miezului 
în sus. Al doilea procedeu  include pregătirea 
miezului de nici coapte, amplasarea miezului 
într-un container etanş la aer în mod arbitrar şi 
introducerea unui adaos gustativ în cantitate de 
2530% din masa totală a produsului.  
După care, ambele procedee prevăd acope-
rirea containerului cu o peliculă transparentă, 
impermeabilă la aer şi închiderea ermetică a 
acestuia printr-o cusătură de sudură execu-
tată pe marginea containerului, totodată în 
interiorul containerului se creează o atmosfe-
ră protectoare de vacuum sau gaze inerte. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Processes for the production of a 
packaged nut product  

(57) The invention relates to the food industry, in 
particular to the technology for processing 
and packaging foodstuffs, namely those 
produced from walnuts. 
Two processes for the production of a 
packaged nut product are proposed, the first 
process comprises disinfecting the walnuts of 
milky-wax ripeness or ripe, partially cracking 
the woody shell while keeping the kernel intact, 
removing the parts of the destroyed shell and 
placing the nuts in an airtight container with the 
open part of the kernel upwards. The second 
process comprises preparing the kernel of ripe 
walnuts, placing the kernel in an airtight contai-
ner in an arbitrary manner and introducing a 
flavor additive in an amount of 25…30% of the 
total weight of the product. 
After that, both processes provide for the 
coverage of the container with a transparent, 
airtight film and its hermetic sealing with a 
weld seam performed along the edge of the 
container, while creating a protective 
atmosphere of vacuum or inert gases inside 
the container. 

  Claims: 5 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Способы производства упакованного 
орехового продукта 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности к технологии 
обработки и упаковки  пищевых продук-
тов, а именно, производимых из грец-
ких орехов. 
Предложены два способа  производ-
ства упакованного орехового продукта, 
первый способ включает  дезинфекцию 
грецких орехов молочно-восковой спе-
лости или спелых, частичное раскалы-
вание деревянистой скорлупы с сохра-
нением ядра целым, удаление частей 
разрушенной скорлупы и укладку оре-
хов в воздухонепроницаемый контей-
нер открытой частью ядра вверх. Вто-
рой способ включает подготовку ядра 
спелых грецких орехов, укладку ядра в 
воздухонепроницаемый контейнер про-
извольным образом и внесение вкусо-
вой добавки в количестве 2530% от 
общей массы продукта. 
После чего, оба способа предусматри-
вают покрытие контейнера прозрачной, 
воздухонепроницаемой пленкой и его 
герметичное уплотнение сварным 
швом, выполняемым по краю контейне-
ра, при этом  внутри контейнера созда-
ется защитная атмосфера вакуума  или  
инертных газов. 
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(54) Metodă de identificare a markerului anti-
HVC în serul sangvin uman 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o 
metodă de identificare a markerului anti-HVC 
în serul sangvin uman. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că probele 
de ser sangvin pentru examinare se prelu-
crează cu suspensie de bentonit de 20% în 
raport de 1:1, apoi serul sangvin se  exami-
nează în testul imunoenzimatic cu utilizarea 
microplăcii adsorbite cu AgHVC şi se deter-
mină valorile densităţilor optice ale probelor 
prin metoda fotometrică  la lungimea de undă 
de 450 nm, apoi se determină valoarea me-
die a densităţilor optice ale probelor de con-
trol negativ după formula: media densităţilor 
optice ale probelor de control negativ + 
0,350, apoi se determină raportul dintre va-
loarea medie a densităţilor optice ale serului 
pacientului şi valoarea medie a densităţilor 
optice ale probelor de control negativ, şi în 
cazul în care raportul este de până la 0,9 se 
consideră că rezultatul este negativ, iar dacă 
este mai mare de 1,1 rezultatul este pozitiv. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for the identification of anti-HCV 
marker in human blood serum 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to a method for the identification of anti-
HCV marker in human blood serum. 
Summary of the invention consists in that the 
blood serum samples for examination are 
treated with a 20% suspension of bentonite 
in a ratio of 1:1, then the blood serum is 
examined in the immune-enzyme test using 
a microplate adsorbed with AgHCV and are 
determined the optical density values of the 
samples by the photometric method at a 
wavelength of 450 nm, then is determined 
the average optical density value of the ne-
gative control samples by the formula: 
average of the optical densities of the negati-
ve control samples + 0,350, then is 
determined the ratio of the average optical 
density value of the patient’s serum and the 
average optical density value of the negative 
control samples, and if the ratio is up to 0.9 it 
is considered that the result is negative, and 
if greater than 1.1 the result is positive. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод идентификации маркера анти-
ВГС в сыворотке крови человека 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности  к методу идентификации мар-
кера анти-ВГС в сыворотке крови челове-
ка. 
Сущность изобретения состоит в том, что  
пробы сыворотки крови для исследования 
обрабатывают 20%-ой суспензией бенто-
нита при соотношении 1:1, затем сыворот-
ку крови исследуют в иммуноферментном 
тесте с использованием микропланшета с 
адсорбированным  антигеном ВГС и 
определяют значения оптических плотно-
стей проб фотометрическим методом при 
длине волны 450 нм, затем определяют 
среднее значение оптических плотностей 
проб отрицательного контроля по форму-
ле: средняя оптических плотностей проб 
отрицательного контроля + 0,350, затем 
определяют соотношение среднего зна-
чения оптических плотностей сыворотки 
пациента и среднего значения оптических 
плотностей проб отрицательного контроля 
и в случае, если соотношение составляет 
до 0,9, считается, что результат отрица-
тельный, а если больше 1,1 - результат 
положительный. 
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(54) Metodă de tratament al procesului puru-
lent-necrotic al pielii copitelor la vaci 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în 
special pentru tratamentul procesului puru-
lent-necrotic al pielii copitelor la vaci. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează tratamentul chirurgical al defectului 
patologic al copitelor cu îndepărtarea cornu-
lui exfoliat şi a ţesuturilor necrotice, iar pe pi-
elea prelucrată chirugical se aplică un pan-
sament protector îmbibat cu un preparat 
probiotic sub formă de gel pe bază de 

Bacillus subtilis BIM B-497 D  cu concentra-
ţia de 2x109 bacterii/ml, care conţine, g: 
suspensie cu Bacillus 
subtilis BIM B-497 D 

 
96,5 

carbomer   1,5  
trietanolamină   1,5  
benzoat de sodiu    0,5;  
unde se foloseşte câte 5,0...15,0 g de prepa-
rat la un pansament, peste fiecare 3...5 zile, 
iar seria de tratament include 2...6 pansa-
mente. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating hoof skin purulo-
necrotic process in cows 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 
in particular for treating hoof skin purulo-
necrotic process in cows. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the surgical treatment of the 
pathological defect of the hoof with removal 
of exfoliated horn and necrotic tissues, and 
on the surgically treated skin is applied a pro-
tective dressing impregnated with a probiotic 
preparation in the form of a gel based on 
Bacillus subtilis BIM B-497 D with a 
concentration of 2x109 bacteria/ml, 
comprising, g: 

suspension with Bacillus 
subtilis BIM V-497 D  

  
96.5 

carbomer    1.5 
triethanolamine    1.5 
sodium benzoate    0.5; 

wherein 5.0..15.0 g of preparation is used 
per dressing, every 3…5 days, and the 
course of treatment includes 2…6 dressings. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения гнойно-некротического 
процесса кожи копыт у коров 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 
медицине, в частности для лечения гнойно-
некротического процесса кожи копыт у ко-
ров.  
Сущность изобретения состоит  в том, что 
проводят хирургическое лечение патоло-
гического дефекта копыта с удалением 
отслоившегося рога и некротических тка-
ней, а на хирургически обработанной кожи  
прикладывают защитную повязку, пропи-
танную пробиотическим препаратом в ви-
де геля на основе Bacillus subtilis БИМ В-
497 Д с концентрацией  2x109 бакте-
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рий/мл, который содержит, г: 
суспензия с Bacillus 
subtilis БИМ В-497 Д 

                     
           96,5 

карбомер 1,5 
триэтаноламин 1,5 
бензоат натрия 0,5; 
где используют по 5,0 ... 15,0 г препарата 
на повязку, через каждые 3...5 дней, а 
курс лечения включает 2...6 повязок. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1354 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 
(21) s 2018 0081 
(22) 2018.08.01 
(71)(73) INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Euge-
nia, MD; MORARI Boris, MD; 
SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, 
MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA 
Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD; TARAN 
Natalia, MD; RUDOI Alexandru, MD 

(54) Procedeu de fabricare a vinului roşu sec 
cu un conţinut sporit de substanţe biolo-
gic active 

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 
anume la un procedeu de fabricare a vinului 
roşu sec cu un conţinut sporit de substanţe 
biologic active. 
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobi-
rea şi desciorchinarea strugurilor cu un con-
ţinut de zaharuri de cel puţin 220 g/L cu obţi-
nerea mustuielii, adăugarea în aceasta a 
seminţelor proaspete de struguri de soiuri ro-
şii în cantitate de 3050% din conţinutul 
acestora în mustuială, fermentarea-
macerarea  mustuielii cu căciulă plutitoare în 
decurs de 1521 de zile la  temperatura de 
2428°C, separarea vinului tânăr şi limpezi-
rea acestuia, totodată fermentarea-
macerarea include fermentarea tumultuoasă 
în decurs de 57 zile cu amestecare  de 
23 ori pe zi în decurs de 1015 min  şi 
postfermentarea cu amestecare de 68 ori 
pe zi în decurs de 1520 min sub o presiu-
ne de 50150 kPa a dioxidului de carbon. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

 
 

(54) Process for producing dry red wine with 
an increased content of biologically ac-
tive substances 

(57) The invention relates to the wine industry, 
namely to a process for producing dry red 
wine with an increased content of biologically 
active substances. 
The process, according to the invention, 
comprises crushing and destemming of 
grapes with a sugar content of at least 220 
g/L to produce a pomace, adding fresh grape 
seeds of red varieties to it in an amount of 
30-50% of their content in the pomace, fer-
mentation-maceration of pomace with a float-
ing cap for 1521 days at a temperature of 
2428°С, separation of the young wine and 
its clarification, at the same time fermenta-
tion-maceration includes rapid fermentation 
for 57 days with stirring 23 times a day 
for 1015 min and after-fermentation with 
stirring 68 times a day for 1520 min un-
der carbon dioxide pressure of 50150 kPa. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ производства красного сухого 
вина с повышенным содержанием 
биологически активных веществ 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу 
производства красного сухого вина с по-
вышенным содержанием биологически ак-
тивных веществ. 
Способ, согласно изобретению, включает 
дробление и гребнеотделение винограда 
с содержанием сахаров не менее 220 г/л с 
получением мезги, добавление в нее све-
жих семян винограда красных сортов в 
количестве 3050% от их содержания в 
мезге, брожение-настаивание мезги с 
плавающей шапкой в течение 1521 дня 
при температуре 2428°С, отделение 
молодого вина и его осветление, при этом 
брожение-настаивание включает бурное 
брожение в течение 57 дней с переме-
шиванием 23 раза в день по 1015 мин 
и дображивание с перемешиванием 68 
раз в день по 1520 мин под давлением 
диоксида углерода 50150 кПа. 

 
 П. формулы: 2 
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(11) 1355 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01K 7/16 (2006.01) 

G01K 13/00 (2006.01) 
G01K 15/00 (2006.01) 

(21) s 2018 0010 
(22) 2018.02.20 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  SMÎSLOV Vladimir, MD; SIDORENKO Anato-

lie, MD 
(54) Metodă de determinare a indicelui de iner-

ţie termică a termometrului cu rezistenţă 
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor şi 

poate fi utilizată pentru a determina indicele 
de inerţie termică  a termometrelor cu rezis-
tenţă cu schimbare rapidă a temperaturii  ga-
zelor. 
Metoda de determinare a indicelui de inerţie 
termică a termometrului cu rezistenţă constă 
în încălzirea până la o temperatură de 
3080°C într-un termostat de aer al unui 
termometru cu rezistenţă, răcirea termome-
trului prin întreruperea curentului şi determi-
narea indicelui de inerţie termică  a termo-
metrului după curba procesului tranzitoriu de 
schimbare a tensiunii pe termometru. Valoa-
rea indicelui de inerţie termică  se conside-
ră timpul în care căderea tensiunii pe ter-
mometru Nmax se micşorează până la N = 
0,37Nmax. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for determining the thermal 
inertia index of a resistance thermometer 

(57) The invention relates to the field of 
measurements, and can be used for 
determining the thermal inertia index  of 
resistance thermometers with rapid 
temperature change. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The method for determining the thermal inertia 
index of a resistance thermometer consists in 
heating to a temperature of 30…80C in an air 
thermostat of a resistance thermometer, 
cooling the thermometer by turning off the 
current and determining the thermal inertia in-
dex  of the thermometer from the curve of the 
transient process of voltage change on the 
thermometer. The value of the thermal inertia 
index  is considered the time when the 
voltage drop on the thermometer Nmax 
decreases up to N = 0.37Nmax. 
 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод определения показателя тепловой 
инерции термометра сопротивления 
 

(57) Изобретение относится к области измере-
ний, и может быть использовано для 
определения показателя тепловой инер-
ции  термометров сопротивления с быст-
рым изменением температуры. 
Метод определения показателя тепловой 
инерции термометра сопротивления со-
стоит в нагревании до температуры 
3080°C в воздушном термостате термо-
метра сопротивления, охлаждении тер-
мометра путем отключения тока и опре-
делении показателя тепловой инерции  
термометра по кривой переходного про-
цесса изменения напряжения на термо-
метре. Величина показателя тепловой 
инерции  считается временем, когда па-
дение напряжения на термометре Nmax 
уменьшается до Nt = 0,37Nmax. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

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

ному в Республике Молдова 
 

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

OEB a menţiunii privind eliberarea brevetului. 

Orice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la 
data publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat 
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 
din 07.03.2008. 

 

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

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

Within 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may 
give notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with 
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions 
 

 
 

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

сведений о выдаче патента. 

Любое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в тече-
ние 6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента. 
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) 
статьи 57 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

B 

A 

B 



INVENŢII                  MD - BOPI 7/2019 

 51

(11) MD/EP 3233803 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 213/84 (2006.01.01) 

           C07D 401/04 (2006.01.01) 
           C07D 213/61 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0208 
(96) 15823875.8, 2015.12.17 
(97) 3233803, 2019.01.30 
(87) WO 2016/100652, 2016.06.23 
(31) 201462094436P 
(32) 2014.12.19 
(33) US 
(71)(73) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) HAIM Cyril Ben, BE; HORVATH Andras, BE; 

WEERTS Johan Erwin Edmond, BE 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Procedeu pentru prepararea unui compus 

diariltiohidantoină 
Process for the preparation of a 
diarylthiohydantoin compound 
Способ получения диарилтиогидантои-
нового соединения 

(57)  Sunt dezvăluite procedee și intermediari pen-
tru prepararea compusului (X), care este în 
prezent investigat pentru tratarea cancerului 
de prostată. 
 

 

Revendicări: 27 
* 

*     * 
(57) 
 
 
 
 
 

Disclosed are processes and intermediates 
for the preparation of compound (X), which is 
currently being investigated for the treatment 
of prostate cancer. 
 
Claims: 27 

 
 
(11) MD/EP 3233823 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 401/04 (2006.01.01) 
(21) e 2017 0211 
(96) 15828426.5, 2015.12.17 
(97) 3233823, 2019.01.30 
(87) WO 2016/100645, 2016.06.23 

(31) 201462094425P 
(32) 2014.12.19 
(33) US 
(71)(73) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., US 
(72) HAIM Cyril Ben, BE; HORVATH Andras, 

BE; WEERTS Johan Erwin Edmond, BE; 
ALBANEZE-WALKER Jennifer, BE 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Procedee pentru prepararea unui com-

pus diariltiohidantoină 
Processes for the preparation of a dia-
rylthiohydantoin compound 
Способы получения диарилтиогидан-
тоинового соединения 

(57)  Sunt dezvăluite procedee și intermediari 
pentru prepararea compusului (X), care 
este în prezent investigat pentru tratarea 
cancerului de prostată. 
 

Revendicări: 50 
* 

*     * 
(57)  Disclosed are processes and intermediates 

for the preparation of compound (X), which 
is currently being investigated for the treat-
ment of prostate cancer. 
 
Claims: 50 

 
 
(11) MD/EP 3409259 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61J 1/10 (2006.01.01) 

           A61J 1/20 (2006.01.01) 
           F26B 5/06 (2006.01.01) 

(21) e 2018 1150 
(96) 17181049.2, 2017.07.12 
(97) 3409259, 2019.04.17 
(31) 201715609870 
(32) 2017.05.31 
(33) US 
(71)(73) ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA, CH 
(72) DI NARO Antonio Francesco, CH 
(74) SOKOLOVA Sofia 
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(54) Sac flexibil cu o multitudine de camere 
și metode de utilizare a acestuia 
Multi chamber flexible bag and methods 
of using same 
Многокамерный гибкий пакет и спо-
собы его использования 

(57)  Metodă de preparare a unui produs farma-
ceutic într-un singur sac flexibil cu o multi-
tudine de camere. 
Un produs farmaceutic este introdus în 
stare lichidă într-o primă cameră a sacului 
flexibil printr-un prim port. Produsul farma-
ceutic este liofilizat în prima cameră a sa-
cului flexibil pentru a obține un produs far-
maceutic liofilizat. Sacul flexibil are o a 
doua cameră şi prima cameră şi cea de-a 
doua cameră sunt separate de un sigiliu 
care se poate rupe. Cea de-a doua cameră 
include suplimentar o soluţie de reconstitui-
re pentru reconstituirea produsului farma-
ceutic liofilizat în prima cameră. Un utiliza-
tor poate aplica presiune asupra sacului 
flexibil pentru a rupe sigiliul şi a amesteca 
produsul farmaceutic liofilizat şi soluţia de 
reconstituire pentru a administra produsul 
farmaceutic la un pacient.   
 
Revendicări: 11 
Figuri: 9 

* 
*     * 

(57) A method of preparing a pharmaceutical 
product in a single multiple chamber flexi-
ble bag. A pharmaceutical product is intro-
duced in a liquid state into a first chamber  

of the flexible bag through a first port. The 
pharmaceutical product is lyophilized with-
in the first chamber of the flexible bag to 
provide a lyophilized pharmaceutical 
product. 
The flexible bag has a second chamber 
and the first chamber and the second 
chamber are separated by a breakable 
seal. The second chamber further includes 
a reconstituting solution for reconstituting 
the lyophilized pharmaceutical product in 
the first chamber. A user may apply pres-
sure to the flexible bag to break the seal 
and mix the lyophilized pharmaceutical 
product and the reconstituting solution to 
order to administer the pharmaceutical 
product to a patient. 
 
Claims: 11 
Fig.: 9 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod ST. 
16 OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4606 C1 A01C 1/06 (2006.01) 
A01G 1/00 (2006.01) 
A01N 65/03 (2009.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

a 2017 0085 2017.10.06 12/2018 

2 MD 4607 C1 A61K 9/32 (2006.01) 
A61K 36/87 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2017 0102 2017.12.04 12/2018 

3 US 4608 C1 A61K 39/008 (2006.01) 
C07K 1/113 (2006.01) 
C12N 15/62 (2006.01) 
A23L 3/015 (2006.01) 

a 2015 0031 2013.08.30 12/2018 

4 RO 4609 C1 B26D 1/12 (2006.01) 
B26D 1/547 (2006.01) 
B26D 1/553 (2006.01) 
B65D 8/00 (2006.01) 
B65D 65/38 (2006.01) 
B65D 85/44 (2006.01) 
B26F 3/12 (2006.01) 

a 2017 0093 2017.10.18 12/2018 

5 IT 4610 C1 B29C 47/02 (2006.01) 
B32B 3/02 (2006.01) 
B32B 3/12 (2006.01) 

a 2015 0124 2014.04.18 12/2018 

6 MD 4611 C1 C07C 337/04 (2006.01) 
C07C 65/01 (2006.01) 
C07C 65/11 (2006.01) 
C07F 1/08 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2017 0062 2017.06.06 12/2018 

 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod ST. 
16 OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 1293 Z A61B 5/04 (2006.01) 
A61B 5/0488 (2006.01) 

s 2018 0055 2018.05.30 12/2018 

2 MD 1294 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2018 0037 2018.04.12 12/2018 
3 MD 1295 Z F26B 3/02 (2006.01) 

F26B 3/347 (2006.01) 
F26B 11/12 (2006.01) 
A23N 12/08 (2006.01) 

s 2018 0014 2018.03.06 12/2018 

 
 
 



1
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SOIURI DE PLANTE          

II
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
  Published plant variety patent applications 
  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
BA9E Denumirile soiurilor
  Variety denominations
  Наименования сортов
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /  
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic),  

denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit     

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)   

Denumirea  
soiului 

Numărul de bre-
vet/ 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 
патента 

1 v 2017 0014 /  
2017.08.09 

a. LIMAGRAIN EUROPE, FR 
 
b. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

GRÂU COMUN  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.) 
 

Wheat  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.) 
 

Пшеница мягкая  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.) 

LG ABSALON 280 / 2018.12.31 

2 v 2017 0015 /  
2017.08.09 

a. LIMAGRAIN EUROPE, FR 
 
b. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

GRÂU COMUN  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.) 
 

Wheat  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.) 
 

Пшеница мягкая  
(Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.)  

JUDITA 281 / 2018.12.31 

3 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 

4 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 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

unui reprezentant.  

O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în 
art. 30 din Lege. 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cere-
rea depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza 
înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că 
înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

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

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

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

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

 

Î 

I
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(210) 043406 
(220) 2018.11.20 
(310) 75592 
(320) 2018.08.03 
(330) JM 
(730) Caterpillar Inc., US 

510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, 
Illinois 60015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte şi accesorii ale aces-

tora, motoare, motoare şi generatoare (altele 
decât cele pentru vehicule terestre); compo-
nente de cuplare şi transmisie a maşinilor 
(altele decât cele pentru vehicule terestre) şi 
piese pentru reparare, înlocuire şi restaurare 
a tuturor produselor menţionate; maşini, 
maşini-unelte şi accesorii ale acestora, mo-
toare, motoare şi generatoare (altele decât 
cele pentru vehicule terestre), componente 
de cuplare şi transmisie a maşinilor (altele 
decât cele pentru vehicule terestre) utilizate 
în agricultură, compactare, construcţie, de-
molare, prelucrarea pământului, conturarea 
pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, amenajare teritorială, ridicare, propulsie 
marină, manevrare a materialelor, gestio-
narea fierului vechi, exploatări miniere, mulcire 
a solului, distribuţie, explorare şi producere a 
petrolului şi a gazelor, asfaltare, lansare a 
conductelor, producere a energiei, în con-
strucţia şi reparaţia drumurilor, pregătirea 
şantierului şi îndreptarea solului, gestionarea 
deşeurilor, pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în 
cariere, pentru îngrămădire şi cimentare, ges-
tionare a vegetaţiei, de transport, pentru 
sarcini de stat şi de apărare; şi piese pentru 
reparare, înlocuire şi restaurare a tuturor pro-
duselor menţionate; compresoare pentru 
maşini; generatoare de electricitate; pompe 
pentru maşini utilizate în agricultură, compac-
tare, construcţie, demolare, prelucrarea 
pământului, conturarea pământului, lucrări de 
terasament, silvicultură, amenajare teritori-
ală, ridicare, propulsie marină, manevrare a 

materialelor, gestionarea fierului vechi, ex-
ploatări miniere, mulcire a solului, distribuţie, 
explorare şi producere a petrolului şi a 
gazelor, asfaltare, lansare a conductelor, 
producere a energiei, în construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare 
a vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de 
stat şi de apărare; şi piese pentru reparare, 
înlocuire şi restaurare a tuturor produselor 
menţionate; maşini, maşini-unelte şi acceso-
rii ale acestora, motoare, motoare şi genera-
toare (altele decât cele pentru vehicule 
terestre), componente de cuplare şi trans-
misie a maşinilor (altele decât cele pentru 
vehicule terestre), şi anume încărcătoare 
articulate, pavatoare de asfalt, buldoexcava-
toare versatile, freze de asfalt, compactoare 
şi încărcătoare pentru toate tipurile de teren, 
buldozere, excavatoare draglina, maşini de 
găurit, excavatoare electrice pentru încărcare 
cu frânghii, excavatoare, trolii forestiere cu 
manipulatoare pe şenile, maşini forestiere, 
transportoare, maşini de recoltat, maşini 
pentru minerit în ziduri înalte, lopeţi pentru 
minerit hidraulice (instrumente), încărcătoare 
hidraulice forestiere cu control al braţului, 
încărcătoare hidraulice cu braţ, autogredere, 
maşini pentru lansarea conductelor, maşini 
pentru restabilirea drumurilor, tractoare 
pentru pregătirea şantierului, încărcătoare pe 
şenile, încărcătoare antiderapante cu di-
recţie, sisteme de conveiere pentru lucrări de 
suprafaţă, încărcătoare autopropulsate tele-
scopice, maşini de încărcare cu braţ tele-
scopic, maşini pentru minerit în pietre sub-
terane, maşini pentru minerit pereţi groşi 
subterani, maşini pentru minerit în spaţii sub-
terane şi în piloni, buldozere pe roţi, excava-
toare pe roţi, încărcătoare pe roţi, screpere 
pe roţi, încărcătoare de buşteni, buldoexca-
vatoare versatile cu cupe, motoare marine, 
motoare industriale, motoare diesel pentru 
maşini, motoare hidraulice; generatoare şi 
dispozitive de reglare electrice, industriale, 
diesel, pe gaze şi generatoare pe gaze natu-
rale; şi piese pentru repararea, înlocuirea şi 
restaurarea tuturor produselor menţionate; 
accesorii ale acestora, şi anume freze, exca-
vatoare cu cupe, dispozitive pentru apucarea 
baloturilor, furci pentru baloturi (piese de 
maşini), dispozitive cu lame (piese de 
maşini), mături electrice, maşini electrice de 
tuns, cupe (piese de maşini), freze de asfalt, 
maşini pentru tăierea vegetaţiei, maşini fo-
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restiere pentru apucare şi tăiere, secerători cu 
bătătoare, dispozitive cu furci, maşini cu cu-
pe graifer, ciocane demolatoare, maşini 
pentru tăierea crengilor, braţe de manipulare 
a materialelor, maşini de mulcire, multipro-
cesoare, pulverizatoare, maşini de greblare, 
dispozitive cu furci pentru cultivatoare, 
ferăstraie (maşini), maşini de tăiere, maşini 
pentru siloz, freze de zăpadă, pluguri de 
zăpadă, tractoare cu lame frontale pentru 
zăpadă, maşini de tăiat cioturi, dispozitive cu 
zimţi, cultivatoare, maşini de tăiat şanţuri, 
furci pentru braţe de încărcare, sisteme de 
alimentare cu apă, vinciuri, dispozitive pentru 
încărcătoare frontale, dispozitive de tăiere, şi 
furci pentru paleţi, toate cele sus-menţionate 
utilizate pentru lucrări de terasament, prelu-
crarea pământului, manipularea materialelor; 
piese pentru repararea, înlocuirea şi restau-
rarea tuturor produselor menţionate; piese de 
maşini pentru compresiunea, comprimarea 
gazelor, demolare, prelucrarea pământului, 
conturarea pământului, lucrări de terasa-
ment, silvicultură, şi anume tăierea şi 
curăţarea copacilor şi a arbuştilor, compac-
tarea, mişcarea pământului, amenajarea 
teritorială, îngrijirea gazonului, ridicarea, pro-
pulsia marină, manipularea materialelor, ex-
ploatări miniere, mulcire a solului, pavajul, 
lansarea conductelor, operaţiunile de foraj a 
petrolului şi a gazelor, producerea energiei 
de la motoare şi generatoare, pomparea 
petrolului, forajul tunelurilor, gestionarea 
deşeurilor, pentru lucrări în aer şi în spaţiu; 
gestionarea vegetaţiei, inele de etanşare 
metalice pentru utilizarea cu maşini turbo şi 
centrifuge; inele de etanşare metalice pentru 
utilizare în agricultură, compactarea, con-
strucţia, demolarea, mişcarea pământului, 
conturarea pământului, lucrări de tera-
sament, silvicultură, amenajarea teritorială, 
ridicarea, propulsia marină, manipularea 
materialelor, exploatări miniere, mulcire a 
solului, distribuţia, explorarea şi producerea 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producerea energiei, construcţia 
şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului 
şi îndreptarea solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea vegetaţiei; cuplaje metalice (părţi 
de motoare) pentru utilizare în agricultură, 
compactare, construcţie, demolare, lucrări de 
terasament, conturare a pământului, mişcare 
a pământului, silvicultură, amenajare teritori-
ală, ridicare, propulsia marină, manipularea 
materialelor, exploatări miniere, mulcire a 
solului, distribuţia, explorarea şi producerea 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 

conductelor, producerea energiei, construcţia 
şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului 
şi îndreptarea solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea vegetaţiei; o gamă completă de 
piese de motoare pentru buldoexcavatoare 
cu cupe, încărcătoare antiderapante cu di-
recţie, încărcătoare pentru toate tipurile de 
teren, încărcătoare frontale, încărcătoare pe 
roţi, excavatoare pe şenile, excavatoare pe 
roţi, cupe frontale pentru excavatoare, 
încărcătoare manipulatoare telescopice, ma-
nipulatoare industriale pe platformă, manipu-
latoare industriale pe roţi, tractoare cu tracţi-
une, maşini pentru lansarea conductelor, 
maşini de încărcare cu braţ telescopic, com-
pactoare de deşeuri, compactoare de sol, 
buldozere pe roţi, autogredere, tractoare 
industriale, screpere pe roţi, maşini fo-
restiere, tractoare articulate forestiere, trac-
toare forestiere pe roţi cu troliu, trolii fo-
restiere cu manipulatoare pe şenile, trolii 
forestiere cu manipulatoare pe roţi, transpor-
tor (remorcă de autodescărcare), maşini de 
recoltat pe şenile (echipamente de recoltare), 
încărcătoare hidraulice forestiere cu control 
al braţului, compactoare de sol cu vibraţie, 
compactoare de sol, compactoare de asfalt 
cu vibraţie, compactoare pneumatice, pava-
toare de asfalt, pavatoare de asfalt pe şenile, 
maşini pentru întinderea şi netezirea asfal-
tului, freze de asfalt, nivelatoare de asfalt, 
reciclatoare de asfalt, finisoare de asfalt, 
stabilizatoare de sol, încărcătoare miniere 
subterane, manipulatoare pentru deşeuri, 
maşini de foraj, acumulatori de baloţi, lame 
(organe de maşini), mături (piese de maşini), 
maşini electrice de tuns, cupe (piese de 
maşini), cositoare, furci universale (piese de 
maşini), cupe forestiere (organe de maşini), 
ciocane (organe de maşini), maşini pentru 
tăierea crengilor, maşini de mulcire, pulveri-
zatoare, maşini de greblare, dispozitive cu 
furci pentru cultivatoare, ferăstraie (maşini), 
dispozitive de tăiere, maşini pentru siloz, 
freze (organe de maşini), pluguri (organe de 
maşini), maşini de tăiat cioturi, dispozitive cu 
zimţi, cultivatoare, maşini de tăiat şanţuri, 
vinciuri, sisteme de alimentare cu apă, mo-
toare, cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre; componente de cuplare şi trans-
misie a maşinilor, cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre; utilaje agricole, altele decât 
cele acţionate manual, şi anume dispozitive 
pentru apucarea baloturilor, furci pentru balo-
turi (piese de maşini), maşini de mulcire, 
maşini de greblare, dispozitive cu furci pentru 
cultivatoare, maşini de tăiat şanţuri pentru 
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utilizare în agricultură, compactare, con-
strucţie, demolare, prelucrare a pământului, 
conturare a pământului, lucrări de tera-
sament, silvicultură, amenajare teritorială, 
ridicare, propulsia marină, manevrarea mate-
rialelor, exploatări miniere, mulcire a solului, 
distribuţia, explorarea şi producerea petrolu-
lui şi a gazelor, asfaltarea, lansarea con-
ductelor, producerea energiei, construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, forarea tunelurilor, ges-
tionarea vegetaţiei; cuplaje şi transmisii de 
maşini, cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre; vane (organe de maşini); bujii; filtre 
de aer şi gaz ca părţi ale maşinilor sau mo-
toarelor utilizate în scopuri mecanice; an-
sambluri pentru admisia şi evacuarea aerului 
destinate motoarelor; regulatoare pentru apă 
(organe de maşini); filtre de ulei; cuplaje 
pentru maşini; demaroare pentru motoare; 
pompe electrice; curele de maşini; lame (or-
gane de maşini); accesorii pentru vehicule, şi 
anume cupe graifer pentru mişcarea 
pământului şi obiectelor libere; arzătoare de 
combustibil ale motorului cu combustie; se-
paratoare de apă pentru motoare; încălzitoare 
de combustibil pentru motoare; condensa-
toare de aer; alternatoare pentru vehicule 
terestre; rulmenţi cu bile antifricţiune (organe 
de maşini); lagăre (organe de maşini sau de 
motoare); antipoluare (dispozitive - pentru 
motoare); arbori de maşini; inele cu bile 
pentru rulmenţi (organe de maşini), şi anume 
pentru camioane articulate, basculante şi 
autocamioane, pavatoare de asfalt, buldoex-
cavatoare versatile, freze de asfalt, com-
pactoare, maşini de încărcare cu braţ tele-
scopic, buldozere, excavatoare draglina, 
maşini de găurit, cupe (organe de maşini), 
excavatoare, trolii forestiere cu manipula-
toare pe şenile, maşini forestiere, transpor-
toare, maşini de recoltat, cupe cu braţ hid-
raulic, încărcătoare hidraulice forestiere cu 
control al braţului, manipulatoare industriale, 
autogredere, maşini pentru lansarea con-
ductelor, maşini pentru restabilirea drumuri-
lor, încărcătoare pe şenile, încărcătoare an-
tiderapante cu direcţie, buldozere pe roţi, 
excavatoare pe roţi pentru utilizare în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, amenajare teritorială, ridicare, propulsia 
marină, manipularea materialelor, exploatări 
miniere, mulcire a solului, distribuţia, ex-
plorarea şi producerea petrolului şi a gazelor, 
asfaltarea, lansarea conductelor, producerea 

energiei, construcţia şi reparaţia drumurilor, 
pregătirea şantierului şi îndreptarea solului, 
forarea tunelurilor, gestionarea vegetaţiei; 
suporturi de lagăre pentru maşini; rulmenţi 
pentru motoare; garnituri de frână pentru 
maşini, altele decât cele pentru vehicule; 
segmente de frânare pentru maşini, altele 
decât cele pentru vehicule; saboţi de frână 
pentru maşini, altele decât cele pentru vehi-
cule; carburatoare; compresoare (maşini); 
pompe de aer comprimat; biele de maşini 
sau de motoare; tije de conectare pentru 
maşini şi motoare; cabluri de control pentru 
maşini şi motoare (părţi de maşini); genera-
toare de curent electric; chiulase de motor; 
cilindri de maşini; cilindri de motoare; vârfuri 
de burghiu de centrare sub formă de compo-
nente de utilaje; capete pentru foraj (părţi de 
maşini); perforatoare electrice; curele de 
transmisie pentru generatoare electrice, die-
sel, pe gaz şi pe gaz natural; curele pentru 
motoare; ventilatoare pentru motoare; apa-
rate de transfer de combustibil pentru mo-
toarele cu combustie internă, şi anume pom-
pe de carburant; sisteme de transmisie 
pentru maşini, altele decât cele pentru vehi-
culele terestre; ciocane (părţi de maşini); 
ciocane hidraulice; pompe de lubrifiere; 
lubrifianţii (părţi de maşini); volanţi de maşini; 
pistoane pentru motoare; pulii (organe de 
maşini); reductoare, altele decât cele pentru 
vehicule terestre; cuplaje de arbori (maşini); 
rulmenţi pentru arborii de transmisie, ca şi 
componenţi a unui aparat; suflante pentru 
motoare; turbocompresoare pentru motoare; 
lanţuri de transmisie şi arbori, altele decât 
pentru vehicule terestre; turbocompresoare, 
piese şi accesorii pentru toate produsele 
menţionate, vândute ca unităţi de produse; 
piese pentru motoare mecanice pentru ve-
hicule terestre, maşini agricole şi maşini 
pentru lucrări de terasament, şi anume mo-
toare de pornire, alternatoare, pistoane (or-
gane de maşini sau de motoare), capete de 
cilindru, piese pentru sisteme de răcire, şi 
anume pompe de apă pentru vehicule 
terestre, pompe de apă folosite la motoare, 
radiatoare (de răcire) ulei pentru motoare, 
radiatoare, schimbătoare de căldură pentru 
motoare şi ventilatoare pentru motoare, tur-
bocompresoare, piese pentru sisteme de 
lubrifiere, şi anume pompe pentru vehicule 
terestre, pompe de ulei pentru motoare, 
etanşări metalice şi nemetalice (piese pentru 
maşini), garnituri metalice şi nemetalice 
pentru vehicule, garnituri pentru motoare cu 
ardere internă, cuplaje de arbori pentru 
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maşini, angrenaje pentru maşini, angrenaje 
pentru maşini şi motoare, arbori pentru mo-
toare, compresoare de aer şi blocuri; vil-
brochenuri pentru motoare, arbori cu camă 
pentru motoare, rulmenţi pentru motoare; 
amortizoare pentru motoare; capace de 
eşapament pentru motoare; amortizoare de 
zgomot pentru motoare; radiatoare şi capace 
de radiatoare pentru vehicule; ţevi de 
eşapament pentru motoare şi propulsoare; 
generatoare de electricitate, compresoare şi 
pompe ca părţi ale maşinilor, motoarelor şi 
componentele acestora, utilizate în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, mişcare a pământului, silvicul-
tură, amenajare teritorială, îngrijirea gazo-
nului, ridicare, propulsie marină, manipularea 
materialelor, exploatări miniere, mulcire a 
solului, distribuţia, explorarea şi producerea 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producerea energiei, construcţia 
şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului 
şi îndreptarea solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea deşeurilor şi gestionarea vege-
taţiei; rulmenţi; blocuri, arbori cu came, arbori 
cotiţi, capete de cilindru, filtre pentru mo-
toare, cadre, injectoare de combustibil, garni-
turi metalice pentru motoare, căptuşeli (piese 
pentru maşini), motoare electrice, pompe 
electrice, segmenţi de pistoane, biele de 
maşini sau de motoare, ansambluri de ro-
toare pentru maşini, etanşări mecanice, 
întrerupătoare de presiune (piese pentru 
maşini), turbocompresoare pentru maşini, 
vane (organe de maşini) pentru compactarea 
pământului, compresare a gazelor, demo-
lare, prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, şi anume tăierea şi curăţarea copacilor, 
amenajarea teritorială, îngrijirea gazonului, 
ridicarea, propulsia marină, manipularea 
materialelor, exploatări miniere, mulcire a 
solului, pavajul, lansarea conductelor, 
operaţiunile de foraj a petrolului şi a gazelor, 
producerea energiei de la motoare şi genera-
toare, pomparea petrolului, gestionarea 
deşeurilor şi gestionarea vegetaţiei; vinciuri, 
motoare pentru modele de vehicule şi/sau 
maşini de curse în miniatură care se de-
plasează într-o pistă; transportoare electrice 
pentru mişcarea paleţilor, transportoare 
manuale pentru mişcarea paleţilor, pavatoare 
de asfalt, buldoexcavatoare versatile, freze 
de asfalt, compactoare şi încărcătoare pentru 
toate tipurile de teren, autoîncărcătoare, 
buldozere, excavatoare draglina, maşini de 

găurit (foreză), cupe cu frânghii (electrice), 
excavatoare, trolii forestiere cu manipula-
toare pe şenile, maşini forestiere, transpor-
toare, maşini de recoltat, maşini pentru 
minerit în ziduri înalte, tractoare cu cupe 
pentru minerit hidraulice, încărcătoare hid-
raulice forestiere cu control al braţului, 
încărcătoare hidraulice cu braţ, autogredere, 
maşini pentru lansarea conductelor, maşini 
pentru restabilirea drumurilor, combine, fi-
nisoare de asfalt, prese de balotat, colectoare 
de baloturi, încărcătoare pe şenile, 
încărcătoare antiderapante cu direcţie, sis-
teme de conveiere pentru lucrări de supra-
faţă, încărcătoare autopropulsate tele-
scopice, maşini pentru minerit în pietre sub-
terane, maşini pentru minerit pereţi groşi 
subterani, maşini pentru minerit în spaţii sub-
terane şi în piloni, buldozere pe roţi, excava-
toare pe roţi, încărcătoare pe roţi, screpere 
pe roţi, încărcătoare de buşteni; piese pentru 
repararea, înlocuirea şi restaurarea tuturor 
produselor menţionate; piese structurale şi 
recondiţionate, piese de reparare şi înlocuire 
pentru motoare pentru vehiculele 
menţionate; o întreagă gamă de piese struc-
turale pentru pavatoare de asfalt, buldoexca-
vatoare versatile, freze de asfalt, com-
pactoare, buldozere, excavatoare draglina, 
maşini de găurit, cupe (organe de maşini), 
excavatoare, trolii forestiere cu manipula-
toare pe şenile, maşini forestiere, transpor-
toare, maşini de recoltat, cupe cu braţ hid-
raulic, încărcătoare hidraulice forestiere cu 
control al braţului, încărcătoare manipula-
toare de materiale, autogredere, maşini 
pentru lansarea conductelor, maşini pentru 
restabilirea drumurilor, încărcătoare pe şe-
nile, încărcătoare antiderapante cu direcţie, 
buldozere pe roţi, excavatoare pe roţi pentru 
utilizare în agricultură, compactare, con-
strucţie, demolare, mişcare a pământului, 
conturare a pământului, lucrări de tera-
sament, silvicultură, amenajare teritorială, 
ridicare, propulsie marină, manipulare a ma-
terialelor, exploatări miniere, mulcire a solu-
lui, distribuţie, explorare şi producere a petro-
lului şi gazelor, asfaltare, lansare a con-
ductelor, producere a energiei, construcţie şi 
reparaţie a drumurilor, pregătire a şantierului 
şi îndreptare a solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea vegetaţiei; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală, piese pentru repararea şi 
înlocuirea tuturor produselor menţionate; 
vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală, pentru utilizare în agricul-
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tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, amenajare teritorială, ridicare, propulsie 
marină, manevrarea materialelor, gestio-
narea fierului vechi, exploatări miniere, mulcire 
a solului, distribuţia, explorarea şi producţia 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producţia energiei, construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionarea 
vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de stat 
şi de apărare; piese pentru repararea, înlo-
cuirea şi restaurarea tuturor produselor 
menţionate; vehicule, tractoare, vehicule 
maritime şi aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală pentru utilizare în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, amenajare teritorială, ridicare, propulsie 
marină, manevrarea materialelor, gestio-
narea fierului vechi, exploatări miniere, mulcire 
a solului, distribuţia, explorarea şi producţia 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producţia energiei, construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionarea 
vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de stat 
şi de apărare; piese pentru repararea, înlo-
cuirea şi restaurarea tuturor produselor 
menţionate; vehicule, aparate de locomoţie 
terestră, aeriană sau navală, şi anume cami-
oane, basculante, camioane articulate, cami-
oane miniere subterane, moto stivuitoare, 
moto stivuitoare electrice, tractoare pentru 
pregătirea şantierului, tractoare agricole, 
tractoare cu secerătoare cu discuri şi cu uti-
laje folosite la condiţionarea solului, tractoare 
de cosit şi cu utilaje folosite la condiţionarea 
solului, maşini de încărcare cu braţ telesco-
pic; şi piese pentru repararea, înlocuirea şi 
restaurarea tuturor produselor menţionate; 
piese structurale şi recondiţionate, piese de 
reparare şi înlocuire pentru motoare pentru 
vehiculele menţionate; mecanisme de trans-
misie pentru vehicule terestre şi componente 
structurale, de reparare şi înlocuire ale aces-
tora; locomotive; automotoare; motoare 
pentru vehicule terestre; motoare diesel 
pentru vehicule terestre, motoare rachetă 
pentru propulsarea vehiculelor terestre; piese 
de schimb pentru vehicule, şi anume şenile 

pentru vehiculele terestre cu şenile; circuite 
hidraulice şi adaptoare hidraulice pentru 
conectarea componentelor sistemelor hidrau-
lice în vehicule; claxoane pentru vehicule; 
retrovizoare; oglinzi retrovizoare laterale 
pentru vehicule; scaune şi centuri de sigu-
ranţă pentru vehicule; scaune cu suspensie, 
tetiere de scaune şi braţuri de scaune pentru 
toate vehiculele; huse pentru scaune de au-
tovehicule (adaptate); huse pentru tetiere de 
autovehicule (adaptate); frâne pentru vehi-
cule; garnituri pentru frână pentru vehicule; 
compresoare de aer comprimat pentru sis-
tem de frână pentru vehicule terestre; piese 
structurale pentru vehicule terestre; aparate 
hidraulice utilizate la unelte de lucru aflate în 
mişcare, ataşate la vehicule, cu excepţia 
celor cu destinaţia motoarelor, şi anume sis-
teme de acţionare hidraulice, angrenaje hid-
raulice, pompe hidraulice şi amortizoare de 
şoc hidraulice; piese şi accesorii pentru toate 
produsele menţionate, vândute ca unităţi de 
produse; piese şi accesorii pentru vehicule 
terestre, şi anume motoare, biele pentru ve-
hicule terestre, cu excepţia celor care intră în 
alcătuirea motoarelor, transmisii pentru ve-
hicule terestre; piese pentru reparaţie şi de 
schimb pentru vehicule terestre, şi anume o 
întreagă gamă de piese structurale pentru 
camioane articulate, basculante şi autocami-
oane, maşini de încărcare cu braţ telescopic, 
pentru utilizare în agricultură, compactare, 
construcţie, demolare, mişcare a pământului, 
conturare a pământului, lucrări de tera-
sament, silvicultură, amenajare teritorială, 
ridicare, propulsie marină, manipulare a ma-
terialelor, exploatări miniere, mulcire a solu-
lui, distribuţie, explorare şi producere a petro-
lului şi gazelor, asfaltare, lansare a con-
ductelor, producere a energiei, construcţie şi 
reparaţie a drumurilor, pregătire a şantierului 
şi îndreptare a solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea vegetaţiei; cărucioare acţionate 
manual şi furgoane, capace pentru dis-
pozitive de remorcare; flapsuri pentru noroi; 
suporturi pentru plăci de înmatriculare; huse 
pentru volane de vehicule; parasolare pentru 
parbrizele automobilelor; biciclete; tricicluri; 
scutere cu motor; trotinete electrice (vehi-
cule); pompe de aer (accesorii pentru vehi-
cule); claxoane pentru biciclete; clopoţei de 
bicicletă; roţi ajutătoare pentru bicicletă. 

 

(531) CFE(8) 03.13.05; 25.07.05; 26.03.01; 26.03.24; 
26.05.04; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.19; 
26.07.17; 26.07.25; 27.01.05; 27.05.08; 
27.05.12. 
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(210) 043407 
(220) 2018.11.20 
(310) 75590 
(320) 2018.08.03 
(330) JM 
(730) Caterpillar Inc., US 

510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, 
Illinois 60015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 3546 C), 

galben (Pantone 1235C, 130C şi 7408C), 
galben (Pantone 1245C, 125C şi 131C), 
negru, gri. 

(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte şi accesorii ale aces-

tora, motoare, motoare şi generatoare (altele 
decât cele pentru vehicule terestre); compo-
nente de cuplare şi transmisie a maşinilor 
(altele decât cele pentru vehicule terestre) şi 
piese pentru reparare, înlocuire şi restaurare 
a tuturor produselor menţionate; maşini, 
maşini-unelte şi accesorii ale acestora, mo-
toare, motoare şi generatoare (altele decât 
cele pentru vehicule terestre), componente 
de cuplare şi transmisie a maşinilor (altele 
decât cele pentru vehicule terestre) utilizate 
în agricultură, compactare, construcţie, de-
molare, prelucrarea pământului, conturarea 
pământului, lucrări de terasament, silvicultură, 
amenajare teritorială, ridicare, propulsie 
marină, manevrare a materialelor, gestio-
narea fierului vechi, exploatări miniere, mul-
cire a solului, distribuţie, explorare şi pro-
ducere a petrolului şi a gazelor, asfaltare, 
lansare a conductelor, producere a energiei, 
în construcţia şi reparaţia drumurilor, pregăti-
rea şantierului şi îndreptarea solului, gestion-
area deşeurilor, pentru lucrări în aer şi în 
spaţiu, în cariere, pentru îngrămădire şi ci-
mentare, gestionare a vegetaţiei, de 
transport, pentru sarcini de stat şi de apărare; 
şi piese pentru reparare, înlocuire şi restaura-

re a tuturor produselor menţionate; compre-
soare pentru maşini; generatoare de electrici-
tate; pompe pentru maşini utilizate în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrarea pământului, conturarea pămân-
tului, lucrări de terasament, silvicultură, ame-
najare teritorială, ridicare, propulsie marină, 
manevrare a materialelor, gestionarea fierului 
vechi, exploatări miniere, mulcire a solului, 
distribuţie, explorare şi producere a petrolului 
şi a gazelor, asfaltare, lansare a conductelor, 
producere a energiei, în construcţia şi repa-
raţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare a 
vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de stat 
şi de apărare; şi piese pentru reparare, înlo-
cuire şi restaurare a tuturor produselor 
menţionate; maşini, maşini-unelte şi accesorii 
ale acestora, motoare, motoare şi genera-
toare (altele decât cele pentru vehicule 
terestre), componente de cuplare şi trans-
misie a maşinilor (altele decât cele pentru 
vehicule terestre), şi anume încărcătoare 
articulate, pavatoare de asfalt, buldoexcava-
toare versatile, freze de asfalt, compactoare 
şi încărcătoare pentru toate tipurile de teren, 
buldozere, excavatoare draglina, maşini de 
găurit, excavatoare electrice pentru încărcare 
cu frânghii, excavatoare, trolii forestiere cu 
manipulatoare pe şenile, maşini forestiere, 
transportoare, maşini de recoltat, maşini 
pentru minerit în ziduri înalte, lopeţi pentru 
minerit hidraulice (instrumente), încărcătoare 
hidraulice forestiere cu control al braţului, 
încărcătoare hidraulice cu braţ, autogredere, 
maşini pentru lansarea conductelor, maşini 
pentru restabilirea drumurilor, tractoare 
pentru pregătirea şantierului, încărcătoare pe 
şenile, încărcătoare antiderapante cu direcţie, 
sisteme de conveiere pentru lucrări de supra-
faţă, încărcătoare autopropulsate telescopice, 
maşini de încărcare cu braţ telescopic, maşini 
pentru minerit în pietre subterane, maşini 
pentru minerit pereţi groşi subterani, maşini 
pentru minerit în spaţii subterane şi în piloni, 
buldozere pe roţi, excavatoare pe roţi, încăr-
cătoare pe roţi, screpere pe roţi, încărcătoare 
de buşteni, buldoexcavatoare versatile cu 
cupe, motoare marine, motoare industriale, 
motoare diesel pentru maşini, motoare hid-
raulice; generatoare şi dispozitive de reglare 
electrice, industriale, diesel, pe gaze şi ge-
neratoare pe gaze naturale; şi piese pentru 
repararea, înlocuirea şi restaurarea tuturor 
produselor menţionate; accesorii ale aces-
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tora, şi anume freze, excavatoare cu cupe, 
dispozitive pentru apucarea baloturilor, furci 
pentru baloturi (piese de maşini), dispozitive 
cu lame (piese de maşini), mături electrice, 
maşini electrice de tuns, cupe (piese de 
maşini), freze de asfalt, maşini pentru tăierea 
vegetaţiei, maşini forestiere pentru apucare şi 
tăiere, secerători cu bătătoare, dispozitive cu 
furci, maşini cu cupe graifer, ciocane demo-
latoare, maşini pentru tăierea crengilor, braţe 
de manipulare a materialelor, maşini de mul-
cire, multiprocesoare, pulverizatoare, maşini 
de greblare, dispozitive cu furci pentru cultiva-
toare, ferăstraie (maşini), maşini de tăiere, 
maşini pentru siloz, freze de zăpadă, pluguri 
de zăpadă, tractoare cu lame frontale pentru 
zăpadă, maşini de tăiat cioturi, dispozitive cu 
zimţi, cultivatoare, maşini de tăiat şanţuri, 
furci pentru braţe de încărcare, sisteme de 
alimentare cu apă, vinciuri, dispozitive pentru 
încărcătoare frontale, dispozitive de tăiere, şi 
furci pentru paleţi, toate cele sus-menţionate 
utilizate pentru lucrări de terasament, prelu-
crarea pământului, manipularea materialelor; 
piese pentru repararea, înlocuirea şi restau-
rarea tuturor produselor menţionate; piese de 
maşini pentru compresiunea, comprimarea 
gazelor, demolare, prelucrarea pământului, 
conturarea pământului, lucrări de terasa-
ment, silvicultură, şi anume tăierea şi cură-
ţarea copacilor şi a arbuştilor, compactarea, 
mişcarea pământului, amenajarea teritorială, 
îngrijirea gazonului, ridicarea, propulsia 
marină, manipularea materialelor, exploatări 
miniere, mulcire a solului, pavajul, lansarea 
conductelor, operaţiunile de foraj a petrolului 
şi a gazelor, producerea energiei de la mo-
toare şi generatoare, pomparea petrolului, 
forajul tunelurilor, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu; gestionarea 
vegetaţiei, inele de etanşare metalice pentru 
utilizarea cu maşini turbo şi centrifuge; inele 
de etanşare metalice pentru utilizare în agri-
cultură, compactarea, construcţia, demolarea, 
mişcarea pământului, conturarea pământului, 
lucrări de terasament, silvicultură, amenaja-
rea teritorială, ridicarea, propulsia marină, 
manipularea materialelor, exploatări miniere, 
mulcire a solului, distribuţia, explorarea şi 
producerea petrolului şi a gazelor, asfaltarea, 
lansarea conductelor, producerea energiei, 
construcţia şi reparaţia drumurilor, pregătirea 
şantierului şi îndreptarea solului, forarea tune-
lurilor, gestionarea vegetaţiei; cuplaje me-
talice (părţi de motoare) pentru utilizare în 
agricultură, compactare, construcţie, demo-
lare, lucrări de terasament, conturare a 

pământului, mişcare a pământului, silvicul-
tură, amenajare teritorială, ridicare, propulsia 
marină, manipularea materialelor, exploatări 
miniere, mulcire a solului, distribuţia, ex-
plorarea şi producerea petrolului şi a gazelor, 
asfaltarea, lansarea conductelor, producerea 
energiei, construcţia şi reparaţia drumurilor, 
pregătirea şantierului şi îndreptarea solului, 
forarea tunelurilor, gestionarea vegetaţiei; o 
gamă completă de piese de motoare pentru 
buldoexcavatoare cu cupe, încărcătoare an-
tiderapante cu direcţie, încărcătoare pentru 
toate tipurile de teren, încărcătoare frontale, 
încărcătoare pe roţi, excavatoare pe şenile, 
excavatoare pe roţi, cupe frontale pentru ex-
cavatoare, încărcătoare manipulatoare tele-
scopice, manipulatoare industriale pe plat-
formă, manipulatoare industriale pe roţi, trac-
toare cu tracţiune, maşini pentru lansarea 
conductelor, maşini de încărcare cu braţ tele-
scopic, compactoare de deşeuri, compact-
toare de sol, buldozere pe roţi, autogredere, 
tractoare industriale, screpere pe roţi, maşini 
forestiere, tractoare articulate forestiere, trac-
toare forestiere pe roţi cu troliu, trolii fo-
restiere cu manipulatoare pe şenile, trolii fo-
restiere cu manipulatoare pe roţi, transportor 
(remorcă de autodescărcare), maşini de 
recoltat pe şenile (echipamente de recoltare), 
încărcătoare hidraulice forestiere cu control al 
braţului, compactoare de sol cu vibraţie, 
compactoare de sol, compactoare de asfalt 
cu vibraţie, compactoare pneumatice, pava-
toare de asfalt, pavatoare de asfalt pe şenile, 
maşini pentru întinderea şi netezirea asfal-
tului, freze de asfalt, nivelatoare de asfalt, 
reciclatoare de asfalt, finisoare de asfalt, sta-
bilizatoare de sol, încărcătoare miniere sub-
terane, manipulatoare pentru deşeuri, maşini 
de foraj, acumulatori de baloţi, lame (organe 
de maşini), mături (piese de maşini), maşini 
electrice de tuns, cupe (piese de maşini), 
cositoare, furci universale (piese de maşini), 
cupe forestiere (organe de maşini), ciocane 
(organe de maşini), maşini pentru tăierea 
crengilor, maşini de mulcire, pulverizatoare, 
maşini de greblare, dispozitive cu furci pentru 
cultivatoare, ferăstraie (maşini), dispozitive de 
tăiere, maşini pentru siloz, freze (organe de 
maşini), pluguri (organe de maşini), maşini de 
tăiat cioturi, dispozitive cu zimţi, cultivatoare, 
maşini de tăiat şanţuri, vinciuri, sisteme de 
alimentare cu apă, motoare, cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre; componente de 
cuplare şi transmisie a maşinilor, cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre; utilaje agricole, 
altele decât cele acţionate manual, şi anume 
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dispozitive pentru apucarea baloturilor, furci 
pentru baloturi (piese de maşini), maşini de 
mulcire, maşini de greblare, dispozitive cu 
furci pentru cultivatoare, maşini de tăiat 
şanţuri pentru utilizare în agricultură, compac-
tare, construcţie, demolare, prelucrare a 
pământului, conturare a pământului, lucrări 
de terasament, silvicultură, amenajare terito-
rială, ridicare, propulsia marină, manevrarea 
materialelor, exploatări miniere, mulcire a 
solului, distribuţia, explorarea şi producerea 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producerea energiei, construcţia 
şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului 
şi îndreptarea solului, forarea tunelurilor, ges-
tionarea vegetaţiei; cuplaje şi transmisii de 
maşini, cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre; vane (organe de maşini); bujii; filtre 
de aer şi gaz ca părţi ale maşinilor sau mo-
toarelor utilizate în scopuri mecanice; an-
sambluri pentru admisia şi evacuarea aerului 
destinate motoarelor; regulatoare pentru apă 
(organe de maşini); filtre de ulei; cuplaje 
pentru maşini; demaroare pentru motoare; 
pompe electrice; curele de maşini; lame (or-
gane de maşini); accesorii pentru vehicule, şi 
anume cupe graifer pentru mişcarea 
pământului şi obiectelor libere; arzătoare de 
combustibil ale motorului cu combustie; sepa-
ratoare de apă pentru motoare; încălzitoare 
de combustibil pentru motoare; condensa-
toare de aer; alternatoare pentru vehicule 
terestre; rulmenţi cu bile antifricţiune (organe 
de maşini); lagăre (organe de maşini sau de 
motoare); antipoluare (dispozitive - pentru 
motoare); arbori de maşini; inele cu bile 
pentru rulmenţi (organe de maşini), şi anume 
pentru camioane articulate, basculante şi 
autocamioane, pavatoare de asfalt, buldoex-
cavatoare versatile, freze de asfalt, com-
pactoare, maşini de încărcare cu braţ tele-
scopic, buldozere, excavatoare draglina, 
maşini de găurit, cupe (organe de maşini), 
excavatoare, trolii forestiere cu manipulatoare 
pe şenile, maşini forestiere, transportoare, 
maşini de recoltat, cupe cu braţ hidraulic, 
încărcătoare hidraulice forestiere cu control al 
braţului, manipulatoare industriale, autogre-
dere, maşini pentru lansarea conductelor, 
maşini pentru restabilirea drumurilor, 
încărcătoare pe şenile, încărcătoare an-
tiderapante cu direcţie, buldozere pe roţi, 
excavatoare pe roţi pentru utilizare în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a 
pământului, lucrări de terasament, silvicultură, 
amenajare teritorială, ridicare, propulsia 

marină, manipularea materialelor, exploatări 
miniere, mulcire a solului, distribuţia, ex-
plorarea şi producerea petrolului şi a gazelor, 
asfaltarea, lansarea conductelor, producerea 
energiei, construcţia şi reparaţia drumurilor, 
pregătirea şantierului şi îndreptarea solului, 
forarea tunelurilor, gestionarea vegetaţiei; 
suporturi de lagăre pentru maşini; rulmenţi 
pentru motoare; garnituri de frână pentru 
maşini, altele decât cele pentru vehicule; 
segmente de frânare pentru maşini, altele 
decât cele pentru vehicule; saboţi de frână 
pentru maşini, altele decât cele pentru vehi-
cule; carburatoare; compresoare (maşini); 
pompe de aer comprimat; biele de maşini sau 
de motoare; tije de conectare pentru maşini şi 
motoare; cabluri de control pentru maşini şi 
motoare (părţi de maşini); generatoare de 
curent electric; chiulase de motor; cilindri de 
maşini; cilindri de motoare; vârfuri de burghiu 
de centrare sub formă de componente de 
utilaje; capete pentru foraj (părţi de maşini); 
perforatoare electrice; curele de transmisie 
pentru generatoare electrice, diesel, pe gaz şi 
pe gaz natural; curele pentru motoare; venti-
latoare pentru motoare; aparate de transfer 
de combustibil pentru motoarele cu combus-
tie internă, şi anume pompe de carburant; 
sisteme de transmisie pentru maşini, altele 
decât cele pentru vehiculele terestre; ciocane 
(părţi de maşini); ciocane hidraulice; pompe 
de lubrifiere; lubrifianţii (părţi de maşini); vo-
lanţi de maşini; pistoane pentru motoare; pulii 
(organe de maşini); reductoare, altele decât 
cele pentru vehicule terestre; cuplaje de ar-
bori (maşini); rulmenți pentru arborii de 
transmisie, ca şi componenţi a unui aparat; 
suflante pentru motoare; turbocompresoare 
pentru motoare; lanţuri de transmisie şi ar-
bori, altele decât pentru vehicule terestre; 
turbocompresoare, piese şi accesorii pentru 
toate produsele menţionate, vândute ca 
unităţi de produse; piese pentru motoare me-
canice pentru vehicule terestre, maşini 
agricole şi maşini pentru lucrări de tera-
sament, şi anume motoare de pornire, alter-
natoare, pistoane (organe de maşini sau de 
motoare), capete de cilindru, piese pentru 
sisteme de răcire, şi anume pompe de apă 
pentru vehicule terestre, pompe de apă 
folosite la motoare, radiatoare (de răcire) ulei 
pentru motoare, radiatoare, schimbătoare de 
căldură pentru motoare şi ventilatoare pentru 
motoare, turbocompresoare, piese pentru 
sisteme de lubrifiere, şi anume pompe pentru 
vehicule terestre, pompe de ulei pentru mo-
toare, etanşări metalice şi nemetalice (piese 
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pentru maşini), garnituri metalice şi nemeta-
lice pentru vehicule, garnituri pentru motoare 
cu ardere internă, cuplaje de arbori pentru 
maşini, angrenaje pentru maşini, angrenaje 
pentru maşini şi motoare, arbori pentru mo-
toare, compresoare de aer şi blocuri; vil-
brochenuri pentru motoare, arbori cu camă 
pentru motoare, rulmenţi pentru motoare; 
amortizoare pentru motoare; capace de 
eşapament pentru motoare; amortizoare de 
zgomot pentru motoare; radiatoare şi capace 
de radiatoare pentru vehicule; ţevi de 
eşapament pentru motoare şi propulsoare; 
generatoare de electricitate, compresoare şi 
pompe ca părţi ale maşinilor, motoarelor şi 
componentele acestora, utilizate în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a pă-
mântului, mişcare a pământului, silvicultură, 
amenajare teritorială, îngrijirea gazonului, 
ridicare, propulsie marină, manipularea mate-
rialelor, exploatări miniere, mulcire a solului, 
distribuţia, explorarea şi producerea petrolului 
şi a gazelor, asfaltarea, lansarea conductelor, 
producerea energiei, construcţia şi reparaţia 
drumurilor, pregătirea şantierului şi îndrep-
tarea solului, forarea tunelurilor, gestionarea 
deşeurilor şi gestionarea vegetaţiei; rulmenţi; 
blocuri, arbori cu came, arbori cotiţi, capete 
de cilindru, filtre pentru motoare, cadre, injec-
toare de combustibil, garnituri metalice pentru 
motoare, căptuşeli (piese pentru maşini), 
motoare electrice, pompe electrice, segmenţi 
de pistoane, biele de maşini sau de motoare, 
ansambluri de rotoare pentru maşini, etanşări 
mecanice, întrerupătoare de presiune (piese 
pentru maşini), turbocompresoare pentru 
maşini, vane (organe de maşini) pentru com-
pactarea pământului, compresare a gazelor, 
demolare, prelucrare a pământului, conturare 
a pământului, lucrări de terasament, silvicul-
tură, şi anume tăierea şi curăţarea copacilor, 
amenajarea teritorială, îngrijirea gazonului, 
ridicarea, propulsia marină, manipularea ma-
terialelor, exploatări miniere, mulcire a solului, 
pavajul, lansarea conductelor, operaţiunile de 
foraj a petrolului şi a gazelor, producerea 
energiei de la motoare şi generatoare, 
pomparea petrolului, gestionarea deşeurilor şi 
gestionarea vegetaţiei; vinciuri, motoare 
pentru modele de vehicule şi/sau maşini de 
curse în miniatură care se deplasează într-o 
pistă; transportoare electrice pentru mişcarea 
paleţilor, transportoare manuale pentru 
mişcarea paleţilor, pavatoare de asfalt, bul-
doexcavatoare versatile, freze de asfalt, 
compactoare şi încărcătoare pentru toate 

tipurile de teren, autoîncărcătoare, buldozere, 
excavatoare draglina, maşini de găurit 
(foreză), cupe cu frânghii (electrice), excava-
toare, trolii forestiere cu manipulatoare pe 
şenile, maşini forestiere, transportoare, 
maşini de recoltat, maşini pentru minerit în 
ziduri înalte, tractoare cu cupe pentru minerit 
hidraulice, încărcătoare hidraulice forestiere 
cu control al braţului, încărcătoare hidraulice 
cu braţ, autogredere, maşini pentru lansarea 
conductelor, maşini pentru restabilirea dru-
murilor, combine, finisoare de asfalt, prese de 
balotat, colectoare de baloturi, încărcătoare 
pe şenile, încărcătoare antiderapante cu di-
recţie, sisteme de conveiere pentru lucrări de 
suprafaţă, încărcătoare autopropulsate tele-
scopice, maşini pentru minerit în pietre sub-
terane, maşini pentru minerit pereţi groşi sub-
terani, maşini pentru minerit în spaţii sub-
terane şi în piloni, buldozere pe roţi, excava-
toare pe roţi, încărcătoare pe roţi, screpere pe 
roţi, încărcătoare de buşteni; piese pentru 
repararea, înlocuirea şi restaurarea tuturor 
produselor menţionate; piese structurale şi 
recondiţionate, piese de reparare şi înlocuire 
pentru motoare pentru vehiculele menţionate; 
o întreagă gamă de piese structurale pentru 
pavatoare de asfalt, buldoexcavatoare versa-
tile, freze de asfalt, compactoare, buldozere, 
excavatoare draglina, maşini de găurit, cupe 
(organe de maşini), excavatoare, trolii fo-
restiere cu manipulatoare pe şenile, maşini 
forestiere, transportoare, maşini de recoltat, 
cupe cu braţ hidraulic, încărcătoare hidraulice 
forestiere cu control al braţului, încărcătoare 
manipulatoare de materiale, autogredere, 
maşini pentru lansarea conductelor, maşini 
pentru restabilirea drumurilor, încărcătoare pe 
şenile, încărcătoare antiderapante cu direcţie, 
buldozere pe roţi, excavatoare pe roţi pentru 
utilizare în agricultură, compactare, con-
strucţie, demolare, mişcare a pământului, 
conturare a pământului, lucrări de terasa-
ment, silvicultură, amenajare teritorială, 
ridicare, propulsie marină, manipulare a ma-
terialelor, exploatări miniere, mulcire a solului, 
distribuţie, explorare şi producere a petrolului 
şi gazelor, asfaltare, lansare a conductelor, 
producere a energiei, construcţie şi reparaţie 
a drumurilor, pregătire a şantierului şi îndrep-
tare a solului, forarea tunelurilor, gestionarea 
vegetaţiei; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală, piese pentru repararea şi 
înlocuirea tuturor produselor menţionate; 
vehicule, aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală, pentru utilizare în agri-
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cultură, compactare, construcţie, demolare, 
prelucrare a pământului, conturare a pă-
mântului, lucrări de terasament, silvicultură, 
amenajare teritorială, ridicare, propulsie 
marină, manevrarea materialelor, gestio-
narea fierului vechi, exploatări miniere, mulcire 
a solului, distribuţia, explorarea şi producţia 
petrolului şi a gazelor, asfaltarea, lansarea 
conductelor, producţia energiei, construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionarea 
vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de stat 
şi de apărare; piese pentru repararea, înlo-
cuirea şi restaurarea tuturor produselor 
menţionate; vehicule, tractoare, vehicule 
maritime şi aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală pentru utilizare în agricul-
tură, compactare, construcţie, demolare, pre-
lucrare a pământului, conturare a pămân-
tului, lucrări de terasament, silvicultură, ame-
najare teritorială, ridicare, propulsie marină, 
manevrarea materialelor, gestionarea fierului 
vechi, exploatări miniere, mulcire a solului, 
distribuţia, explorarea şi producţia petrolului 
şi a gazelor, asfaltarea, lansarea con-
ductelor, producţia energiei, construcţia şi 
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi 
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, 
pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, 
pentru îngrămădire şi cimentare, gestionarea 
vegetaţiei, de transport, pentru sarcini de stat 
şi de apărare; piese pentru repararea, înlo-
cuirea şi restaurarea tuturor produselor 
menţionate; vehicule, aparate de locomoţie 
terestră, aeriană sau navală, şi anume cami-
oane, basculante, camioane articulate, cami-
oane miniere subterane, moto stivuitoare, 
moto stivuitoare electrice, tractoare pentru 
pregătirea şantierului, tractoare agricole, 
tractoare cu secerătoare cu discuri şi cu uti-
laje folosite la condiţionarea solului, tractoare 
de cosit şi cu utilaje folosite la condiţionarea 
solului, maşini de încărcare cu braţ telesco-
pic; şi piese pentru repararea, înlocuirea şi 
restaurarea tuturor produselor menţionate; 
piese structurale şi recondiţionate, piese de 
reparare şi înlocuire pentru motoare pentru 
vehiculele menţionate; mecanisme de trans-
misie pentru vehicule terestre şi componente 
structurale, de reparare şi înlocuire ale aces-
tora; locomotive; automotoare; motoare 
pentru vehicule terestre; motoare diesel 
pentru vehicule terestre, motoare rachetă 
pentru propulsarea vehiculelor terestre; piese 
de schimb pentru vehicule, şi anume şenile 

pentru vehiculele terestre cu şenile; circuite 
hidraulice şi adaptoare hidraulice pentru 
conectarea componentelor sistemelor hidrau-
lice în vehicule; claxoane pentru vehicule; 
retrovizoare; oglinzi retrovizoare laterale 
pentru vehicule; scaune şi centuri de sig-
uranţă pentru vehicule; scaune cu suspensie, 
tetiere de scaune şi braţuri de scaune pentru 
toate vehiculele; huse pentru scaune de au-
tovehicule (adaptate); huse pentru tetiere de 
autovehicule (adaptate); frâne pentru vehic-
ule; garnituri pentru frână pentru vehicule; 
compresoare de aer comprimat pentru sis-
tem de frână pentru vehicule terestre; piese 
structurale pentru vehicule terestre; aparate 
hidraulice utilizate la unelte de lucru aflate în 
mişcare, ataşate la vehicule, cu excepţia 
celor cu destinaţia motoarelor, şi anume sis-
teme de acţionare hidraulice, angrenaje hid-
raulice, pompe hidraulice şi amortizoare de 
şoc hidraulice; piese şi accesorii pentru toate 
produsele menţionate, vândute ca unităţi de 
produse; piese şi accesorii pentru vehicule 
terestre, şi anume motoare, biele pentru ve-
hicule terestre, cu excepţia celor care intră în 
alcătuirea motoarelor, transmisii pentru ve-
hicule terestre; piese pentru reparaţie şi de 
schimb pentru vehicule terestre, şi anume o 
întreagă gamă de piese structurale pentru 
camioane articulate, basculante şi autocami-
oane, maşini de încărcare cu braţ telescopic, 
pentru utilizare în agricultură, compactare, 
construcţie, demolare, mişcare a pământului, 
conturare a pământului, lucrări de terasa-
ment, silvicultură, amenajare teritorială, 
ridicare, propulsie marină, manipulare a ma-
terialelor, exploatări miniere, mulcire a solu-
lui, distribuţie, explorare şi producere a petro-
lului şi gazelor, asfaltare, lansare a con-
ductelor, producere a energiei, construcţie şi 
reparaţie a drumurilor, pregătire a şantierului 
şi îndreptare a solului, forarea tunelurilor, 
gestionarea vegetaţiei; cărucioare acţionate 
manual şi furgoane, capace pentru dis-
pozitive de remorcare; flapsuri pentru noroi; 
suporturi pentru plăci de înmatriculare; huse 
pentru volane de vehicule; parasolare pentru 
parbrizele automobilelor; biciclete; tricicluri; 
scutere cu motor; trotinete electrice (vehi-
cule); pompe de aer (accesorii pentru vehi-
cule); claxoane pentru biciclete; clopoţei de 
bicicletă; roţi ajutătoare pentru bicicletă. 

 

(531) CFE(8) 03.13.05; 25.07.05; 26.03.01; 26.03.24; 
26.05.04; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.19; 
26.07.17; 26.07.25; 27.01.05; 27.05.08; 
27.05.12; 29.01.14. 
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(511) NCL(11-2018) 
09   - aplicaţii software de calculatoare, descărca-

bile; programe de calculatoare; programe de 
jocuri pentru telefoane mobile; software de 
calculatoare pentru codificare; software 
pentru mesagerie on-line; software pentru 
protecţia datelor cu caracter personal şi a 
vieţii private; software de comerţ electronic şi 
comerţ mobil pentru a permite utilizatorilor 
efectuarea tranzacţiilor electronice de afaceri 
prin intermediul unei reţele globale de calcu-
latoare; software de aplicaţii de calculator 
pentru telefoane mobile, tablete, şi dis-
pozitive portabile, şi anume software pentru 
comerţ electronic, comerţ mobil şi cumpă-
rături on-line; software de calculatoare pentru 
comerţ electronic, comerţ mobil şi cum-
părături on-line, şi anume software pentru 
chat şi mesaje legate de comerţul electronic, 
comerţ mobil şi cumpărături on-line; software 
de calculatoare pentru comerţ electronic, 
comerţ mobil şi cumpărături on-line, şi anu-
me tastaturi virtuale, arta caracterului şi inter-
feţe de utilizator pentru asistarea tranzacţiilor 
comerciale; publicaţii electronice; telefoane 
mobile; aparate de fotografiat; televizoare; 
microfoane; căşti; mijloace de comunicare şi 
mijloace de copiere pentru dispozitive şi 
echipamente de calculatoare, difuzoare şi 
accesorii; software de partajare a locaţiei; 
software de navigaţie; software informatic 
pentru sisteme de poziţionare globală (GPS); 
software pentru cartografiere; software de 
reţea; software de aplicaţii de calculator; 
imagini grafice descărcabile pentru telefoane 
mobile; emoticoane descărcabile pentru 
telefoane mobile; software pentru jocuri; 
aparate de telecomunicaţii portabile; dis-
pozitive de comunicaţii portabile, sub formă 
de ceas tip brăţară; aplicaţii mobile des-
cărcabile destinate utilizării cu dispozitive de 
calculator portabile; software de partajare de 
fişiere; software interactiv cu scopuri de 
divertisment; software interactiv; software de 

calculatoare care permite schimb de infor-
maţii; software descărcabile pentru a permite 
încărcarea, postarea, prezentarea, afişarea, 
etichetarea, blocarea, partajarea sau furni-
zarea în alt mod a mijloacelor electronice sau 
a informaţiilor prin Internet sau prin alte 
reţele de comunicaţii; publicaţii descărcabile; 
dispozitive de citire şi encodere de carduri cu 
cip; aplicaţii software; imagini şi video 
descărcabile; terminale pentru plăţi 
electronice; software de calculatoare pentru 
colectarea informaţiilor privind cardurile de 
credit şi banilor electronici, precum şi pentru 
efectuarea plăţilor cu cardurile de credit şi cu 
banii electronici; cititoare de carduri mag-
netice pentru carduri de credit; programe de 
calculatoare descărcabile; aparate şi instru-
mente de comunicaţii electrice; aparate şi 
instrumente electronice, precum şi compo-
nente şi accesorii ale acestora; tablete, părţi 
şi accesorii ale acestora; programe de 
calculatoare pentru tablete; programe de 
calculator înregistrate pe medii de stocare a 
datelor pentru tablete; asistente personale 
digitale (PDA); programe de calculatoare 
pentru asistente personale digitale; programe 
de calculator pentru telefoane celulare, 
inclusiv telefoane inteligente; telefoane 
celulare, inclusiv telefoane inteligente; piese 
şi accesorii pentru telefoane celulare, inclusiv 
telefoane inteligente; purtători de date 
înregistrate cu programe de calculator pentru 
telefoane celulare, inclusiv telefoane inteli-
gente; bancomate (ATM); carduri cu cip; 
ceasuri inteligente; telefoane inteligente; 
POS şi programe de calculator pentru 
acestea; carduri cu cip electronic codificate; 
carduri magnetice goale; înregistrări magne-
tice preînregistrate, carduri cu cip, discuri 
magnetice, discuri optice, discuri magnetice 
optice şi alte discuri video şi casete video; 
software de aplicaţie pentru plata sau 
decontarea banilor electronici, cardurilor de 
credit şi cardurilor de debit utilizate cu 
cititoare de coduri de bare sau de coduri QR; 
programe de calculator descărcabile pentru 
programe cititoare şi scriitori de carduri cu 
cip; terminale de plată şi de decontare a 
monedei electronice; programe de calculator 
descărcabile pentru operarea de terminale 
de plată şi de decontare a monedei electro-
nice; programe de calculator descărcabile 
pentru plata şi decontarea monedei elec-
tronice; programe de calculator descărcabile 
pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; aparate 
pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; 
programe de calculator descărcabile pentru 
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cititoare compatibile cu tehnologia de 
comunicare în câmp apropiat (NFC) bazată 
pe identificarea prin frecvenţa radio; 
tehnologia de comunicare în câmp apropiat 
(NFC) bazată pe identificarea prin frecvenţa 
radio; programe de calculator descărcabile 
pentru calculator portabil; programe de 
calculator descărcabile pentru automate 
(distribuitoare automate); automate distribui-
toare; imprimante pentru chitanţe; programe 
de calculator descărcabile pentru gestio-
narea şi tranzacţionarea monedei virtuale, 
criptomonedei sau bonurilor valorice; pro-
grame de calculator pentru furnizarea 
reţelelor de blocuri sau reţelelor distribuite; 
programe de calculator descărcabile pentru a 
furniza reţeaua de lanţ bloc pentru monedă 
virtuală sau criptimonedă sau reţea distri-
buită pentru monedă virtuală sau cripto-
monedă; programe de calculator descăr-
cabile pentru reţeaua de lanţ sau distribuită 
pentru promovarea bunurilor şi serviciilor 
altora prin administrarea schemelor de 
stimulare a vânzărilor şi de promovare care 
implică puncte de loialitate; aparate şi 
instrumente ştiinţifice, nautice, topografice, 
fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
verificare (supraveghere), de salvare şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau controlul electricităţii; 
aparate de înregistrare, transmisie sau 
reproducere a sunetului sau a imaginilor; 
suporturi magnetice de date, discuri de 
înregistrare; compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi de înregistrare digitale; mecanisme 
pentru aparate care funcţionează cu 
monede; maşini înregistratoare de încasat, 
maşini de calcul, echipamente de prelucrare 
a datelor, calculatoare; programe de calcu-
lator; extinctoare; 

 

35   - servicii de reclamă şi publicitate; furnizare de 
spaţii pentru promovarea produselor şi 
serviciilor; promovarea şi comercializarea 
bunurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
distribuirea materialelor publicitare, cupoa-
nelor şi ofertelor de reduceri prin intermediul 
programelor software pentru aplicaţii mobile; 
servicii publicitare de tip "plăţi pe clic"; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
pentru furnizarea de muzică, video şi imagini 
on-line; furnizarea cupoanelor şi furnizarea 
informaţiilor; promovarea bunurilor şi servicii-
lor persoanelor terţe prin administrarea 
schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
promoţionale care implică ştampile de tran-

zacţionare; licitaţii pe Internet; organizarea 
licitaţiilor; furnizarea informaţiilor privind 
articolele din ziare; servicii de consultanţă în 
afaceri; organizarea evenimentelor promo-
ţionale de marketing pentru terţi; organizarea 
expoziţiilor sau târgurilor comerciale în 
scopuri comerciale şi de promovare; furni-
zarea unui ghid de publicitate de căutare on-
line cu bunuri şi servicii prestate de terţi; 
servicii de tranzacţionare on-line pentru a 
facilita vânzarea bunurilor şi serviciilor de 
către terţi printr-o reţea de calculatoare; 
servicii de publicitate pentru promovarea 
comerţului electronic; servicii on-line de 
comparare a preţurilor; consultaţii şi infor-
maţii despre serviciile de deservire a 
clienţilor şi gestionarea producţiei de mărfuri, 
precum şi a preţurilor indicate pe site-urile de 
Internet cu privire la cumpărăturile efectuate 
prin Internet; promovarea vânzărilor, inclusiv 
pentru terţi; servicii de fidelizare a clienţilor şi 
servicii pentru clienţi în scopuri comerciale, 
promoţionale şi de publicitate; servicii de 
scheme de loialitate; servicii de carduri de 
loialitate; promovarea bunurilor şi serviciilor 
persoanelor terţe prin organizarea sponso-
rilor pentru a asocia produsele şi serviciile cu 
un program de premii; promovarea bunurilor 
şi serviciilor persoanelor terţe prin emiterea 
cardurilor de reduceri, acordarea punctelor 
pentru utilizarea cardurilor de credit la 
efectuarea cumpărăturilor; promovarea bu-
nurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
emiterea cardurilor de loialitate şi cardurilor 
de recompensă, precum şi cardurilor cadou 
în regim on-line; gestionarea, organizarea, 
funcţionarea şi supravegherea sistemelor de 
loialitate, stimulare şi/sau promovare a 
clienţilor; realizarea programelor de loialitate, 
recompensă, afinitate şi stimulare a clienţilor 
pentru promovarea comercială şi în scopuri 
publicitare; promovarea utilizării conturilor de 
carduri de debit şi de credit ale persoanelor 
terţe prin administrarea programelor de sti-
mulare; promovarea vânzărilor de bunuri şi 
servicii prin emiterea, custodia şi decontarea 
punctelor cupoanelor de reducere, inclusiv a 
punctelor electronice; emiterea, custodia şi 
decontarea punctelor cupoanelor pentru 
comerţ sau cu discount de produse şi 
servicii, furnizate proporţional cu valoarea 
cumpărării; servicii de promovare, şi anume 
organizarea pentru magazine afiliate şi 
membrii a posibilităţii de a se alătura unui 
program de fidelizare a clienţilor şi cardurilor 
de recompensă, de loialitate şi administrarea 
acestora; organizarea şi funcţionarea car-
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durilor de recompensă de loialitate; furni-
zarea informaţiilor privind vânzările comer-
ciale; furnizarea de consultanţă şi informaţii 
referitoare la toate serviciile sus-menţionate; 
publicitate; managementul afacerilor; admi-
nistrarea afacerilor; funcţii de birou; 

 

36   - servicii financiare şi monetare; transferuri şi 
tranzacţii financiare şi servicii de plată; ser-
vicii de procesare a plăţilor pentru programe 
de loialitate; servicii de transfer de bani şi 
transfer de fonduri prin Internet; serviciile 
agenţiilor de colectare a plăţilor pentru gaze, 
a energiei electrice, a plăţilor de facturare 
telefonică sau a altor plăţi pentru facturile de 
utilităţi şi furnizarea informaţiilor referitoare la 
acestea; eliberarea cardurilor de cadou; plăţi 
pentru economisirea şi solicitarea bilanţului 
cardurilor de numerar; servicii de emitere a 
cardurilor de numerar; emiterea cardurilor de 
reduceri şi furnizarea informaţiilor; eliberarea 
şi decontarea cardurilor de recompensă de 
loialitate; eliberarea timbrelor tranzacţionare; 
agenţii de eliberare a cardurilor de numerar; 
servicii de procesare a plăţilor cu carduri de 
credit, carduri de debit sau cu cecuri de 
călătorie; eliberarea cardului de debit şi a 
cardului de debit în numerar; servicii de card 
de credit şi de debit; recrutarea sau gestio-
narea utilizatorilor, în numele companiilor 
care emit carduri de credit sau carduri de 
debit; furnizarea informaţiilor privind detaliile 
tranzacţiei pentru cardurile de credit şi car-
durile de debit; acordarea protecţiei asi-
gurate la efectuarea cumpărăturilor achi-
ziţionate prin intermediul cardurilor de credit 
sau cardurilor de debit; serviciile agenţiilor 
pentru procesarea plăţilor prin carduri de 
credit sau carduri de debit; garanţie de credit 
cu ocazia utilizării cardului de credit sau a 
cardului de debit; servicii de finanţare pentru 
utilizatorii cardurilor de credit sau pentru 
utilizatorii cardurilor de debit; furnizarea 
informaţiilor privind emiterea sau detaliile 
tranzacţiei cu cardurile de credit; rambur-
sarea costurilor de reparaţie a bunurilor 
achiziţionate prin intermediul cardurilor de 
credit; investigarea creditelor ocazionale de 
folosire a cardurilor de credit de către 
deţinătorii cardurilor; serviciile agenţiilor 
pentru încheierea contractului de deţinător al 
cardului de credit şi furnizarea informaţiilor 
despre acestea; furnizarea informaţiilor refe-
ritoare la detalii privind tranzacţiile cu mone-
da electronică; procesarea plăţilor efectuate 
cu cardul de credit pentru utilizatorii cardu-
rilor de credit sau a monedelor electronice şi 
furnizarea informaţiilor despre acestea; 

atragerea şi colaborarea cu utilizatorii sau cu 
utilizatorii de magazine în numele companiei 
ce emite carduri de credit; procesarea plăţilor 
efectuate cu cardurile de debit; furnizarea de 
informaţii referitoare la detaliile tranzacţiilor 
efectuate prin intermediul cardurilor de credit; 
efectuarea transferurilor de fonduri prin 
utilizarea calculatoarelor; procesarea plăţilor 
pentru tranzacţiile comerciale prin utilizarea 
sistemelor de comunicaţii informatice; servicii 
de agenţie pentru procesarea plăţilor pentru 
tranzacţiile comerciale prin utilizarea 
sistemelor de comunicaţii informatice; 
factoring; servicii de emitere a cartelelor 
preplătite; închirierea maşinilor de decontare 
a plăţilor pentru cardul de credit/debit, cititori 
de carduri sau scriitori de carduri; operaţiuni 
valutare; comercializarea contractelor la 
termen de titluri de valoare pe pieţele 
externe; agenţii de brokeraj pentru agenţii de 
încredinţare cu tranzacţii de comision 
efectuate pe pieţele externe ale contractelor 
la termen pe indici de titluri de valoare şi 
valori mobiliare; servicii de brokeraj pentru 
cumpărare în rate; furnizarea informaţiilor 
privind piaţa bursieră; estimare financiară a 
bonităţii firmelor; administrare fiduciară de 
bani, valori mobiliare, creanţe monetare, 
proprietăţi perso-nale, terenuri, drepturi 
asupra amenajărilor funciare, drepturi la 
suprafaţă sau închirieri de pământ; achiziţii şi 
transferuri de creanţe monetare; agenţii de 
credit; furnizarea informaţiilor financiare; 
servicii de mandatar pentru contracte 
financiare la termen; administrare de imobile; 
servicii de agenţie pentru leasing sau 
închirierea de imobil; leasing sau închiriere 
de clădiri; achiziţionarea şi vânzarea 
clădirilor; serviciile agenţiilor pentru 
achiziţionarea sau vânzarea clădirilor; 
evaluări de proprietăţi imobiliare; furnizarea 
informaţiilor privind clădirile sau terenurile 
(afaceri imobiliare); închiriere de bancomate; 
agenţii pentru balanţa de plată în numerar 
sau bilanţul soldului contului; agenţii pentru 
achitare automată sau de transfer în 
numerar; evaluarea bonităţii fondurilor 
private; asigurarea de răspundere personală; 
agenţii de subscriere de obligaţiuni; serviciile 
agenţilor de colectare a datoriilor; garanţia de 
răspundere şi acceptare a facturilor; 
închirierea maşinilor de prelucrare a banilor 
sau de numărare a acestora; împrumuturi 
(finanţare) şi reducerea facturilor; organiza-
rea fondurilor de caritate; birouri financiare 
de cliring; servicii de consultanţă şi de 
brokeraj legate de asigurarea de accidente; 
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subscrierea asigurărilor de accidente; ges-
tionarea conturilor bancare pentru proce-
sarea comerţului electronic pentru tranzacţii 
de vânzare a bunurilor; agenţii de colectare a 
plăţilor privind vânzarea bunurilor sau 
oferirea serviciilor; agenţii pentru comer-
cializarea mărfurilor la termen; intermedierea 
achiziţionării de credite; servicii legate de 
scrisori de credite; transferul de bani şi 
transferul de fonduri, precum şi furnizarea 
informaţiilor despre acestea; furnizarea 
exclusivă a contului bancar pentru depozitul 
de transfer; promovarea contului bancar 
pentru depozitul de transfer exclusiv; 
transferuri băneşti şi transferuri de fonduri 
prin cont bancar pentru depozitul de transfer 
exclusiv; subscrierea asigurărilor de viaţă; 
brokeraj de asigurări de viaţă; emiterea 
jetoanelor de valoare şi furnizarea informa-
ţiilor despre acestea; emiterea banilor elec-
tronici preplătiţi; revendicarea ajustărilor 
pentru asigurarea generală; subscrierea 
asigurărilor, cu excepţia celor de viaţă; 
agenţii de asigurări, cu excepţia celor de 
viaţă; brokeraj cu garanţii reale imobiliare; 
servicii de emitere a monedei electronice; 
colectarea fondurilor financiare de publicare 
în numele emitentului de credite al monedei 
electronice; furnizarea informaţiilor despre 
tranzacţia cu monedă electronică; serviciile 
agenţiilor referitoare la serviciile de proce-
sare a plăţilor electronice; serviciile agenţiilor 
referitoare la depozitarea banilor electronici 
pe carduri de bani electronici pentru 
utilizatorii de monedă electronică; serviciile 
agenţiilor referitoare la depunerea monedei 
electronice pe suporturi media, inclusiv 
cartele cu circuite integrate sau telefon mobil 
pentru utilizatori de monedă electronică; 
serviciile agenţiilor referitoare la colectarea 
plăţilor pentru bunuri prin debitarea directă a 
instituţiilor financiare prin intermediul comu-
nicaţiilor prin terminale de calculator; 
eliberarea cardurilor electronice preplătite 
folosind terminalul de calculator; eliberarea 
cardurilor electronice preplătite; decontarea 
şi gestionarea plăţii prin comerţul electronic; 
servicii de transfer electronic de bani; ser-
viciile agenţiilor pentru anchetarea extrasului 
de cont prin telefon, fax sau Internet; 
gestionarea terenurilor; serviciile agenţiilor 
pentru leasing sau închirierea terenurilor; 
leasing de teren; achiziţionarea şi vânzarea 
terenurilor; serviciile agenţiilor pentru achizi-
ţionarea sau vânzarea terenurilor; decontare 
de schimb intern; eliberarea cardurilor de 
depozit preplătite; servicii de închiriere cu 

opţiune de cumpărare; consultanţă în 
domeniul asigurărilor; servicii de asigurare; 
curtaj în asigurări; furnizarea informaţiilor în 
domeniul asigurărilor; calculul ratelor primei 
de asigurare; depozitarea obiectelor de 
valoare, inclusiv a valorilor mobiliare şi a 
metalelor preţioase (servicii de depunere în 
casete valorice); comercializarea opţiunilor 
de valori mobiliare şi a contractelor la termen 
de titluri de valoare a pieţelor externe; 
subscrierea titlurilor de valoare; împrumut de 
titluri de valoare; oferirea titlurilor de valoare; 
servicii de curtaj privind oferirea titlurilor de 
valoare; tranzacţionarea valorilor mobiliare, 
contractelor la termen pe indicele valorilor 
mobiliare, opţiunilor de valori mobiliare şi 
contractelor la termen pe pieţe externe; 
agenţii de curtaj de valori mobiliare, 
contracte la termen pe indicele valorilor 
mobiliare, opţiuni de valori mobiliare şi 
contracte la termen de valori mobiliare pe 
pieţele externe; agenţii de curtaj pentru 
agenţii de încredinţare cu tranzacţionare pe 
piaţa internă a valorilor mobiliare, contrac-
telor la termen pe indicele valorilor mobiliare 
şi opţiuni de titluri de valoare; comercia-
lizarea contractelor la termen pe un indice de 
titluri de valoare; agenţii de curtaj pentru 
acordul prealabil al valorilor mobiliare, pentru 
acordul contractelor la termen pe indicele 
valorilor mobiliare, pentru acordul prealabil al 
opţiunilor de valori mobiliare, tranzacţiile spot 
şi contractelor la termen pe indicele valorilor 
mobiliare; servicii de brokeraj pentru lichi-
darea titlurilor de valoare; acceptarea depo-
zitelor (inclusiv emiterea obligaţiunilor sub-
stituibile) şi acceptarea depozitelor fixe pe 
intervale fixe; furnizarea informaţiilor despre 
tranzacţii ale unui cont bancar; agenţii de 
eliberare a cecurilor de călătorie; comerţ şi 
schimb valutar; eliberarea biletului de taxi şi 
decontarea plăţilor către acesta; servicii de 
garanţii de credit pentru utilizatorii de 
vânzare în tranşe; servicii de agenţii de 
credit; eliberarea cecurilor de călătorie; 
eliberarea cecurilor de călătorie şi cumpă-
rarea lor; transferuri de peste hotare pentru 
călători; servicii de emitere a cardurilor cu cip 
pentru credit; prelucrarea electronică a 
plăţilor electronice prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare şi servicii de 
consiliere, consultanţă şi furnizare de infor-
maţii în acest sens; identificarea şi decon-
tarea electronică a tranzacţiilor electronice 
care utilizează contul on-line şi servicii de 
consiliere, consultanţă şi furnizarea de 
informaţii în acest sens; emiterea, gestio-
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narea sau comercializarea jetoanelor de 
valoare, servicii de consiliere, consultanţă şi 
informare referitoare la emiterea, admini-
strarea sau comercializarea jetoanelor de 
valoare; servicii de procesare a plăţilor 
electronice; servicii de transferuri băneşti; 
expediere colectată a plăţii pentru bunuri; 
servicii de procesare a plăţilor, utilizând 
identificarea biometrică, cum ar fi certificarea 
individuală a irisului sau care se confruntă cu 
certificarea individuală, a banilor electronici, 
a utilizatorilor de carduri de credit şi de debit; 
servicii de procesare a plăţilor utilizând cititor 
de coduri de bare sau QR cititor de coduri 
pentru utilizatorii de monedă electronică, 
cărţi de credit sau de debit; servicii de 
procesare a plăţilor utilizând comunicaţii de 
teren aproape pentru utilizatorii de monedă 
electronică, cărţi de credit sau de debit; 
emiterea monedei virtuale electronice pre-
plătită; emiterea, gestionarea sau tranzac-
ţionarea monedei virtuale, criptomonedei sau 
jetoanelor de valoare; servicii de consiliere, 
consultanţă şi informare referitoare la emi-
terea, administrarea sau tranzacţionarea 
monedei virtuale, criptomonedei sau jetoa-
nelor de valoare; răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; servicii de agenţie şi de 
brokeraj pentru răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; comerţul cu monedă 
virtuală sau tranzacţionarea cu criptomo-
nedă; asigurare; afaceri financiare; afaceri 
monetare; afaceri imobiliare; 

 

38   - transmiterea comunicaţiilor codificate; servicii 
de mesagerie on-line; servicii de mesagerie 
digitală fără fir; comunicaţii prin Internet şi 
comunicaţie liberă de la egal la egal, 
transmiterea electronică a datelor şi a docu-
mentelor prin terminalele de calculatoare; 
transmisia electronică, electrică şi digitală a 
vocii, a datelor, audio, video, grafice, a ima-
ginilor, semnalelor, mesajelor şi informaţiilor; 
transmisie fără fir a vocii şi a datelor; 
furnizarea serviciilor de puncte de acces la 
reţea; prestarea serviciilor de comunicaţii 
fără fir prin Internet, şi prin reţele fără fir; 
servicii de mesagerie, şi anume trimiterea, 
primirea şi redirecţionarea mesajelor sub 
formă de text, audio, imagini sau video; 
furnizarea şi funcţionarea conferinţelor 
electronice, a grupurilor de discuţii şi a 
camerelor de chat; transmiterea de materiale 
audio-vizuale pe Internet; furnizarea de 

buletine electronice on-line, camere de chat 
şi forumuri pentru transmiterea de mesaje şi 
imagini fotografice între utilizatorii de calcu-
latoare; servicii de comunicare accesate prin 
intermediul unui număr de acces; servicii de 
comunicaţii prin utilizarea cardurilor modu-
lului de identitate a abonatului (SIM); servicii 
de paging; servicii de poştă electronică; 
furnizarea unui acces interactiv la o reţea 
globală de comunicaţii; transmisie şi difuzare 
de programe audio şi video de toate tipurile 
prin reţele telefonice, de televiziune şi 
globale de comunicaţii; videoconferinţe şi 
teleconferinţe audio prin Internet, servicii de 
tip ATM (Modul de transfer asincron), servicii 
de reţea integrată de servicii digitale (ISDN), 
servicii de comunicaţii prin Internet Protocol 
(IP), servicii de reţea virtuală privată (VPN) şi 
servicii de linie privată; servicii de voce 
comutată, de date, video şi multimedia; 
servicii de mesagerie vocală; furnizarea 
serviciilor gratuite şi serviciilor de redirec-
ționare a apelurilor; serviciile centrelor de 
mesagerie de natura serviciilor de mesagerie 
vocală prin telefon; servicii de conferinţe 
telefonice video, audio şi de date; furnizarea 
accesului la baze de date computerizate, 
electronice şi on-line; furnizarea forumurilor 
on-line pentru comunicarea pe teme de 
interes general; furnizarea legăturilor de 
comunicaţii on-line care transferă utilizatorii 
site-urilor web către alte pagini web locale şi 
globale; furnizarea accesului la site-uri web 
pentru persoane terţe găzduite pe servere de 
calculator accesibile printr-o reţea globală de 
calculatoare; servicii de difuzare audio, text 
şi video pe Internet sau în alte reţele de 
comunicaţii care conţin materiale audio, text 
şi video încărcate, postate şi etichetate; 
furnizarea accesului la baze de date 
computerizate în domeniile reţelelor sociale; 
furnizarea şi funcţionarea conferinţelor elec-
tronice, a grupurilor de discuţii şi a camerelor 
de chat prin Internet; transmiterea datelor şi 
informaţiilor prin intermediul de pager; 
transmisie şi difuzare de programe audio şi 
video de toate tipurile prin reţelele de 
telefonie, televiziune şi globală de comu-
nicaţii, teleconferinţe video şi audio prin 
Internet, servicii de mod asincron de transfer 
de date, servicii de reţea integrată de servicii 
digitale (ISDN), şi anume servicii VOIP, 
IPTV; transmisie de voce, date, grafice, 
imagini, audio şi video prin reţele de tele-
comunicaţii, reţele de comunicaţii fără fir şi 
prin Internet; transmisia de imagini audio, 
video, imagini, text şi alte date prin inter-
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mediul unei reţele de comunicaţii; transmisie 
de voce, date, imagini, audio, video şi 
informaţii prin reţele telefonice şi globale de 
comunicaţii; furnizarea serviciilor de voce 
prin Internet Protocol; transmisia asistată de 
calculator a mesajelor şi imaginilor; servicii 
de Internet şi video-conferinţe; servicii de 
conferinţă într-o reţea de calculatoare; 
servicii de mesagerie instant; servicii de 
mesaje simple (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS) prin reţelele de teleco-
municaţii şi calculatoare; transmisia pe 
calculator a informaţiilor, VOIP, mesagerie, 
apeluri video şi conferinţe; servicii de comu-
nicaţii personale; servicii de telefonie a liniei 
private; furnizarea serviciilor de telefonie 
gratuită şi servicii de dirijare a apelurilor; 
servicii de mesagerie electronică; servicii de 
telefonie mobilă; furnizarea accesului pentru 
mai mulţi utilizatori la o reţea de comunicaţii; 
camere de chat on-line şi buletine de ştiri 
electronice în rândul utilizatorilor pentru 
transmiterea de mesaje referitoare la viaţa 
colectivă, interes general, anunţuri, comu-
nitate virtuală, reţele sociale, partajarea 
fotografiilor şi transmiterea imaginilor foto-
grafice; transmiterea electronică a clipurilor 
audio, textului şi a clipurilor video a 
persoanelor terţe; comunicare electronică 
prin camere de chat, chat-uri şi forumuri de 
Internet; forumuri şi camere de chat pentru 
reţele sociale; transmiterea fişierelor digitale; 
furnizarea forumurilor comunitare şi camere 
de chat pentru ca utilizatorii să poată posta, 
căuta, viziona, împărtăşi, critica, evalua şi 
comenta videoclipuri şi alte conţinuturi 
multimedia prin intermediul Internetului şi al 
altor reţele de comunicaţii; telecomunicaţii; 

 

41   - organizarea şi conducerea de workshop-uri 
(trening-uri); furnizarea informaţiilor referi-
toare la sport şi divertisment; furnizarea de 
jocuri; servicii de divertisment pentru distri-
buirea materialelor audio, video, imaginilor, 
textelor şi a altor date; servicii educaţionale 
şi de divertisment, şi anume furnizarea unui 
site web cu clipuri audio, clipuri video, 
spectacole muzicale, videoclipuri muzicale, 
filme, fotografii, alte materiale multimedia şi 
informaţii conexe prin intermediul Internetului 
şi al altor reţele de comunicaţii pe o gamă 
largă de teme şi subiecte; servicii educa-
ţionale on-line; publicarea textelor educa-
ţionale; publicarea istoriilor; educaţie; 
instruire; divertisment; activităţi sportive şi 
culturale; 
 

 

42   - servicii de furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi a 
software precum serviciile (SAAS) care oferă 
software pentru comerţ electronic, comerţ 
mobil şi cumpărături on-line; furnizor de 
servicii de aplicaţii (ASP) şi software ca 
servicii (SAAS) care oferă software pentru 
comerţ electronic, comerţ mobil şi cum-
părături on-line, şi anume tastaturi virtuale, 
artă de caractere şi interfeţe utilizator pentru 
asistarea tranzacţiilor comerciale; servicii de 
furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi software 
precum serviciile (SAAS) care oferă software 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line, şi anume software 
pentru chat şi mesaje legate de comerţul 
electronic, comerţul mobil şi cumpărăturile 
on-line; cercetare şi proiectare în domeniile 
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţio-
nale; servicii de analiză industrială şi de 
cercetare în domeniul telecomunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţionale; proiectare, între-
ţinere şi dezvoltare de hardware şi software 
de calculatoare; servicii informatice ce ţin de 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
platformelor pe Internet; servicii de criptare a 
datelor; criptarea, decriptarea şi autentifi-
carea informaţiilor, mesajelor şi datelor; 
proiectare şi dezvoltare de software de jocuri 
pe calculator; utilizarea temporară a software 
nedescărcabil pentru a permite încărcarea, 
capturarea, postarea, plasarea, editarea, 
redarea, redarea în flux, vizualizarea, previ-
zualizarea, afişarea, etichetarea, distribuirea, 
difuzarea, publicarea, reproducerea şi furni-
zarea în alt mod a conţinutului electronic, 
conţinutului multimedia, videoclipurilor, filme-
lor, imaginilor, desenelor, textului, fotogra-
fiilor, conţinutului generat de utilizatori, 
conţinutului audio şi informaţiilor prin Internet 
şi alte reţele de comunicaţii; furnizarea de 
utilizare temporară a unui software nedes-
cărcabil pentru a permite partajarea infor-
maţiilor despre locaţie cu alte persoane; 
furnizarea de utilizare temporară a unui 
software nedescărcabil pentru urmărirea per-
sonalului; închirierea spaţiului de memorie 
electronic pe Internet; furnizarea de utilizare 
temporară a unui software interactiv nedes-
cărcabil; proiectarea, dezvoltarea, întreţine-
rea, repararea şi actualizarea software inter-
activ de calculator; închirierea sistemelor 
informatice; închiriere de stocare de memorie 
de servere de calculator; închiriere de 
stocare de memorie de servere pe reţele 
de comunicaţii; furnizarea de software de
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aplicaţie utilizând reţele de comunicaţii; 
proiectarea, producerea sau întreţinerea 
programelor de calculator; închiriere de 
calculatoare; furnizarea programelor de 
calculator nedescărcabile; închiriere de timp 
de acces pentru baze de date electronice 
computerizate; furnizarea sau închirierea 
reţelelor de blocuri sau reţea de distribuţie; 
furnizarea sau închirierea programelor de 
calculatoare pentru reţele de blocuri sau 
reţea de distribuţie; furnizarea sau închirierea 
calculatoarelor pentru reţele de blocuri sau 
reţea de distribuţie; proiectarea, producerea 
sau întreţinerea programelor de calculator 
pentru reţeaua de lanţ bloc sau reţea de 
distribuţie; furnizarea sau închirierea reţelei 
cu lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
monedă virtuală sau criptomonedă; furni-
zarea sau închirierea programelor de calcu-
latoare pentru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei 
de distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 
calculatoarelor pentru reţea cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; proiectarea, producerea 
sau întreţinerea programelor de calculator 
pentru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei de 
distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 
reţelei cu lanţ bloc sau a reţelei de distribuție 
pentru promovarea bunurilor şi serviciilor 
altora prin administrarea schemelor de 
stimulare a vânzărilor şi de promovare care 
implică puncte de loialitate (timbre comer-
ciale); furnizarea sau închirierea programelor 
de calculatoare pentru reţele cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor altora prin adminis-
trarea schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
de promovare care implică puncte de 
loialitate (timbre comerciale); furnizarea sau 
închirierea calculatoarelor pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 
administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
proiectarea, producerea sau întreţinerea 
programelor de calculatoare pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 
administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum 
servicii de cercetare şi proiectare aferente; 
servicii de analiză industrială şi de cercetare; 

proiectare şi dezvoltare de hardware şi 
software de calculatoare; 

 

45   - servicii de reţele de socializare; furnizarea 
site-urilor web interactive pentru a determina 
localizarea persoanelor în scopuri de secu-
ritate, siguranţă sau reţele sociale folosind un 
sistem global de poziţionare; servicii juridice; 
servicii de securitate pentru protecţia fizică a 
bunurilor corporale şi a persoanelor fizice; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
persoanele terţe pentru a satisface nevoile 
indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 043544 
(220) 2018.12.17 
(730) Rakuten, Inc., JP 

1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 
158-0094, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
 

09   - aplicaţii software de calculatoare, descăr-
cabile; programe de calculatoare; programe 
de jocuri pentru telefoane mobile; software 
de calculatoare pentru codificare; software 
pentru mesagerie on-line; software pentru 
protecţia datelor cu caracter personal şi a 
vieţii private; software de comerţ electronic şi 
comerţ mobil pentru a permite utilizatorilor 
efectuarea tranzacţiilor electronice de afaceri 
prin intermediul unei reţele globale de 
calculatoare; software de aplicaţii de 
calculator pentru telefoane mobile, tablete, şi 
dispozitive portabile, şi anume software 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line; software de calculatoare 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line, şi anume software 
pentru chat şi mesaje legate de comerţul 
electronic, comerţ mobil şi cumpărături on-
line; software de calculatoare pentru comerţ 
electronic, comerţ mobil şi cumpărături on-
line, şi anume tastaturi virtuale, arta 
caracterului şi interfeţe de utilizator pentru 
asistarea tranzacţiilor comerciale; publicaţii 
electronice; telefoane mobile; aparate de 
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fotografiat; televizoare; microfoane; căşti; 
mijloace de comunicare şi mijloace de 
copiere pentru dispozitive şi echipamente de 
calculatoare, difuzoare şi accesorii; software 
de partajare a locaţiei; software de navigaţie; 
software informatic pentru sisteme de 
poziţionare globală (GPS); software pentru 
cartografiere; software de reţea; software de 
aplicaţii de calculator; imagini grafice descăr-
cabile pentru telefoane mobile; emoticoane 
descărcabile pentru telefoane mobile; soft-
ware pentru jocuri; aparate de telecomu-
nicaţii portabile; dispozitive de comunicaţii 
portabile, sub formă de ceas tip brăţară; 
aplicaţii mobile descărcabile destinate utili-
zării cu dispozitive de calculator portabile; 
software de partajare de fişiere; software 
interactiv cu scopuri de divertisment; soft-
ware interactiv; software de calculatoare care 
permite schimb de informaţii; software 
descărcabile pentru a permite încărcarea, 
postarea, prezentarea, afişarea, etichetarea, 
blocarea, partajarea sau furnizarea în alt 
mod a mijloacelor electronice sau a infor-
maţiilor prin Internet sau prin alte reţele de 
comunicaţii; publicaţii descărcabile; dispozi-
tive de citire şi encodere de carduri cu cip; 
aplicaţii software; imagini şi video descăr-
cabile; terminale pentru plăţi electronice; 
software de calculatoare pentru colectarea 
informaţiilor privind cardurile de credit şi 
banilor electronici, precum şi pentru efec-
tuarea plăţilor cu cardurile de credit şi cu 
banii electronici; cititoare de carduri 
magnetice pentru carduri de credit; programe 
de calculatoare descărcabile; aparate şi 
instrumente de comunicaţii electrice; aparate 
şi instrumente electronice, precum şi 
componente şi accesorii ale acestora; tab-
lete, părţi şi accesorii ale acestora; programe 
de calculatoare pentru tablete; programe de 
calculator înregistrate pe medii de stocare a 
datelor pentru tablete; asistente personale 
digitale (PDA); programe de calculatoare 
pentru asistente personale digitale; programe 
de calculator pentru telefoane celulare, 
inclusiv telefoane inteligente; telefoane 
celulare, inclusiv telefoane inteligente; piese 
şi accesorii pentru telefoane celulare, inclusiv 
telefoane inteligente; purtători de date 
înregistrate cu programe de calculator pentru 
telefoane celulare, inclusiv telefoane inteli-
gente; bancomate (ATM); carduri cu cip; 
ceasuri inteligente; telefoane inteligente; 
POS şi programe de calculator pentru 
acestea; carduri cu cip electronic codificate; 
carduri magnetice goale; înregistrări magne-

tice preînregistrate, carduri cu cip, discuri 
magnetice, discuri optice, discuri magnetice 
optice şi alte discuri video şi casete video; 
software de aplicaţie pentru plata sau 
decontarea banilor electronici, cardurilor de 
credit şi cardurilor de debit utilizate cu 
cititoare de coduri de bare sau de coduri QR; 
programe de calculator descărcabile pentru 
programe cititoare şi scriitori de carduri cu 
cip; terminale de plată şi de decontare a 
monedei electronice; programe de calculator 
descărcabile pentru operarea de terminale 
de plată şi de decontare a monedei elec-
tronice; programe de calculator descărcabile 
pentru plata şi decontarea monedei elec-
tronice; programe de calculator descărcabile 
pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; aparate 
pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; 
programe de calculator descărcabile pentru 
cititoare compatibile cu tehnologia de 
comunicare în câmp apropiat (NFC) bazată 
pe identificarea prin frecvenţa radio; 
tehnologia de comunicare în câmp apropiat 
(NFC) bazată pe identificarea prin frecvenţa 
radio; programe de calculator descărcabile 
pentru calculator portabil; programe de 
calculator descărcabile pentru automate 
(distribuitoare automate); automate distribu-
itoare; imprimante pentru chitanţe; programe 
de calculator descărcabile pentru gestio-
narea şi tranzacţionarea monedei virtuale, 
criptomonedei sau bonurilor valorice; progra-
me de calculator pentru furnizarea reţelelor 
de blocuri sau reţelelor distribuite; programe 
de calculator descărcabile pentru a furniza 
reţeaua de lanţ bloc pentru monedă virtuală 
sau criptimonedă sau reţea distribuită pentru 
monedă virtuală sau criptomonedă; progra-
me de calculator descărcabile pentru reţeaua 
de lanţ sau distribuită pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor altora prin adminis-
trarea schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
de promovare care implică puncte de 
loialitate; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
nautice, topografice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de verificare (supraveghere), 
de salvare şi didactice; aparate şi instru-
mente pentru conducerea, comutarea, tran-
sformarea, acumularea, reglarea sau con-
trolul electricităţii; aparate de înregistrare, 
transmisie sau reproducere a sunetului sau a 
imaginilor; suporturi magnetice de date, 
discuri de înregistrare; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare 
digitale; mecanisme pentru aparate care 
funcţionează cu monede; maşini înregis-
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tratoare de încasat, maşini de calcul, echi-
pamente de prelucrare a datelor, calcu-
latoare; programe de calculator; extinctoare; 

 

35   - servicii de reclamă şi publicitate; furnizare de 
spaţii pentru promovarea produselor şi 
serviciilor; promovarea şi comercializarea 
bunurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
distribuirea materialelor publicitare, cupoa-
nelor şi ofertelor de reduceri prin intermediul 
programelor software pentru aplicaţii mobile; 
servicii publicitare de tip "plăţi pe clic"; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
pentru furnizarea de muzică, video şi imagini 
on-line; furnizarea cupoanelor şi furnizarea 
informaţiilor; promovarea bunurilor şi servi-
ciilor persoanelor terţe prin administrarea 
schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
promoţionale care implică ştampile de tran-
zacţionare; licitaţii pe Internet; organizarea 
licitaţiilor; furnizarea informaţiilor privind 
articolele din ziare; servicii de consultanţă în 
afaceri; organizarea evenimentelor promo-
ţionale de marketing pentru terţi; organizarea 
expoziţiilor sau târgurilor comerciale în 
scopuri comerciale şi de promovare; furni-
zarea unui ghid de publicitate de căutare on-
line cu bunuri şi servicii prestate de terţi; 
servicii de tranzacţionare on-line pentru a 
facilita vânzarea bunurilor şi serviciilor de 
către terţi printr-o reţea de calculatoare; 
servicii de publicitate pentru promovarea 
comerţului electronic; servicii on-line de 
comparare a preţurilor; consultaţii şi infor-
maţii despre serviciile de deservire a 
clienţilor şi gestionarea producţiei de mărfuri, 
precum şi a preţurilor indicate pe site-urile de 
Internet cu privire la cumpărăturile efectuate 
prin Internet; promovarea vânzărilor, inclusiv 
pentru terţi; servicii de fidelizare a clienţilor şi 
servicii pentru clienţi în scopuri comerciale, 
promoţionale şi de publicitate; servicii de 
scheme de loialitate; servicii de carduri de 
loialitate; promovarea bunurilor şi serviciilor 
persoanelor terţe prin organizarea sponso-
rilor pentru a asocia produsele şi serviciile cu 
un program de premii; promovarea bunurilor 
şi serviciilor persoanelor terţe prin emiterea 
cardurilor de reduceri, acordarea punctelor 
pentru utilizarea cardurilor de credit la 
efectuarea cumpărăturilor; promovarea bu-
nurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
emiterea cardurilor de loialitate şi cardurilor 
de recompensă, precum şi cardurilor cadou 
în regim on-line; gestionarea, organizarea, 
funcţionarea şi supravegherea sistemelor de 
loialitate, stimulare şi/sau promovare a 
clienţilor; realizarea programelor de loialitate, 

recompensă, afinitate şi stimulare a clienţilor 
pentru promovarea comercială şi în scopuri 
publicitare; promovarea utilizării conturilor de 
carduri de debit şi de credit ale persoanelor 
terţe prin administrarea programelor de 
stimulare; promovarea vânzărilor de bunuri şi 
servicii prin emiterea, custodia şi decontarea 
punctelor cupoanelor de reducere, inclusiv a 
punctelor electronice; emiterea, custodia şi 
decontarea punctelor cupoanelor pentru 
comerţ sau cu discount de produse şi 
servicii, furnizate proporţional cu valoarea 
cumpărării; servicii de promovare, şi anume 
organizarea pentru magazine afiliate şi 
membrii a posibilităţii de a se alătura unui 
program de fidelizare a clienţilor şi cardurilor 
de recompensă, de loialitate şi administrarea 
acestora; organizarea şi funcţionarea cardu-
rilor de recompensă de loialitate; furnizarea 
informaţiilor privind vânzările comerciale; 
furnizarea de consultanţă şi informaţii refe-
ritoare la toate serviciile sus-menţionate; 
publicitate; managementul afacerilor; admi-
nistrarea afacerilor; funcţii de birou; 

 

36   - servicii financiare şi monetare; transferuri şi 
tranzacţii financiare şi servicii de plată; 
servicii de procesare a plăţilor pentru progra-
me de loialitate; servicii de transfer de bani şi 
transfer de fonduri prin Internet; serviciile 
agenţiilor de colectare a plăţilor pentru gaze, 
a energiei electrice, a plăţilor de facturare 
telefonică sau a altor plăţi pentru facturile de 
utilităţi şi furnizarea informaţiilor referitoare la 
acestea; eliberarea cardurilor de cadou; plăţi 
pentru economisirea şi solicitarea bilanţului 
cardurilor de numerar; servicii de emitere a 
cardurilor de numerar; emiterea cardurilor de 
reduceri şi furnizarea informaţiilor; eliberarea 
şi decontarea cardurilor de recompensă de 
loialitate; eliberarea timbrelor tranzacţionare; 
agenţii de eliberare a cardurilor de numerar; 
servicii de procesare a plăţilor cu carduri de 
credit, carduri de debit sau cu cecuri de 
călătorie; eliberarea cardului de debit şi a 
cardului de debit în numerar; servicii de card 
de credit şi de debit; recrutarea sau gestio-
narea utilizatorilor, în numele companiilor 
care emit carduri de credit sau carduri de 
debit; furnizarea informaţiilor privind detaliile 
tranzacţiei pentru cardurile de credit şi car-
durile de debit; acordarea protecţiei asigurate 
la efectuarea cumpărăturilor achiziţionate 
prin intermediul cardurilor de credit sau 
cardurilor de debit; serviciile agenţiilor pentru 
procesarea plăţilor prin carduri de credit sau 
carduri de debit; garanţie de credit cu ocazia 
utilizării cardului de credit sau a cardului de 
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debit; servicii de finanţare pentru utilizatorii 
cardurilor de credit sau pentru utilizatorii 
cardurilor de debit; furnizarea informaţiilor 
privind emiterea sau detaliile tranzacţiei cu 
cardurile de credit; rambursarea costurilor de 
reparaţie a bunurilor achiziţionate prin 
intermediul cardurilor de credit; investigarea 
creditelor ocazionale de folosire a cardurilor 
de credit de către deţinătorii cardurilor; 
serviciile agenţiilor pentru încheierea con-
tractului de deţinător al cardului de credit şi 
furnizarea informaţiilor despre acestea; 
furnizarea informaţiilor referitoare la detalii 
privind tranzacţiile cu moneda electronică; 
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de 
credit pentru utilizatorii cardurilor de credit 
sau a monedelor electronice şi furnizarea 
informaţiilor despre acestea; atragerea şi 
colaborarea cu utilizatorii sau cu utilizatorii 
de magazine în numele companiei ce emite 
carduri de credit; procesarea plăţilor efec-
tuate cu cardurile de debit; furnizarea de 
informaţii referitoare la detaliile tranzacţiilor 
efectuate prin intermediul cardurilor de credit; 
efectuarea transferurilor de fonduri prin 
utilizarea calculatoarelor; procesarea plăţilor 
pentru tranzacţiile comerciale prin utilizarea 
sistemelor de comunicaţii informatice; servicii 
de agenţie pentru procesarea plăţilor pentru 
tranzacţiile comerciale prin utilizarea siste-
melor de comunicaţii informatice; factoring; 
servicii de emitere a cartelelor preplătite; 
închirierea maşinilor de decontare a plăţilor 
pentru cardul de credit/debit, cititori de 
carduri sau scriitori de carduri; operaţiuni 
valutare; comercializarea contractelor la 
termen de titluri de valoare pe pieţele 
externe; agenţii de brokeraj pentru agenţii de 
încredinţare cu tranzacţii de comision 
efectuate pe pieţele externe ale contractelor 
la termen pe indici de titluri de valoare şi 
valori mobiliare; servicii de brokeraj pentru 
cumpărare în rate; furnizarea informaţiilor 
privind piaţa bursieră; estimare financiară a 
bonităţii firmelor; administrare fiduciară de 
bani, valori mobiliare, creanţe monetare, 
proprietăţi personale, terenuri, drepturi 
asupra amenajărilor funciare, drepturi la 
suprafaţă sau închirieri de pământ; achiziţii şi 
transferuri de creanţe monetare; agenţii de 
credit; furnizarea informaţiilor financiare; 
servicii de mandatar pentru contracte finan-
ciare la termen; administrare de imobile; 
servicii de agenţie pentru leasing sau 
închirierea de imobil; leasing sau închiriere 
de clădiri; achiziţionarea şi vânzarea clădi-
rilor; serviciile agenţiilor pentru achiziţionarea 

sau vânzarea clădirilor; evaluări de pro-
prietăţi imobiliare; furnizarea informaţiilor 
privind clădirile sau terenurile (afaceri imo-
biliare); închiriere de bancomate; agenţii 
pentru balanţa de plată în numerar sau 
bilanţul soldului contului; agenţii pentru 
achitare automată sau de transfer în nu-
merar; evaluarea bonităţii fondurilor private; 
asigurarea de răspundere personală; agenţii 
de subscriere de obligaţiuni; serviciile 
agenţilor de colectare a datoriilor; garanţia de 
răspundere şi acceptare a facturilor; închi-
rierea maşinilor de prelucrare a banilor sau 
de numărare a acestora; împrumuturi (finan-
ţare) şi reducerea facturilor; organizarea 
fondurilor de caritate; birouri financiare de 
cliring; servicii de consultanţă şi de brokeraj 
legate de asigurarea de accidente; subscrie-
rea asigurărilor de accidente; gestionarea 
conturilor bancare pentru procesarea comer-
ţului electronic pentru tranzacţii de vânzare a 
bunurilor; agenţii de colectare a plăţilor 
privind vânzarea bunurilor sau oferirea 
serviciilor; agenţii pentru comercializarea 
mărfurilor la termen; intermedierea achizi-
ţionării de credite; servicii legate de scrisori 
de credite; transferul de bani şi transferul de 
fonduri, precum şi furnizarea informaţiilor 
despre acestea; furnizarea exclusivă a 
contului bancar pentru depozitul de transfer; 
promovarea contului bancar pentru depozitul 
de transfer exclusiv; transferuri băneşti şi 
transferuri de fonduri prin cont bancar pentru 
depozitul de transfer exclusiv; subscrierea 
asigurărilor de viaţă; brokeraj de asigurări de 
viaţă; emiterea jetoanelor de valoare şi 
furnizarea informaţiilor despre acestea; emi-
terea banilor electronici preplătiţi; revendi-
carea ajustărilor pentru asigurarea generală; 
subscrierea asigurărilor, cu excepţia celor de 
viaţă; agenţii de asigurări, cu excepţia celor 
de viaţă; brokeraj cu garanţii reale imobiliare; 
servicii de emitere a monedei electronice; 
colectarea fondurilor financiare de publicare 
în numele emitentului de credite al monedei 
electronice; furnizarea informaţiilor despre 
tranzacţia cu monedă electronică; serviciile 
agenţiilor referitoare la serviciile de proce-
sare a plăţilor electronice; serviciile agenţiilor 
referitoare la depozitarea banilor electronici 
pe carduri de bani electronici pentru utili-
zatorii de monedă electronică; serviciile 
agenţiilor referitoare la depunerea monedei 
electronice pe suporturi media, inclusiv 
cartele cu circuite integrate sau telefon mobil 
pentru utilizatori de monedă electronică; 
serviciile agenţiilor referitoare la colectarea 
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plăţilor pentru bunuri prin debitarea directă a 
instituţiilor financiare prin intermediul comu-
nicaţiilor prin terminale de calculator; eli-
berarea cardurilor electronice preplătite 
folosind terminalul de calculator; eliberarea 
cardurilor electronice preplătite; decontarea 
şi gestionarea plăţii prin comerţul electronic; 
servicii de transfer electronic de bani; servi-
ciile agenţiilor pentru anchetarea extrasului 
de cont prin telefon, fax sau Internet; 
gestionarea terenurilor; serviciile agenţiilor 
pentru leasing sau închirierea terenurilor; 
leasing de teren; achiziţionarea şi vânzarea 
terenurilor; serviciile agenţiilor pentru achi-
ziţionarea sau vânzarea terenurilor; decon-
tare de schimb intern; eliberarea cardurilor 
de depozit preplătite; servicii de închiriere cu 
opţiune de cumpărare; consultanţă în dome-
niul asigurărilor; servicii de asigurare; curtaj 
în asigurări; furnizarea informaţiilor în dome-
niul asigurărilor; calculul ratelor primei de 
asigurare; depozitarea obiectelor de valoare, 
inclusiv a valorilor mobiliare şi a metalelor 
preţioase (servicii de depunere în casete 
valorice); comercializarea opţiunilor de valori 
mobiliare şi a contractelor la termen de titluri 
de valoare a pieţelor externe; subscrierea 
titlurilor de valoare; împrumut de titluri de 
valoare; oferirea titlurilor de valoare; servicii 
de curtaj privind oferirea titlurilor de valoare; 
tranzacţionarea valorilor mobiliare, contrac-
telor la termen pe indicele valorilor mobiliare, 
opţiunilor de valori mobiliare şi contractelor la 
termen pe pieţe externe; agenţii de curtaj de 
valori mobiliare, contracte la termen pe 
indicele valorilor mobiliare, opţiuni de valori 
mobiliare şi contracte la termen de valori 
mobiliare pe pieţele externe; agenţii de curtaj 
pentru agenţii de încredinţare cu tranzac-
ţionare pe piaţa internă a valorilor mobiliare, 
contractelor la termen pe indicele valorilor 
mobiliare şi opţiuni de titluri de valoare; 
comercializarea contractelor la termen pe un 
indice de titluri de valoare; agenţii de curtaj 
pentru acordul prealabil al valorilor mobiliare, 
pentru acordul contractelor la termen pe 
indicele valorilor mobiliare, pentru acordul 
prealabil al opţiunilor de valori mobiliare, 
tranzacţiile spot şi contractelor la termen pe 
indicele valorilor mobiliare; servicii de 
brokeraj pentru lichidarea titlurilor de valoare; 
acceptarea depozitelor (inclusiv emiterea 
obligaţiunilor substituibile) şi acceptarea 
depozitelor fixe pe intervale fixe; furnizarea 
informaţiilor despre tranzacţii ale unui cont 
bancar; agenţii de eliberare a cecurilor de 
călătorie; comerţ şi schimb valutar; elibe-

rarea biletului de taxi şi decontarea plăţilor 
către acesta; servicii de garanţii de credit 
pentru utilizatorii de vânzare în tranşe; 
servicii de agenţii de credit; eliberarea 
cecurilor de călătorie; eliberarea cecurilor de 
călătorie şi cumpărarea lor; transferuri de 
peste hotare pentru călători; servicii de 
emitere a cardurilor cu cip pentru credit; 
prelucrarea electronică a plăţilor electronice 
prin intermediul unei reţele globale de 
calculatoare şi servicii de consiliere, con-
sultanţă şi furnizare de informaţii în acest 
sens; identificarea şi decontarea electronică 
a tranzacţiilor electronice care utilizează 
contul on-line şi servicii de consiliere, 
consultanţă şi furnizarea de informaţii în 
acest sens; emiterea, gestionarea sau 
comercializarea jetoanelor de valoare, ser-
vicii de consiliere, consultanţă şi informare 
referitoare la emiterea, administrarea sau 
comercializarea jetoanelor de valoare; 
servicii de procesare a plăţilor electronice; 
servicii de transferuri băneşti; expediere 
colectată a plăţii pentru bunuri; servicii de 
procesare a plăţilor, utilizând identificarea 
biometrică, cum ar fi certificarea individuală a 
irisului sau care se confruntă cu certificarea 
individuală, a banilor electronici, a utili-
zatorilor de carduri de credit şi de debit; 
servicii de procesare a plăţilor utilizând cititor 
de coduri de bare sau QR cititor de coduri 
pentru utilizatorii de monedă electronică, 
cărţi de credit sau de debit; servicii de 
procesare a plăţilor utilizând comunicaţii de 
teren aproape pentru utilizatorii de monedă 
electronică, cărţi de credit sau de debit; emi-
terea monedei virtuale electronice preplătită; 
emiterea, gestionarea sau tranzacţionarea 
monedei virtuale, criptomonedei sau jetoa-
nelor de valoare; servicii de consiliere, 
consultanţă şi informare referitoare la emi-
terea, administrarea sau tranzacţionarea 
monedei virtuale, criptomonedei sau jetoa-
nelor de valoare; răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; servicii de agenţie şi de 
brokeraj pentru răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; comerţul cu monedă 
virtuală sau tranzacţionarea cu criptomo-
nedă; asigurare; afaceri financiare; afaceri 
monetare; afaceri imobiliare; 

 

38   - transmiterea comunicaţiilor codificate; servicii 
de mesagerie on-line; servicii de mesagerie 
digitală fără fir; comunicaţii prin Internet şi 
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comunicaţie liberă de la egal-la egal, 
transmiterea electronică a datelor şi a 
documentelor prin terminalele de calcula-
toare; transmisia electronică, electrică şi 
digitală a vocii, a datelor, audio, video, 
grafice, a imaginilor, semnalelor, mesajelor şi 
informaţiilor; transmisie fără fir a vocii şi a 
datelor; furnizarea serviciilor de puncte de 
acces la reţea; prestarea serviciilor de 
comunicaţii fără fir prin Internet, şi prin reţele 
fără fir; servicii de mesagerie, şi anume 
trimiterea, primirea şi redirecţionarea mesa-
jelor sub formă de text, audio, imagini sau 
video; furnizarea şi funcţionarea conferinţelor 
electronice, a grupurilor de discuţii şi a 
camerelor de chat; transmiterea de materiale 
audio-vizuale pe Internet; furnizarea de 
buletine electronice on-line, camere de chat 
şi forumuri pentru transmiterea de mesaje şi 
imagini fotografice între utilizatorii de cal-
culatoare; servicii de comunicare accesate 
prin intermediul unui număr de acces; servicii 
de comunicaţii prin utilizarea cardurilor 
modulului de identitate a abonatului (SIM); 
servicii de paging; servicii de poştă elec-
tronică; furnizarea unui acces interactiv la o 
reţea globală de comunicaţii; transmisie şi 
difuzare de programe audio şi video de toate 
tipurile prin reţele telefonice, de televiziune şi 
globale de comunicaţii; videoconferinţe şi 
teleconferinţe audio prin Internet, servicii de 
tip ATM (Modul de transfer asincron), servicii 
de reţea integrată de servicii digitale (ISDN), 
servicii de comunicaţii prin Internet Protocol 
(IP), servicii de reţea virtuală privată (VPN) şi 
servicii de linie privată; servicii de voce 
comutată, de date, video şi multimedia; ser-
vicii de mesagerie vocală; furnizarea servi-
ciilor gratuite şi serviciilor de redirecționare a 
apelurilor; serviciile centrelor de mesagerie 
de natura serviciilor de mesagerie vocală 
prin telefon; servicii de conferinţe telefonice 
video, audio şi de date; furnizarea accesului 
la baze de date computerizate, electronice şi 
on-line; furnizarea forumurilor on-line pentru 
comunicarea pe teme de interes general; 
furnizarea legăturilor de comunicaţii on-line 
care transferă utilizatorii site-urilor web către 
alte pagini web locale şi globale; furnizarea 
accesului la site-uri web pentru persoane 
terţe găzduite pe servere de calculator 
accesibile printr-o reţea globală de calcu-
latoare; servicii de difuzare audio, text şi 
video pe Internet sau în alte reţele de 
comunicaţii care conţin materiale audio, text 
şi video încărcate, postate şi etichetate; 
furnizarea accesului la baze de date 

computerizate în domeniile reţelelor sociale; 
furnizarea şi funcţionarea conferinţelor elec-
tronice, a grupurilor de discuţii şi a camerelor 
de chat prin Internet; transmiterea datelor şi 
informaţiilor prin intermediul de pager; 
transmisie şi difuzare de programe audio şi 
video de toate tipurile prin reţelele de 
telefonie, televiziune şi globală de comuni-
caţii, teleconferinţe video şi audio prin 
Internet, servicii de mod asincron de transfer 
de date, servicii de reţea integrată de servicii 
digitale (ISDN), şi anume servicii VOIP, 
IPTV; transmisie de voce, date, grafice, 
imagini, audio şi video prin reţele de 
telecomunicaţii, reţele de comunicaţii fără fir 
şi prin Internet; transmisia de imagini audio, 
video, imagini, text şi alte date prin inter-
mediul unei reţele de comunicaţii; transmisie 
de voce, date, imagini, audio, video şi 
informaţii prin reţele telefonice şi globale de 
comunicaţii; furnizarea serviciilor de voce 
prin Internet Protocol; transmisia asistată de 
calculator a mesajelor şi imaginilor; servicii 
de Internet şi video-conferinţe; servicii de 
conferinţă într-o reţea de calculatoare; ser-
vicii de mesagerie instant; servicii de mesaje 
simple (SMS) şi serviciul de mesaje mul-
timedia (MMS) prin reţelele de teleco-
municaţii şi calculatoare; transmisia pe 
calculator a informaţiilor, VOIP, mesagerie, 
apeluri video şi conferinţe; servicii de 
comunicaţii personale; servicii de telefonie a 
liniei private; furnizarea serviciilor de tele-
fonie gratuită şi servicii de dirijare a 
apelurilor; servicii de mesagerie electronică; 
servicii de telefonie mobilă; furnizarea 
accesului pentru mai mulţi utilizatori la o 
reţea de comunicaţii; camere de chat on-line 
şi buletine de ştiri electronice în rândul 
utilizatorilor pentru transmiterea de mesaje 
referitoare la viaţa colectivă, interes general, 
anunţuri, comunitate virtuală, reţele sociale, 
partajarea fotografiilor şi transmiterea imagi-
nilor fotografice; transmiterea electronică a 
clipurilor audio, textului şi a clipurilor video a 
persoanelor terţe; comunicare electronică 
prin camere de chat, chat-uri şi forumuri de 
Internet; forumuri şi camere de chat pentru 
reţele sociale; transmiterea fişierelor digitale; 
furnizarea forumurilor comunitare şi camere 
de chat pentru ca utilizatorii să poată posta, 
căuta, viziona, împărtăşi, critica, evalua şi 
comenta videoclipuri şi alte conţinuturi 
multimedia prin intermediul Internetului şi al 
altor reţele de comunicaţii; telecomunicaţii; 

41   - organizarea şi conducerea de workshop-uri 
(trening-uri); furnizarea informaţiilor referi-
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toare la sport şi divertisment; furnizarea de 
jocuri; servicii de divertisment pentru distri-
buirea materialelor audio, video, imaginilor, 
textelor şi a altor date; servicii educaţionale 
şi de divertisment, şi anume furnizarea unui 
site web cu clipuri audio, clipuri video, 
spectacole muzicale, videoclipuri muzicale, 
filme, fotografii, alte materiale multimedia şi 
informaţii conexe prin intermediul Internetului 
şi al altor reţele de comunicaţii pe o gamă 
largă de teme şi subiecte; servicii educa-
ţionale on-line; publicarea textelor educa-
ţionale; publicarea istoriilor; educaţie; instrui-
re; divertisment; activităţi sportive şi cul-
turale; 

 

42   - servicii de furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi a 
software precum serviciile (SAAS) care oferă 
software pentru comerţ electronic, comerţ 
mobil şi cumpărături on-line; furnizor de 
servicii de aplicaţii (ASP) şi software ca 
servicii (SAAS) care oferă software pentru 
comerţ electronic, comerţ mobil şi cumpă-
rături on-line, şi anume tastaturi virtuale, artă 
de caractere şi interfeţe utilizator pentru 
asistarea tranzacţiilor comerciale; servicii de 
furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi software 
precum serviciile (SAAS) care oferă software 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line, şi anume software 
pentru chat şi mesaje legate de comerţul 
electronic, comerţul mobil şi cumpărăturile 
on-line; cercetare şi proiectare în domeniile 
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţio-
nale; servicii de analiză industrială şi de 
cercetare în domeniul telecomunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţionale; proiectare, între-
ţinere şi dezvoltare de hardware şi software 
de calculatoare; servicii informatice ce ţin de 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
platformelor pe Internet; servicii de criptare a 
datelor; criptarea, decriptarea şi autentifi-
carea informaţiilor, mesajelor şi datelor; 
proiectare şi dezvoltare de software de jocuri 
pe calculator; utilizarea temporară a software 
nedescărcabil pentru a permite încărcarea, 
capturarea, postarea, plasarea, editarea, 
redarea, redarea în flux, vizualizarea, previ-
zualizarea, afişarea, etichetarea, distribuirea, 
difuzarea, publicarea, reproducerea şi fur-
nizarea în alt mod a conţinutului electronic, 
conţinutului multimedia, videoclipurilor, fil-
melor, imaginilor, desenelor, textului, foto-
grafiilor, conţinutului generat de utilizatori, 
conţinutului audio şi informaţiilor prin Internet 
şi alte reţele de comunicaţii; furnizarea de 
utilizare temporară a unui software nede-
scărcabil pentru a permite partajarea infor-

maţiilor despre locaţie cu alte persoane; 
furnizarea de utilizare temporară a unui 
software nedescărcabil pentru urmărirea 
personalului; închirierea spaţiului de memo-
rie electronic pe Internet; furnizarea de 
utilizare temporară a unui software interactiv 
nedescărcabil; proiectarea, dezvoltarea, în-
treţinerea, repararea şi actualizarea software 
interactiv de calculator; închirierea sistemelor 
informatice; închiriere de stocare de memorie 
de servere de calculator; închiriere de 
stocare de memorie de servere pe reţele de 
comunicaţii; furnizarea de software de apli-
caţie utilizând reţele de comunicaţii; proiec-
tarea, producerea sau întreţinerea progra-
melor de calculator; închiriere de calcula-
toare; furnizarea programelor de calculator 
nedescărcabile; închiriere de timp de acces 
pentru baze de date electronice compu-
terizate; furnizarea sau închirierea reţelelor 
de blocuri sau reţea de distribuţie; furnizarea 
sau închirierea programelor de calculatoare 
pentru reţele de blocuri sau reţea de 
distribuţie; furnizarea sau închirierea calcu-
latoarelor pentru reţele de blocuri sau reţea 
de distribuţie; proiectarea, producerea sau 
întreţinerea programelor de calculator pentru 
reţeaua de lanţ bloc sau reţea de distribuţie; 
furnizarea sau închirierea reţelei cu lanţ bloc 
sau a reţelei de distribuție pentru monedă 
virtuală sau criptomonedă; furnizarea sau 
închirierea programelor de calculatoare pen-
tru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei de 
distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 
calculatoarelor pentru reţea cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; proiectarea, producerea 
sau întreţinerea programelor de calculator 
pentru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei de 
distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 
reţelei cu lanţ bloc sau a reţelei de distribuție 
pentru promovarea bunurilor şi serviciilor 
altora prin administrarea schemelor de 
stimulare a vânzărilor şi de promovare care 
implică puncte de loialitate (timbre comer-
ciale); furnizarea sau închirierea programelor 
de calculatoare pentru reţele cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor altora prin admini-
strarea schemelor de stimulare a vânzărilor 
şi de promovare care implică puncte de 
loialitate (timbre comerciale); furnizarea sau 
închirierea calculatoarelor pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 



 
MD - BOPI 7/2019        TRADEMARKS 

 86 

administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
proiectarea, producerea sau întreţinerea pro-
gramelor de calculatoare pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 
administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum 
servicii de cercetare şi proiectare aferente; 
servicii de analiză industrială şi de cercetare; 
proiectare şi dezvoltare de hardware şi 
software de calculatoare; 

 

45   - servicii de reţele de socializare; furnizarea 
site-urilor web interactive pentru a determina 
localizarea persoanelor în scopuri de secu-
ritate, siguranţă sau reţele sociale folosind un 
sistem global de poziţionare; servicii juridice; 
servicii de securitate pentru protecţia fizică a 
bunurilor corporale şi a persoanelor fizice; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
persoanele terţe pentru a satisface nevoile 
indivizilor. 

(531) CFE(8) 26.03.01; 27.05.01; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 043545 
(220) 2018.12.17 
(730) Rakuten, Inc., JP 

1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 
158-0094, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
09   - aplicaţii software de calculatoare, descăr-

cabile; programe de calculatoare; programe 
de jocuri pentru telefoane mobile; software 
de calculatoare pentru codificare; software 

pentru mesagerie on-line; software pentru 
protecţia datelor cu caracter personal şi a 
vieţii private; software de comerţ electronic şi 
comerţ mobil pentru a permite utilizatorilor 
efectuarea tranzacţiilor electronice de afaceri 
prin intermediul unei reţele globale de 
calculatoare; software de aplicaţii de calcu-
lator pentru telefoane mobile, tablete, şi 
dispozitive portabile, şi anume software 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line; software de calculatoare 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line, şi anume software 
pentru chat şi mesaje legate de comerţul 
electronic, comerţ mobil şi cumpărături on-
line; software de calculatoare pentru comerţ 
electronic, comerţ mobil şi cumpărături on-
line, şi anume tastaturi virtuale, arta carac-
terului şi interfeţe de utilizator pentru asis-
tarea tranzacţiilor comerciale; publicaţii 
electronice; telefoane mobile; aparate de 
fotografiat; televizoare; microfoane; căşti; 
mijloace de comunicare şi mijloace de 
copiere pentru dispozitive şi echipamente de 
calculatoare, difuzoare şi accesorii; software 
de partajare a locaţiei; software de navigaţie; 
software informatic pentru sisteme de 
poziţionare globală (GPS); software pentru 
cartografiere; software de reţea; software de 
aplicaţii de calculator; imagini grafice descăr-
cabile pentru telefoane mobile; emoticoane 
descărcabile pentru telefoane mobile; soft-
ware pentru jocuri; aparate de telecomu-
nicaţii portabile; dispozitive de comunicaţii 
portabile, sub formă de ceas tip brăţară; 
aplicaţii mobile descărcabile destinate utili-
zării cu dispozitive de calculator portabile; 
software de partajare de fişiere; software 
interactiv cu scopuri de divertisment; soft-
ware interactiv; software de calculatoare care 
permite schimb de informaţii; software 
descărcabile pentru a permite încărcarea, 
postarea, prezentarea, afişarea, etichetarea, 
blocarea, partajarea sau furnizarea în alt 
mod a mijloacelor electronice sau a infor-
maţiilor prin Internet sau prin alte reţele de 
comunicaţii; publicaţii descărcabile; dispo-
zitive de citire şi encodere de carduri cu cip; 
aplicaţii software; imagini şi video descăr-
cabile; terminale pentru plăţi electronice; 
software de calculatoare pentru colectarea 
informaţiilor privind cardurile de credit şi 
banilor electronici, precum şi pentru efec-
tuarea plăţilor cu cardurile de credit şi cu 
banii electronici; cititoare de carduri magne-
tice pentru carduri de credit; programe de 
calculatoare descărcabile; aparate şi instru-
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mente de comunicaţii electrice; aparate şi 
instrumente electronice, precum şi com-
ponente şi accesorii ale acestora; tablete, 
părţi şi accesorii ale acestora; programe de 
calculatoare pentru tablete; programe de 
calculator înregistrate pe medii de stocare a 
datelor pentru tablete; asistente personale 
digitale (PDA); programe de calculatoare 
pentru asistente personale digitale; programe 
de calculator pentru telefoane celulare, 
inclusiv telefoane inteligente; telefoane 
celulare, inclusiv telefoane inteligente; piese 
şi accesorii pentru telefoane celulare, inclusiv 
telefoane inteligente; purtători de date 
înregistrate cu programe de calculator pentru 
telefoane celulare, inclusiv telefoane inteli-
gente; bancomate (ATM); carduri cu cip; 
ceasuri inteligente; telefoane inteligente; 
POS şi programe de calculator pentru 
acestea; carduri cu cip electronic codificate; 
carduri magnetice goale; înregistrări mag-
netice preînregistrate, carduri cu cip, discuri 
magnetice, discuri optice, discuri magnetice 
optice şi alte discuri video şi casete video; 
software de aplicaţie pentru plata sau 
decontarea banilor electronici, cardurilor de 
credit şi cardurilor de debit utilizate cu 
cititoare de coduri de bare sau de coduri QR; 
programe de calculator descărcabile pentru 
programe cititoare şi scriitori de carduri cu 
cip; terminale de plată şi de decontare a 
monedei electronice; programe de calculator 
descărcabile pentru operarea de terminale 
de plată şi de decontare a monedei 
electronice; programe de calculator descăr-
cabile pentru plata şi decontarea monedei 
electronice; programe de calculator descăr-
cabile pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; 
aparate pentru reîncărcarea cardurilor cu cip; 
programe de calculator descărcabile pentru 
cititoare compatibile cu tehnologia de 
comunicare în câmp apropiat (NFC) bazată 
pe identificarea prin frecvenţa radio; tehno-
logia de comunicare în câmp apropiat (NFC) 
bazată pe identificarea prin frecvenţa radio; 
programe de calculator descărcabile pentru 
calculator portabil; programe de calculator 
descărcabile pentru automate (distribuitoare 
automate); automate distribuitoare; impri-
mante pentru chitanţe; programe de 
calculator descărcabile pentru gestionarea şi 
tranzacţionarea monedei virtuale, criptomo-
nedei sau bonurilor valorice; programe de 
calculator pentru furnizarea reţelelor de 
blocuri sau reţelelor distribuite; programe de 
calculator descărcabile pentru a furniza 
reţeaua de lanţ bloc pentru monedă virtuală 

sau criptimonedă sau reţea distribuită pentru 
monedă virtuală sau criptomonedă; progra-
me de calculator descărcabile pentru reţeaua 
de lanţ sau distribuită pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor altora prin adminis-
trarea schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
de promovare care implică puncte de 
loialitate; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
nautice, topografice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărire, de măsurare, 
de semnalizare, de verificare (suprave-
ghere), de salvare şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, comutarea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
controlul electricităţii; aparate de înregistrare, 
transmisie sau reproducere a sunetului sau a 
imaginilor; suporturi magnetice de date, 
discuri de înregistrare; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare 
digitale; mecanisme pentru aparate care 
funcţionează cu monede; maşini înregis-
tratoare de încasat, maşini de calcul, echi-
pamente de prelucrare a datelor, calcu-
latoare; programe de calculator; extinctoare; 

 

35   - servicii de reclamă şi publicitate; furnizare de 
spaţii pentru promovarea produselor şi 
serviciilor; promovarea şi comercializarea 
bunurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
distribuirea materialelor publicitare, cupoa-
nelor şi ofertelor de reduceri prin intermediul 
programelor software pentru aplicaţii mobile; 
servicii publicitare de tip "plăţi pe clic"; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
pentru furnizarea de muzică, video şi imagini 
on-line; furnizarea cupoanelor şi furnizarea 
informaţiilor; promovarea bunurilor şi servi-
ciilor persoanelor terţe prin administrarea 
schemelor de stimulare a vânzărilor şi 
promoţionale care implică ştampile de tran-
zacţionare; licitaţii pe Internet; organizarea 
licitaţiilor; furnizarea informaţiilor privind 
articolele din ziare; servicii de consultanţă în 
afaceri; organizarea evenimentelor promo-
ţionale de marketing pentru terţi; organizarea 
expoziţiilor sau târgurilor comerciale în 
scopuri comerciale şi de promovare; furni-
zarea unui ghid de publicitate de căutare on-
line cu bunuri şi servicii prestate de terţi; 
servicii de tranzacţionare on-line pentru a 
facilita vânzarea bunurilor şi serviciilor de 
către terţi printr-o reţea de calculatoare; 
servicii de publicitate pentru promovarea 
comerţului electronic; servicii on-line de 
comparare a preţurilor; consultaţii şi infor-
maţii despre serviciile de deservire a 
clienţilor şi gestionarea producţiei de mărfuri, 
precum şi a preţurilor indicate pe site-urile de 
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Internet cu privire la cumpărăturile efectuate 
prin Internet; promovarea vânzărilor, inclusiv 
pentru terţi; servicii de fidelizare a clienţilor şi 
servicii pentru clienţi în scopuri comerciale, 
promoţionale şi de publicitate; servicii de 
scheme de loialitate; servicii de carduri de 
loialitate; promovarea bunurilor şi serviciilor 
persoanelor terţe prin organizarea spon-
sorilor pentru a asocia produsele şi serviciile 
cu un program de premii; promovarea 
bunurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
emiterea cardurilor de reduceri, acordarea 
punctelor pentru utilizarea cardurilor de credit 
la efectuarea cumpărăturilor; promovarea 
bunurilor şi serviciilor persoanelor terţe prin 
emiterea cardurilor de loialitate şi cardurilor 
de recompensă, precum şi cardurilor cadou 
în regim on-line; gestionarea, organizarea, 
funcţionarea şi supravegherea sistemelor de 
loialitate, stimulare şi/sau promovare a 
clienţilor; realizarea programelor de loialitate, 
recompensă, afinitate şi stimulare a clienţilor 
pentru promovarea comercială şi în scopuri 
publicitare; promovarea utilizării conturilor de 
carduri de debit şi de credit ale persoanelor 
terţe prin administrarea programelor de 
stimulare; promovarea vânzărilor de bunuri şi 
servicii prin emiterea, custodia şi decontarea 
punctelor cupoanelor de reducere, inclusiv a 
punctelor electronice; emiterea, custodia şi 
decontarea punctelor cupoanelor pentru 
comerţ sau cu discount de produse şi 
servicii, furnizate proporţional cu valoarea 
cumpărării; servicii de promovare, şi anume 
organizarea pentru magazine afiliate şi 
membrii a posibilităţii de a se alătura unui 
program de fidelizare a clienţilor şi cardurilor 
de recompensă, de loialitate şi administrarea 
acestora; organizarea şi funcţionarea car-
durilor de recompensă de loialitate; furni-
zarea informaţiilor privind vânzările comer-
ciale; furnizarea de consultanţă şi informaţii 
referitoare la toate serviciile sus-menţionate; 
publicitate; managementul afacerilor; admi-
nistrarea afacerilor; funcţii de birou; 

 

36   - servicii financiare şi monetare; transferuri şi 
tranzacţii financiare şi servicii de plată; 
servicii de procesare a plăţilor pentru pro-
grame de loialitate; servicii de transfer de 
bani şi transfer de fonduri prin Internet; 
serviciile agenţiilor de colectare a plăţilor 
pentru gaze, a energiei electrice, a plăţilor de 
facturare telefonică sau a altor plăţi pentru 
facturile de utilităţi şi furnizarea informaţiilor 
referitoare la acestea; eliberarea cardurilor 
de cadou; plăţi pentru economisirea şi 
solicitarea bilanţului cardurilor de numerar; 

servicii de emitere a cardurilor de numerar; 
emiterea cardurilor de reduceri şi furnizarea 
informaţiilor; eliberarea şi decontarea car-
durilor de recompensă de loialitate; elibe-
rarea timbrelor tranzacţionare; agenţii de 
eliberare a cardurilor de numerar; servicii de 
procesare a plăţilor cu carduri de credit, 
carduri de debit sau cu cecuri de călătorie; 
eliberarea cardului de debit şi a cardului de 
debit în numerar; servicii de card de credit şi 
de debit; recrutarea sau gestionarea utili-
zatorilor, în numele companiilor care emit 
carduri de credit sau carduri de debit; fur-
nizarea informaţiilor privind detaliile tran-
zacţiei pentru cardurile de credit şi cardurile 
de debit; acordarea protecţiei asigurate la 
efectuarea cumpărăturilor achiziţionate prin 
intermediul cardurilor de credit sau cardurilor 
de debit; serviciile agenţiilor pentru proce-
sarea plăţilor prin carduri de credit sau 
carduri de debit; garanţie de credit cu ocazia 
utilizării cardului de credit sau a cardului de 
debit; servicii de finanţare pentru utilizatorii 
cardurilor de credit sau pentru utilizatorii 
cardurilor de debit; furnizarea informaţiilor 
privind emiterea sau detaliile tranzacţiei cu 
cardurile de credit; rambursarea costurilor de 
reparaţie a bunurilor achiziţionate prin 
intermediul cardurilor de credit; investigarea 
creditelor ocazionale de folosire a cardurilor 
de credit de către deţinătorii cardurilor; ser-
viciile agenţiilor pentru încheierea contrac-
tului de deţinător al cardului de credit şi 
furnizarea informaţiilor despre acestea; fur-
nizarea informaţiilor referitoare la detalii 
privind tranzacţiile cu moneda electronică; 
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de 
credit pentru utilizatorii cardurilor de credit 
sau a monedelor electronice şi furnizarea 
informaţiilor despre acestea; atragerea şi 
colaborarea cu utilizatorii sau cu utilizatorii 
de magazine în numele companiei ce emite 
carduri de credit; procesarea plăţilor efectua-
te cu cardurile de debit; furnizarea de infor-
maţii referitoare la detaliile tranzacţiilor 
efectuate prin intermediul cardurilor de credit; 
efectuarea transferurilor de fonduri prin 
utilizarea calculatoarelor; procesarea plăţilor 
pentru tranzacţiile comerciale prin utilizarea 
sistemelor de comunicaţii informatice; servicii 
de agenţie pentru procesarea plăţilor pentru 
tranzacţiile comerciale prin utilizarea siste-
melor de comunicaţii informatice; factoring; 
servicii de emitere a cartelelor preplătite; 
închirierea maşinilor de decontare a plăţilor 
pentru cardul de credit/debit, cititori de 
carduri sau scriitori de carduri; operaţiuni 
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valutare; comercializarea contractelor la ter-
men de titluri de valoare pe pieţele externe; 
agenţii de brokeraj pentru agenţii de încre-
dinţare cu tranzacţii de comision efectuate pe 
pieţele externe ale contractelor la termen pe 
indici de titluri de valoare şi valori mobiliare; 
servicii de brokeraj pentru cumpărare în rate; 
furnizarea informaţiilor privind piaţa bursieră; 
estimare financiară a bonităţii firmelor; 
administrare fiduciară de bani, valori mobi-
liare, creanţe monetare, proprietăţi persona-
le, terenuri, drepturi asupra amenajărilor 
funciare, drepturi la suprafaţă sau închirieri 
de pământ; achiziţii şi transferuri de creanţe 
monetare; agenţii de credit; furnizarea infor-
maţiilor financiare; servicii de mandatar pen-
tru contracte financiare la termen; admini-
strare de imobile; servicii de agenţie pentru 
leasing sau închirierea de imobil; leasing sau 
închiriere de clădiri; achiziţionarea şi vânza-
rea clădirilor; serviciile agenţiilor pentru achi-
ziţionarea sau vânzarea clădirilor; evaluări de 
proprietăţi imobiliare; furnizarea informaţiilor 
privind clădirile sau terenurile (afaceri imo-
biliare); închiriere de bancomate; agenţii 
pentru balanţa de plată în numerar sau 
bilanţul soldului contului; agenţii pentru achi-
tare automată sau de transfer în numerar; 
evaluarea bonităţii fondurilor private; asigu-
rarea de răspundere personală; agenţii de 
subscriere de obligaţiuni; serviciile agenţilor 
de colectare a datoriilor; garanţia de răspun-
dere şi acceptare a facturilor; închirierea 
maşinilor de prelucrare a banilor sau de 
numărare a acestora; împrumuturi (finanţare) 
şi reducerea facturilor; organizarea fondurilor 
de caritate; birouri financiare de cliring; 
servicii de consultanţă şi de brokeraj legate 
de asigurarea de accidente; subscrierea 
asigurărilor de accidente; gestionarea contu-
rilor bancare pentru procesarea comerţului 
electronic pentru tranzacţii de vânzare a 
bunurilor; agenţii de colectare a plăţilor 
privind vânzarea bunurilor sau oferirea 
serviciilor; agenţii pentru comercializarea 
mărfurilor la termen; intermedierea achizi-
ţionării de credite; servicii legate de scrisori 
de credite; transferul de bani şi transferul de 
fonduri, precum şi furnizarea informaţiilor 
despre acestea; furnizarea exclusivă a 
contului bancar pentru depozitul de transfer; 
promovarea contului bancar pentru depozitul 
de transfer exclusiv; transferuri băneşti şi 
transferuri de fonduri prin cont bancar pentru 
depozitul de transfer exclusiv; subscrierea 
asigurărilor de viaţă; brokeraj de asigurări de 
viaţă; emiterea jetoanelor de valoare şi 

furnizarea informaţiilor despre acestea; emi-
terea banilor electronici preplătiţi; reven-
dicarea ajustărilor pentru asigurarea gene-
rală; subscrierea asigurărilor, cu excepţia 
celor de viaţă; agenţii de asigurări, cu 
excepţia celor de viaţă; brokeraj cu garanţii 
reale imobiliare; servicii de emitere a mo-
nedei electronice; colectarea fondurilor 
financiare de publicare în numele emitentului 
de credite al monedei electronice; furnizarea 
informaţiilor despre tranzacţia cu monedă 
electronică; serviciile agenţiilor referitoare la 
serviciile de procesare a plăţilor electronice; 
serviciile agenţiilor referitoare la depozitarea 
banilor electronici pe carduri de bani elec-
tronici pentru utilizatorii de monedă elec-
tronică; serviciile agenţiilor referitoare la 
depunerea monedei electronice pe suporturi 
media, inclusiv cartele cu circuite integrate 
sau telefon mobil pentru utilizatori de 
monedă electronică; serviciile agenţiilor 
referitoare la colectarea plăţilor pentru bunuri 
prin debitarea directă a instituţiilor financiare 
prin intermediul comunicaţiilor prin terminale 
de calculator; eliberarea cardurilor electro-
nice preplătite folosind terminalul de cal-
culator; eliberarea cardurilor electronice 
preplătite; decontarea şi gestionarea plăţii 
prin comerţul electronic; servicii de transfer 
electronic de bani; serviciile agenţiilor pentru 
anchetarea extrasului de cont prin telefon, 
fax sau Internet; gestionarea terenurilor; 
serviciile agenţiilor pentru leasing sau închi-
rierea terenurilor; leasing de teren; achizi-
ţionarea şi vânzarea terenurilor; serviciile 
agenţiilor pentru achiziţionarea sau vânzarea 
terenurilor; decontare de schimb intern; 
eliberarea cardurilor de depozit preplătite; 
servicii de închiriere cu opţiune de cumpă-
rare; consultanţă în domeniul asigurărilor; 
servicii de asigurare; curtaj în asigurări; 
furnizarea informaţiilor în domeniul asigu-
rărilor; calculul ratelor primei de asigurare; 
depozitarea obiectelor de valoare, inclusiv a 
valorilor mobiliare şi a metalelor preţioase 
(servicii de depunere în casete valorice); 
comercializarea opţiunilor de valori mobiliare 
şi a contractelor la termen de titluri de 
valoare a pieţelor externe; subscrierea titlu-
rilor de valoare; împrumut de titluri de 
valoare; oferirea titlurilor de valoare; servicii 
de curtaj privind oferirea titlurilor de valoare; 
tranzacţionarea valorilor mobiliare, contrac-
telor la termen pe indicele valorilor mobiliare, 
opţiunilor de valori mobiliare şi contractelor la 
termen pe pieţe externe; agenţii de curtaj de 
valori mobiliare, contracte la termen pe 
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indicele valorilor mobiliare, opţiuni de valori 
mobiliare şi contracte la termen de valori 
mobiliare pe pieţele externe; agenţii de curtaj 
pentru agenţii de încredinţare cu tranzac-
ţionare pe piaţa internă a valorilor mobiliare, 
contractelor la termen pe indicele valorilor 
mobiliare şi opţiuni de titluri de valoare; 
comercializarea contractelor la termen pe un 
indice de titluri de valoare; agenţii de curtaj 
pentru acordul prealabil al valorilor mobiliare, 
pentru acordul contractelor la termen pe 
indicele valorilor mobiliare, pentru acordul 
prealabil al opţiunilor de valori mobiliare, 
tranzacţiile spot şi contractelor la termen pe 
indicele valorilor mobiliare; servicii de 
brokeraj pentru lichidarea titlurilor de valoare; 
acceptarea depozitelor (inclusiv emiterea 
obligaţiunilor substituibile) şi acceptarea 
depozitelor fixe pe intervale fixe; furnizarea 
informaţiilor despre tranzacţii ale unui cont 
bancar; agenţii de eliberare a cecurilor de 
călătorie; comerţ şi schimb valutar; elibe-
rarea biletului de taxi şi decontarea plăţilor 
către acesta; servicii de garanţii de credit 
pentru utilizatorii de vânzare în tranşe; 
servicii de agenţii de credit; eliberarea 
cecurilor de călătorie; eliberarea cecurilor de 
călătorie şi cumpărarea lor; transferuri de 
peste hotare pentru călători; servicii de 
emitere a cardurilor cu cip pentru credit; 
prelucrarea electronică a plăţilor electronice 
prin intermediul unei reţele globale de 
calculatoare şi servicii de consiliere, consul-
tanţă şi furnizare de informaţii în acest sens; 
identificarea şi decontarea electronică a 
tranzacţiilor electronice care utilizează contul 
on-line şi servicii de consiliere, consultanţă şi 
furnizarea de informaţii în acest sens; 
emiterea, gestionarea sau comercializarea 
jetoanelor de valoare, servicii de consiliere, 
consultanţă şi informare referitoare la emite-
rea, administrarea sau comercializarea jetoa-
nelor de valoare; servicii de procesare a 
plăţilor electronice; servicii de transferuri 
băneşti; expediere colectată a plăţii pentru 
bunuri; servicii de procesare a plăţilor, 
utilizând identificarea biometrică, cum ar fi 
certificarea individuală a irisului sau care se 
confruntă cu certificarea individuală, a banilor 
electronici, a utilizatorilor de carduri de credit 
şi de debit; servicii de procesare a plăţilor 
utilizând cititor de coduri de bare sau QR 
cititor de coduri pentru utilizatorii de monedă 
electronică, cărţi de credit sau de debit; ser-
vicii de procesare a plăţilor utilizând comu-
nicaţii de teren aproape pentru utilizatorii de 
monedă electronică, cărţi de credit sau de 

debit; emiterea monedei virtuale electronice 
preplătită; emiterea, gestionarea sau tran-
zacţionarea monedei virtuale, criptomonedei 
sau jetoanelor de valoare; servicii de con-
siliere, consultanţă şi informare referitoare la 
emiterea, administrarea sau tranzacţionarea 
monedei virtuale, criptomonedei sau jetoa-
nelor de valoare; răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; servicii de agenţie şi de 
brokeraj pentru răscumpărarea şi gestio-
narea punctelor emise pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; comerţul cu monedă 
virtuală sau tranzacţionarea cu criptomo-
nedă; asigurare; afaceri financiare; afaceri 
monetare; afaceri imobiliare; 

 

38   - transmiterea comunicaţiilor codificate; servicii 
de mesagerie on-line; servicii de mesagerie 
digitală fără fir; comunicaţii prin Internet şi 
comunicaţie liberă de la egal-la egal, tran-
smiterea electronică a datelor şi a docu-
mentelor prin terminalele de calculatoare; 
transmisia electronică, electrică şi digitală a 
vocii, a datelor, audio, video, grafice, a ima-
ginilor, semnalelor, mesajelor şi informaţiilor; 
transmisie fără fir a vocii şi a datelor; 
furnizarea serviciilor de puncte de acces la 
reţea; prestarea serviciilor de comunicaţii 
fără fir prin Internet, şi prin reţele fără fir; 
servicii de mesagerie, şi anume trimiterea, 
primirea şi redirecţionarea mesajelor sub 
formă de text, audio, imagini sau video; furni-
zarea şi funcţionarea conferinţelor electro-
nice, a grupurilor de discuţii şi a camerelor 
de chat; transmiterea de materiale audio-
vizuale pe Internet; furnizarea de buletine 
electronice on-line, camere de chat şi 
forumuri pentru transmiterea de mesaje şi 
imagini fotografice între utilizatorii de 
calculatoare; servicii de comunicare acce-
sate prin intermediul unui număr de acces; 
servicii de comunicaţii prin utilizarea cardu-
rilor modulului de identitate a abonatului 
(SIM); servicii de paging; servicii de poştă 
electronică; furnizarea unui acces interactiv 
la o reţea globală de comunicaţii; transmisie 
şi difuzare de programe audio şi video de 
toate tipurile prin reţele telefonice, de 
televiziune şi globale de comunicaţii; video-
conferinţe şi teleconferinţe audio prin Inter-
net, servicii de tip ATM (Modul de transfer 
asincron), servicii de reţea integrată de ser-
vicii digitale (ISDN), servicii de comunicaţii 
prin Internet Protocol (IP), servicii de reţea 
virtuală privată (VPN) şi servicii de linie 
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privată; servicii de voce comutată, de date, 
video şi multimedia; servicii de mesagerie 
vocală; furnizarea serviciilor gratuite şi 
serviciilor de redirecționare a apelurilor; 
serviciile centrelor de mesagerie de natura 
serviciilor de mesagerie vocală prin telefon; 
servicii de conferinţe telefonice video, audio 
şi de date; furnizarea accesului la baze de 
date computerizate, electronice şi on-line; 
furnizarea forumurilor on-line pentru comuni-
carea pe teme de interes general; furnizarea 
legăturilor de comunicaţii on-line care tran-
sferă utilizatorii site-urilor web către alte 
pagini web locale şi globale; furnizarea 
accesului la site-uri web pentru persoane 
terţe găzduite pe servere de calculator 
accesibile printr-o reţea globală de calcu-
latoare; servicii de difuzare audio, text şi 
video pe Internet sau în alte reţele de 
comunicaţii care conţin materiale audio, text 
şi video încărcate, postate şi etichetate; fur-
nizarea accesului la baze de date compu-
terizate în domeniile reţelelor sociale; furni-
zarea şi funcţionarea conferinţelor electro-
nice, a grupurilor de discuţii şi a camerelor 
de chat prin Internet; transmiterea datelor şi 
informaţiilor prin intermediul de pager; 
transmisie şi difuzare de programe audio şi 
video de toate tipurile prin reţelele de tele-
fonie, televiziune şi globală de comunicaţii, 
teleconferinţe video şi audio prin Internet, 
servicii de mod asincron de transfer de date, 
servicii de reţea integrată de servicii digitale 
(ISDN), şi anume servicii VOIP, IPTV; 
transmisie de voce, date, grafice, imagini, 
audio şi video prin reţele de telecomunicaţii, 
reţele de comunicaţii fără fir şi prin Internet; 
transmisia de imagini audio, video, imagini, 
text şi alte date prin intermediul unei reţele 
de comunicaţii; transmisie de voce, date, 
imagini, audio, video şi informaţii prin reţele 
telefonice şi globale de comunicaţii; furni-
zarea serviciilor de voce prin Internet 
Protocol; transmisia asistată de calculator a 
mesajelor şi imaginilor; servicii de Internet şi 
video-conferinţe; servicii de conferinţă într-o 
reţea de calculatoare; servicii de mesagerie 
instant; servicii de mesaje simple (SMS) şi 
serviciul de mesaje multimedia (MMS) prin 
reţelele de telecomunicaţii şi calculatoare; 
transmisia pe calculator a informaţiilor, VOIP, 
mesagerie, apeluri video şi conferinţe; 
servicii de comunicaţii personale; servicii de 
telefonie a liniei private; furnizarea serviciilor 
de telefonie gratuită şi servicii de dirijare a 
apelurilor; servicii de mesagerie electronică; 
servicii de telefonie mobilă; furnizarea 

accesului pentru mai mulţi utilizatori la o 
reţea de comunicaţii; camere de chat on-line 
şi buletine de ştiri electronice în rândul 
utilizatorilor pentru transmiterea de mesaje 
referitoare la viaţa colectivă, interes general, 
anunţuri, comunitate virtuală, reţele sociale, 
partajarea fotografiilor şi transmiterea imagi-
nilor fotografice; transmiterea electronică a 
clipurilor audio, textului şi a clipurilor video a 
persoanelor terţe; comunicare electronică 
prin camere de chat, chat-uri şi forumuri de 
Internet; forumuri şi camere de chat pentru 
reţele sociale; transmiterea fişierelor digitale; 
furnizarea forumurilor comunitare şi camere 
de chat pentru ca utilizatorii să poată posta, 
căuta, viziona, împărtăşi, critica, evalua şi 
comenta videoclipuri şi alte conţinuturi 
multimedia prin intermediul Internetului şi al 
altor reţele de comunicaţii; telecomunicaţii; 

 

41   - organizarea şi conducerea de workshop-uri 
(trening-uri); furnizarea informaţiilor referi-
toare la sport şi divertisment; furnizarea de 
jocuri; servicii de divertisment pentru distri-
buirea materialelor audio, video, imaginilor, 
textelor şi a altor date; servicii educaţionale 
şi de divertisment, şi anume furnizarea unui 
site web cu clipuri audio, clipuri video, 
spectacole muzicale, videoclipuri muzicale, 
filme, fotografii, alte materiale multimedia şi 
informaţii conexe prin intermediul Internetului 
şi al altor reţele de comunicaţii pe o gamă 
largă de teme şi subiecte; servicii educa-
ţionale on-line; publicarea textelor educa-
ţionale; publicarea istoriilor; educaţie; 
instruire; divertisment; activităţi sportive şi 
culturale; 

 

42   - servicii de furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi a 
software precum serviciile (SAAS) care oferă 
software pentru comerţ electronic, comerţ 
mobil şi cumpărături on-line; furnizor de 
servicii de aplicaţii (ASP) şi software ca 
servicii (SAAS) care oferă software pentru 
comerţ electronic, comerţ mobil şi cumpă-
rături on-line, şi anume tastaturi virtuale, artă 
de caractere şi interfeţe utilizator pentru 
asistarea tranzacţiilor comerciale; servicii de 
furnizare a aplicaţiilor (ASP) şi software 
precum serviciile (SAAS) care oferă software 
pentru comerţ electronic, comerţ mobil şi 
cumpărături on-line, şi anume software 
pentru chat şi mesaje legate de comerţul 
electronic, comerţul mobil şi cumpărăturile 
on-line; cercetare şi proiectare în domeniile 
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţio-
nale; servicii de analiză industrială şi de 
cercetare în domeniul telecomunicaţiilor şi 
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tehnologiei informaţionale; proiectare, între-
ţinere şi dezvoltare de hardware şi software 
de calculatoare; servicii informatice ce ţin de 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
platformelor pe Internet; servicii de criptare a 
datelor; criptarea, decriptarea şi autentifi-
carea informaţiilor, mesajelor şi datelor; 
proiectare şi dezvoltare de software de jocuri 
pe calculator; utilizarea temporară a software 
nedescărcabil pentru a permite încărcarea, 
capturarea, postarea, plasarea, editarea, 
redarea, redarea în flux, vizualizarea, previ-
zualizarea, afişarea, etichetarea, distribuirea, 
difuzarea, publicarea, reproducerea şi furni-
zarea în alt mod a conţinutului electronic, 
conţinutului multimedia, videoclipurilor, filme-
lor, imaginilor, desenelor, textului, fotogra-
fiilor, conţinutului generat de utilizatori, 
conţinutului audio şi informaţiilor prin Internet 
şi alte reţele de comunicaţii; furnizarea de 
utilizare temporară a unui software nedes-
cărcabil pentru a permite partajarea infor-
maţiilor despre locaţie cu alte persoane; 
furnizarea de utilizare temporară a unui 
software nedescărcabil pentru urmărirea 
personalului; închirierea spaţiului de me-
morie electronic pe Internet; furnizarea de 
utilizare temporară a unui software interactiv 
nedescărcabil; proiectarea, dezvoltarea, 
întreţinerea, repararea şi actualizarea soft-
ware interactiv de calculator; închirierea 
sistemelor informatice; închiriere de stocare 
de memorie de servere de calculator; închi-
riere de stocare de memorie de servere pe 
reţele de comunicaţii; furnizarea de software 
de aplicaţie utilizând reţele de comunicaţii; 
proiectarea, producerea sau întreţinerea 
programelor de calculator; închiriere de 
calculatoare; furnizarea programelor de 
calculator nedescărcabile; închiriere de timp 
de acces pentru baze de date electronice 
computerizate; furnizarea sau închirierea 
reţelelor de blocuri sau reţea de distribuţie; 
furnizarea sau închirierea programelor de 
calculatoare pentru reţele de blocuri sau 
reţea de distribuţie; furnizarea sau închirierea 
calculatoarelor pentru reţele de blocuri sau 
reţea de distribuţie; proiectarea, producerea 
sau întreţinerea programelor de calculator 
pentru reţeaua de lanţ bloc sau reţea de 
distribuţie; furnizarea sau închirierea reţelei 
cu lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
monedă virtuală sau criptomonedă; furni-
zarea sau închirierea programelor de calcu-
latoare pentru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei 
de distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 

calculatoarelor pentru reţea cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru monedă virtuală 
sau criptomonedă; proiectarea, producerea 
sau întreţinerea programelor de calculator 
pentru reţea cu lanţ bloc sau a reţelei de 
distribuție pentru monedă virtuală sau 
criptomonedă; furnizarea sau închirierea 
reţelei cu lanţ bloc sau a reţelei de distribuție 
pentru promovarea bunurilor şi serviciilor 
altora prin administrarea schemelor de 
stimulare a vânzărilor şi de promovare care 
implică puncte de loialitate (timbre comer-
ciale); furnizarea sau închirierea programelor 
de calculatoare pentru reţele cu lanţ bloc sau 
a reţelei de distribuție pentru promovarea 
bunurilor şi serviciilor altora prin admi-
nistrarea schemelor de stimulare a vânzărilor 
şi de promovare care implică puncte de 
loialitate (timbre comerciale); furnizarea sau 
închirierea calculatoarelor pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 
administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
proiectarea, producerea sau întreţinerea 
programelor de calculatoare pentru reţele cu 
lanţ bloc sau a reţelei de distribuție pentru 
promovarea bunurilor şi serviciilor altora prin 
administrarea schemelor de stimulare a 
vânzărilor şi de promovare care implică 
puncte de loialitate (timbre comerciale); 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum 
servicii de cercetare şi proiectare aferente; 
servicii de analiză industrială şi de cercetare; 
proiectare şi dezvoltare de hardware şi 
software de calculatoare; 

 

45   - servicii de reţele de socializare; furnizarea 
site-urilor web interactive pentru a determina 
localizarea persoanelor în scopuri de secu-
ritate, siguranţă sau reţele sociale folosind un 
sistem global de poziţionare; servicii juridice; 
servicii de securitate pentru protecţia fizică a 
bunurilor corporale şi a persoanelor fizice; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
persoanele terţe pentru a satisface nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 26.03.01; 27.05.11; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 043907 
(220) 2019.03.06 
(730) ROTARI Ghenadie, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 8, bloc 1, ap. 45,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi 
alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz 
alimentar; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, 
zarzavaturi 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; 

 

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 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi ta-
rabe. 

 

(531) CFE(8) 03.05.19; 03.05.20; 03.05.24; 04.03.11; 
04.03.19; 26.13.25; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 043927 
(220) 2019.03.13 
(730) TUCANO COFFEE GLOBAL S.R.L., RO 

Sectorul 3, Strada ZIZIN nr. 10a, etaj 3, ap. 
10, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
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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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 043936 
(220) 2019.03.14 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 172,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 043942 
(220) 2019.03.14 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 172,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transport; oase, 
coarne, fanoane de balenă sau sidef 
prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă 
de mare; chihlimbar galben; 

 

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

 

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

 

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 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi ta-
rabe. 

 

 
 
 
(210) 043954 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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-
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poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.12; 01.15.07; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 043955 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

(531) CFE(8) 01.15.11; 03.01.01; 03.01.16; 24.17.07; 
24.17.25; 27.05.15. 

 
 
 
(210) 043956 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043957 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 
 
 
(210) 043958 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, zarzavaturi 
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. 

 

 
 
 
(210) 043959 
(220) 2019.03.11 
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011, 
Codru, 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, zarzavaturi 
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. 

 

 
 
 
(210) 043994 
(220) 2019.03.21 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană sau navală; 
 

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

 

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 



 
MĂRCI  MD - BOPI 7/2019 

 97

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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 043995 
(220) 2019.03.21 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, 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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, com-

poturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 043997 
(220) 2019.02.20 
(730) GALBEN Igor, MD 

Str. Gheorghe Madan nr. 46, bloc 6, ap. 20, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
VICOL Lilian, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 142, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(8) 01.01.04; 02.01.01; 02.03.01; 24.03.12; 
26.01.13; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.03. 

 
 
 
(210) 044012 
(220) 2019.03.26 
(310) 79738/2018 
(320) 2018.10.08 
(330) CH 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(11-2019) 
35   - managementul relaţiilor cu clienţii; manage-

mentul serviciului clienţi; servicii de fidelizare 
a clienţilor; toate aceste servicii referindu-se 
în mod exclusiv la ţigări electronice, dis-
pozitive pentru încălzirea tutunului, dis-
pozitive electronice de fumat, precum şi ba-
terii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări 
electronice, dispozitive pentru încălzirea tu-
tunului şi dispozitive electronice de fumat; 

 

36   - servicii de asigurare; servicii de asigurare 
referitoare la deservirea şi reparaţia apa-
ratelor; servicii de garanţie; toate aceste ser-
vicii referindu-se în mod exclusiv la ţigări 
electronice, dispozitive pentru încălzirea tu-
tunului, dispozitive electronice de fumat, pre-
cum şi baterii şi încărcătoare de baterii 
pentru ţigări electronice, dispozitive pentru 
încălzirea tutunului şi dispozitive electronice 
de fumat; 

 

37   - întreţinere şi reparaţii de ţigări electronice, 
dispozitive pentru încălzirea tutunului şi dis-
pozitive electronice de fumat; întreţinere şi 
reparaţii de baterii şi încărcătoare de baterii 
pentru ţigări electronice, dispozitive pentru 
încălzirea tutunului şi dispozitive electronice 
de fumat; toate aceste servicii referindu-se în 
mod exclusiv la ţigări electronice, dispozitive 

pentru încălzirea tutunului, dispozitive elec-
tronice de fumat, precum şi baterii şi 
încărcătoare de baterii pentru ţigări electro-
nice, dispozitive pentru încălzirea tutunului şi 
dispozitive electronice de fumat. 

 

(531) CFE(8) 24.17.05; 24.17.07; 26.04.18; 27.05.08; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 044019 
(220) 2019.03.27 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 03.01.14; 19.07.02; 19.07.22; 19.07.25; 
25.01.15; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 044023 
(220) 2019.03.28 
(310) 76413 
(320) 2018.11.29 
(330) JM 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele Unite 
ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - circuite integrate, circuite integrate progra-

mabile, semiconductoare. 
 

 
 
 
(210) 044044 
(220) 2019.04.01 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare 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 peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru; măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi ta-
rabe; 

 

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

 

 
 
 
(210) 044045 
(220) 2019.04.01 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 

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

 

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 



 
MD - BOPI 7/2019        TRADEMARKS 

 100

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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 044051 
(220) 2019.04.03 
(730) KIND LLC, a Delaware Limited Liability 

Company, US 
1372 Broadway, New York, New York 10018, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
29   - gustări sănătoase, şi anume batoane pe ba-

ză de nuci şi seminţe; batoane alimentare pe 
bază de fructe şi nuci procesate, batoane 
pentru gustări pe bază de nuci; batoane 
pentru gustări pe bază de fructe; gustări pe 
bază de lactate; iaurt; brânzeturi; gustări pe 
bază de legume; gustări pe bază de cartofi şi 
cartofi dulci; gustări pe bază de fructe; 
gustări pe bază de nuci şi seminţe, creme 
tartinabile pe bază de alune, fructe procesate 
(inclusiv fructe cu coaja lemnoasă); fructe cu 
coaja lignificată procesate; fructe uscate; 
deserturi pe bază de fructe; fructe deshid-
ratate; praf de fructe; gustări pe bază de 
alune; produse lactate; budinci pe bază de 
lapte; băuturi pe bază de lapte; deserturi din 
iaurt; băuturi pe bază de iaurt; jeleuri; dul-
ceţuri; compoturi; produse tartinabile din 
fructe şi legume; sosuri pentru gustări; 
gustări sub formă de batoane pe bază de 
cereale şi fructe cu coaja lemnoasă care 
conţin în principal produse lactate; gustări 
care conţin în principal legume; gustări care 
conţin în principal cartofi şi cartofi dulci; 

 

30   - granola; gustări rapide cu granola; batoane 
pe bază de granola, amestecuri de granola; 
cereale şi preparate din cereale; gustări pe 
bază de cereale; batoane de cereale şi 
batoane energizante, batoane de cereale 
bogate în proteine, gustări sărate pe bază de 
porumb şi cereale; cafea; gustări pe bază de 
orez, gustări pe bază de seminţe de cereale, 
gustări pe bază de grâu; gheaţă comestibilă, 
îngheţată de iaurt (îngheţate), îngheţată, 
şerbeturi (îngheţată), sorbete (îngheţată); 
gumă de mestecat; pateuri (patiserie); torturi; 
müsli; arome pentru băuturi, altele decât 
uleiurile esenţiale; sosuri; prafuri pentru 
îngheţate; arome alimentare, altele decât 
uleiurile esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişcă; sirop pentru glazură; făină. 

 

 
 
 
(210) 044052 
(220) 2019.04.03 
(730) KIND LLC, a Delaware Limited Liability 

Company, US 
1372 Broadway, New York, New York 10018, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
29   - gustări sănătoase, şi anume batoane pe ba-

ză de nuci şi seminţe; batoane alimentare pe 
bază de fructe şi nuci procesate, batoane 
pentru gustări pe bază de nuci; batoane 
pentru gustări pe bază de fructe; gustări pe 
bază de lactate; iaurt; brânzeturi; gustări pe 
bază de legume; gustări pe bază de cartofi şi 
cartofi dulci; gustări pe bază de fructe; 
gustări pe bază de nuci şi seminţe, creme 
tartinabile pe bază de alune, fructe procesate 
(inclusiv fructe cu coaja lemnoasă); fructe cu 
coaja lignificată procesate; fructe uscate; 
deserturi pe bază de fructe; fructe deshid-
ratate; praf de fructe; gustări pe bază de 
alune; produse lactate; budinci pe bază de 
lapte; băuturi pe bază de lapte; deserturi din 
iaurt; băuturi pe bază de iaurt; jeleuri; dul-
ceţuri; compoturi; produse tartinabile din 
fructe şi legume; sosuri pentru gustări; 
gustări sub formă de batoane pe bază de 
cereale şi fructe cu coaja lemnoasă care 
conţin în principal produse lactate; gustări 
care conţin în principal legume; gustări care 
conţin în principal cartofi şi cartofi dulci; 
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30   - granola; gustări rapide cu granola; batoane 
pe bază de granola, amestecuri de granola; 
cereale şi preparate din cereale; gustări pe 
bază de cereale; batoane de cereale şi 
batoane energizante, batoane de cereale 
bogate în proteine, gustări sărate pe bază de 
porumb şi cereale; cafea; gustări pe bază de 
orez, gustări pe bază de seminţe de cereale, 
gustări pe bază de grâu; gheaţă comestibilă, 
îngheţată de iaurt (îngheţate), îngheţată, 
şerbeturi (îngheţată), sorbete (îngheţată); 
gumă de mestecat; pateuri (patiserie); torturi; 
müsli; arome pentru băuturi, altele decât 
uleiurile esenţiale; sosuri; prafuri pentru 
îngheţate; arome alimentare, altele decât 
uleiurile esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişcă; sirop pentru glazură; făină. 

 

 
 
 
(210) 044053 
(220) 2019.04.03 
(730) KIND LLC, a Delaware Limited Liability 

Company, US 
1372 Broadway, New York, New York 10018, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

verde-deschis, albastru-deschis. 
(511) NCL(11-2019) 
29   - gustări sănătoase, şi anume batoane pe ba-

ză de nuci şi seminţe; batoane alimentare pe 
bază de fructe şi nuci procesate, batoane 
pentru gustări pe bază de nuci; batoane 
pentru gustări pe bază de fructe; gustări pe 
bază de lactate; iaurt; brânzeturi; gustări pe 
bază de legume; gustări pe bază de cartofi şi 
cartofi dulci; gustări pe bază de fructe; 
gustări pe bază de nuci şi seminţe, creme 
tartinabile pe bază de alune, fructe procesate 
(inclusiv fructe cu coaja lemnoasă); fructe cu 

coaja lignificată procesate; fructe uscate; 
deserturi pe bază de fructe; fructe deshid-
ratate; praf de fructe; gustări pe bază de 
alune; produse lactate; budinci pe bază de 
lapte; băuturi pe bază de lapte; deserturi din 
iaurt; băuturi pe bază de iaurt; jeleuri; dul-
ceţuri; compoturi; produse tartinabile din 
fructe şi legume; sosuri pentru gustări; 
gustări sub formă de batoane pe bază de 
cereale şi fructe cu coaja lemnoasă care 
conţin în principal produse lactate; gustări 
care conţin în principal legume; gustări care 
conţin în principal cartofi şi cartofi dulci; 

 

30   - granola; gustări rapide cu granola; batoane 
pe bază de granola, amestecuri de granola; 
cereale şi preparate din cereale; gustări pe 
bază de cereale; batoane de cereale şi 
batoane energizante, batoane de cereale 
bogate în proteine, gustări sărate pe bază de 
porumb şi cereale; cafea; gustări pe bază de 
orez, gustări pe bază de seminţe de cereale, 
gustări pe bază de grâu; gheaţă comestibilă, 
îngheţată de iaurt (îngheţate), îngheţată, 
şerbeturi (îngheţată), sorbete (îngheţată); 
gumă de mestecat; pateuri (patiserie); torturi; 
müsli; arome pentru băuturi, altele decât 
uleiurile esenţiale; sosuri; prafuri pentru 
îngheţate; arome alimentare, altele decât 
uleiurile esenţiale; produse pentru a stabiliza 
frişcă; sirop pentru glazură; făină. 

 

(531) CFE(8) 26.04.09; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.17; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044075 
(220) 2019.04.05 
(310) 88/188,844 
(320) 2018.11.09 
(330) US 
(730) Reign Beverage Company LLC, US 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, Califor-
nia 90063, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - băuturi pentru sport (fitness). 
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(210) 044076 
(220) 2019.04.05 
(310) 4535555 
(320) 2019.03.20 
(330) FR 
(730) 42 (Association déclarée a la Préfecture 

de Police), FR 
96 boulevard Bessieres, 75017 Paris, Franţa 

(540)  
 
 

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

servicii de educaţie şi formare, în special în 
domeniul echipamentelor informatice şi al 
codurilor de calculator; instruire interactivă şi 
furnizare de informaţii despre instruirea în 
orice reţea de calculatoare, deschisă sau 
închisă, inclusiv pe Internet; şcoli, instituţii de 
învăţământ şi centre educaţionale; organi-
zarea şi conducerea de examene pedago-
gice şi ateliere de pregătire profesională 
(instruire); servicii de divertisment; organi-
zarea de concursuri (educaţie sau divertis-
ment); organizarea şi conducerea de coloc-
vii, conferinţe, evenimente, ateliere de 
pregătire profesională sau congrese (instrui-
re); organizarea de expoziţii în scopuri 
culturale sau educative; rezervare de locuri 
pentru spectacole. 

 

(531) CFE(8) 26.13.25; 27.01.04; 27.07.01; 27.07.19. 
 
 
 
(210) 044086 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044087 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044088 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044089 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044090 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044091 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 

(210) 044092 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044093 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044094 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 044095 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044096 
(220) 2019.04.09 
(730) OTP Bank Nyrt., HU 

H-1051 Budapest, Nádor u. 16, Ungaria 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044152 
(220) 2019.04.22 
(730) POLISANO PRIM S.R.L., MD 

Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 acti-
vitatea sexuală; 

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de 
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau 
animale. 

 

(531) CFE(8) 25.05.02; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.12; 
27.05.01; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044157 
(220) 2019.04.19 
(730) LĂCĂTUŞ Ion, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 10/1, ap. 48,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "DYNAMIC", "real", "support", "for", 
"business", cu excepţia executării grafice de-
osebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri-închis. 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerce-

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
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cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare 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 peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru; măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

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; 

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvi-
cultură; 

 

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

 

(531) CFE(8) 16.01.04; 16.01.25; 18.02.01; 26.02.07; 
26.04.09; 27.01.01; 27.03.15; 27.05.10; 
29.01.13. 

 
 
 
 
 
 

(210) 044176 
(220) 2019.04.23 
(730) MARDARI Nadejda, MD 

Str. Independenţei  nr. 1, MD-6812, 
Băcioi, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044181 
(220) 2019.04.23 
(730) Ty Inc., US 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - servicii de comandă angro în domeniul 

jucăriilor şi altor bunuri de consum; distribuţie 
angro a jucăriilor şi a altor bunuri de consum; 
servicii de vânzare angro a jucăriilor şi a altor 
bunuri de consum; servicii de vânzare angro 
la solicitarea directă a distribuitorilor pentru 
utilizatorii finali referitoare la jucării şi alte 
bunuri de consum; servicii de vânzare angro 
la solicitarea directă a agenţilor de vânzări 
pentru utilizatorii finali referitoare la jucării şi 
alte bunuri de consum; servicii de vânzare 
angro la solicitarea directă a agenţilor de 
vânzări în domeniul jucăriilor şi altor bunuri 
de consum; servicii prestate on-line de ma-
gazine de vânzare angro şi cu amănuntul 
referitoare la jucării şi alte bunuri de consum; 
servicii prestate on-line de magazine de 
vânzări angro referitoare la jucării şi alte 
bunuri de consum; servicii prestate de ma-
gazine de vânzare angro şi cu amănuntul 
referitoare la jucării şi alte bunuri de consum; 
servicii prestate de magazine de vânzare 
angro referitoare la jucării şi alte bunuri de 
consum; servicii de revânzare de jucării şi 
alte bunuri de consum. 
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(210) 044182 
(220) 2019.04.23 
(730) ADVANTEC S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 18, ap.(of.) 30,  
MD-2060, 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 
salvare 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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice 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 
subacvatic; extinctoare; 

 

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

keturi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044183 
(220) 2019.04.24 
(730) LUCA-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Meşterul Manole nr. 9,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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. 

 

(531) CFE(8) 09.01.01; 09.05.01; 09.05.02; 26.02.16; 
26.02.18; 27.03.15; 27.05.08; 27.05.09; 
27.05.13. 

 
 
 
(210) 044185 
(220) 2019.04.24 
(730) Ty Inc., US 
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280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jucării; jocuri; jucării de pluş; jucării umplute 

de pluş; animale de jucărie umplute; ursuleţi 
de jucărie umpluţi; jucării umplute; ursuleţi de 
pluş; jucării moi din pluş; jucării moi; figurine 
de jucărie modelate din plastic; personaje de 
jucărie din plastic; figurine de jucărie din 
PVC; figurine de jucărie; figurine de jucărie 
de colecţie; figurine de jucărie turnate; 

 

35   - servicii de comandă angro în domeniul 
jucăriilor şi altor bunuri de consum; distribuţie 
angro a jucăriilor şi a altor bunuri de consum; 
servicii de vânzare angro a jucăriilor şi a altor 
bunuri de consum; servicii de vânzare angro 
la solicitarea directă a distribuitorilor pentru 
utilizatorii finali referitoare la jucării şi alte 
bunuri de consum; servicii de vânzare angro 
la solicitarea directă a agenţilor de vânzări 
pentru utilizatorii finali referitoare la jucării şi 
alte bunuri de consum; servicii de vânzare 
angro la solicitarea directă a agenţilor de 
vânzări în domeniul jucăriilor şi altor bunuri 
de consum; servicii prestate on-line de ma-
gazine de vânzare angro şi cu amănuntul 
referitoare la jucării şi alte bunuri de consum; 
servicii prestate on-line de magazine de 
vânzări angro referitoare la jucării şi alte 
bunuri de consum; servicii prestate de ma-
gazine de vânzare angro şi cu amănuntul 
referitoare la jucării şi alte bunuri de consum; 
servicii prestate de magazine de vânzare 
angro referitoare la jucării şi alte bunuri de 
consum; servicii de revânzare de jucării şi 
alte bunuri de consum. 

 

 
 
 
(210) 044186 
(220) 2019.04.24 
(730) Ty Inc., US 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, Statele Unite ale Americii 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
28   - jucării; jocuri; jucării de pluş; jucării umplute 

de pluş; animale de jucărie umplute; ursuleţi 
de jucărie umpluţi; jucării umplute; ursuleţi de 
pluş; jucării moi din pluş; jucării moi; figurine 
de jucărie modelate din plastic; personaje de 
jucărie din plastic; figurine de jucărie din 
PVC; figurine de jucărie; figurine de jucărie 
de colecţie; figurine de jucărie turnate. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 27.05.08; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044198 
(220) 2019.05.01 
(730) KT & G Corporation, KR 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Re-
publica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de 

prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de 
tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru 
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din 
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi 
ţigări (cu excepţia celor din metale preţioa-
se); punguţe pentru tutun; brichete pentru 
ţigarete (cu excepţia celor din metale preţi-
oase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe 
de tutun; scrumiere (cu excepţia celor din 
metale preţioase); foarfece pentru trabucuri. 
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(210) 044199 
(220) 2019.05.02 
(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, de cerce-

tare, de navigare, geodezice, fotografice, 
cinematografice, audiovizuale, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
detectare, de testare, de inspectare, de 
salvare 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 
analogice 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 
subacvatic; 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. 

 

 
 
 
(210) 044200 
(220) 2019.05.02 
(730) JITCOV Tudor, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 170b, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare 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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice 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 
subacvatic; extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.04; 26.02.05; 26.03.06; 26.03.07; 
26.03.23; 26.07.03; 27.05.01. 
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(210) 044201 
(220) 2019.05.02 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, 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; 

 

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
transportabile nemetalice; monumente 
nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.06; 27.05.17; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044202 
(220) 2019.05.02 
(730) VV BILLIONAIRE S.R.L., MD 

Str. L. Damian nr. 26, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.11.21; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 044204 
(220) 2019.05.02 
(730) MUNTEAN Ştefan, MD 

Şos. Munceşti nr. 54, ap. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru pictură şi pentru artişti; 

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.07.01; 26.01.01; 26.01.24; 27.01.12; 
27.05.17. 

 
 
 
(210) 044206 
(220) 2019.05.03 
(730) STALBE Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 5/4, ap. 3,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare 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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice pentru calculatoare; costume de 

scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de 
scafandru, aparate de respirat sub apă 
pentru înot subacvatic; extinctoare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive 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) 01.07.06; 26.02.01; 26.02.03; 26.02.24; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 044207 
(220) 2019.05.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044208 
(220) 2019.05.03 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
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(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - săpunuri; produse de parfumerie, cosmetice, 

uleiuri esenţiale; produse de toaletă nemedici-
nale; produse pentru păr, produse pentru 
curăţarea dinţilor, apă de gură, cu excepţia 
celor de uz medical; deodorante de uz personal 
(parfumerie), produse de toaletă antiperspi-
rante; produse pentru spălarea mâinilor; 

 

21   - periuţe de dinţi, ustensile şi articole pentru 
curăţarea şi îngrijirea dinţilor, limbii şi gingi-
ilor; scobitori, suporturi pentru periuţe şi sco-
bitori, niciunul nefiind din metale preţioase, 
aţă dentară, ustensile de toaletă. 

 

(531) CFE(8) 27.05.19; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 044209 
(220) 2019.05.03 
(730) LIUTICOV Alexandr, MD 

Str. Mihai Viteazu nr. 65, ap. 24,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis. 
(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 pre-
state de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 18.03.02; 18.03.09; 18.03.23; 
24.17.02; 26.11.12; 26.11.22; 27.05.01; 
29.01.04. 

 
 
 
(210) 044210 
(220) 2019.05.07 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
MD-2005, 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; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; 
materiale metalice pentru edificare şi con-
strucţii; construcţii transportabile metalice; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse 
de feronerie 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 vehi-
culele terestre; instrumente agricole, altele 
decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini automate de vânzare; 
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19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
transportabile nemetalice; monumente 
nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044211 
(220) 2019.05.07 
(730) LOUBOUTIN Christian, FR 

1, rue Volney F 75002 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; geaman-
tane şi valize; cufere de voiaj; poşete mici 
(genţi de mână); portofele; poşetă-plic; saci 
de voiaj; punguţe, plicuri, săculeţe din piele; 
rucsacuri; curele de umăr din piele; serviete 
(marochinărie); casete din piele sau din piele 
artificială; portmonee; sacoşe pentru cum-
părături; genţi de transport universale; 

 

25   - încălţăminte, centuri. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 044220 
(220) 2019.05.08 
(730) NISTOR Elvira, MD 

Str. Ţarinei nr. 95,  
MD-2069, 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) 044221 
(220) 2019.05.08 
(730) NISTOR Ştefan, MD 

Str. Ion Creangă nr. 126,  
MD-3909, Cahul, 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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044222 
(220) 2019.05.08 
(730) NISTOR Ştefan, MD 

Str. Ion Creangă nr. 126,  
MD-3909, Cahul, 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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044223 
(220) 2019.05.08 
(730) NISTOR Ştefan, MD 

Str. Ion Creangă nr. 126,  
MD-3909, Cahul, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044224 
(220) 2019.05.08 
(730) MACIUCA Serghei, MD 

Str. Moldova nr. 6,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 05.05.20; 05.05.21; 26.01.18; 
27.05.08; 27.05.14; 29.01.13. 

 
 
 
 
 
 

(210) 044226 
(220) 2019.05.13 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republi-
ca 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; 

 

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 alimentare 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, condi-
mente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi 
alte condimente; 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. 

 

 
 
 
(210) 044227 
(220) 2019.05.13 
(730) Insomniac Design Inc., US 

1219 Blagden Alley, NW, Washington DC 
20001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
42   - consultanţă în proiectarea site-urilor web; 

crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru 
terţi; furnizarea informaţiilor despre tehnolo-
gia calculatoarelor şi programare prin inter-
mediul unui site web. 

 

 
 
 
(210) 044228 
(220) 2019.05.13 
(310) 018052259 
(320) 2019.04.16 
(330) EM 
(730) Reign Beverage Company LLC, US 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, Califor-
nia 90063, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - băuturi pentru sport (fitness). 
 

 
 
 
(210) 044231 
(220) 2019.05.14 
(730) BIGDATA S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132, ap.(of.) 
40,  
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; 
 
 
 

 

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, 
medicale, 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, 
dispozitive şi articole pentru alăptarea 
bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole 
pentru activitatea 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) 05.03.13; 05.03.14; 24.13.01; 24.13.17; 
24.13.25; 24.13.26; 26.04.18; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044232 
(220) 2019.05.14 
(730) GHITER Igori, MD 

Bd. Dacia nr. 51, bloc 1, ap. 163,  
MD-2062, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.01.01; 27.05.01. 
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(210) 044234 
(220) 2019.05.16 
(730) FLONA S.R.L., firmă, MD 

Str. A. Puşkin nr. 35,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 05.07.10; 09.01.07; 09.01.09; 
25.01.09; 25.01.10; 27.03.15; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044235 
(220) 2019.05.16 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.12; 03.03.01; 
03.03.17; 26.01.15; 26.01.24. 

 
 
 
(210) 044236 
(220) 2019.05.08 
(730) PEGAS-CAFE RISTORANTE S.R.L., MD 

Str. Izvoarelor nr. 74, MD-2028, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 



 
MD - BOPI 7/2019        TRADEMARKS 

 116

(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 01.15.11; 02.09.01; 04.03.05; 05.13.07; 
05.13.25; 11.03.04; 11.03.20; 25.01.06; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044237 
(220) 2019.05.08 
(730) SKYNET S.R.L., MD 

Str. Transnistria nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 
 
 
(210) 044238 
(220) 2019.05.08 
(730) CROITORU Daniela, MD 

Str. Matei Basarab nr. 9/2, ap. 67,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.14; 01.15.23; 01.15.24; 26.13.01; 
27.05.09; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044239 
(220) 2019.05.15 
(730) WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 

Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044240 
(220) 2019.05.15 
(730) GHEORGHIŢA Ana-Lucia, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 11, bloc 10, 
ap. 47,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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 (591) Culori revendicate: maro, roz. 
(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, zarzavaturi 
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de 
condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.13.01; 05.13.07; 26.01.04; 26.01.18; 
27.05.09; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044245 
(220) 2019.05.16 
(730) VOICU Roman, MD 

MD-7329, Lingura, Cantemir, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 24.17.08; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 044246 
(220) 2019.05.10 
(730) FLORENTINO DELURE S.R.L., MD 

Str. Podul Înalt nr. 18, ap.(of.) 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.05; 02.01.16; 02.01.23; 09.03.04; 
10.03.13; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044247 
(220) 2019.05.20 
(730) CRAMA MIRCEŞTI S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 87/1, ap.(of.) 33,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044249 
(220) 2019.05.16 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 044250 
(220) 2019.05.16 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 19.03.03; 19.03.24; 25.01.19; 25.05.03; 
25.07.03; 25.07.07; 26.04.05; 27.05.19; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 044251 
(220) 2019.05.16 
(730) Aktsiaselts CHEMI-PHARM, EE 

Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, 
Tänassilma tee 11, 76406, Estonia 

(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; bactericizi; detergenţi (detersivi) şi 
produse de curăţat de uz medical şi veteri-
nar; dezinfectante pentru igienă, de uz medi-
cal şi veterinar; preparate chimice de uz 
medical şi veterinar; antiseptice; prosoape 

sanitare impregnate cu dezinfectante; 
preparate pentru dezinfectarea mâinilor şi 
pielii, inclusiv de uz chirurgical; produse şi 
preparate pentru distrugerea bacteriilor, 
viruşilor, sporilor şi ciupercii. 

 

 
 
 
(210) 044252 
(220) 2019.05.16 
(730) Aktsiaselts CHEMI-PHARM, EE 

Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, 
Tänassilma tee 11, 76406, Estonia 

(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; bactericizi; detergenţi (detersivi) şi 
produse de curăţat de uz medical şi veteri-
nar; dezinfectante pentru igienă, de uz medi-
cal şi veterinar; preparate chimice de uz 
medical şi veterinar; antiseptice; prosoape 
sanitare impregnate cu dezinfectante; 
preparate pentru dezinfectarea mâinilor şi 
pielii, inclusiv de uz chirurgical; produse şi 
preparate pentru distrugerea bacteriilor, 
viruşilor, sporilor şi ciupercii. 

 

 
 
 
(210) 044253 
(220) 2019.05.16 
(730) Aktsiaselts CHEMI-PHARM, EE 

Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, 
Tänassilma tee 11, 76406, Estonia 

(540)  
 
 

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

veterinar; produse igienice de uz medical; 
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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; bactericizi; detergenţi (detersivi) şi 
produse de curăţat de uz medical şi veteri-
nar; dezinfectante pentru igienă, de uz medi-
cal şi veterinar; preparate chimice de uz 
medical şi veterinar; antiseptice; prosoape 
sanitare impregnate cu dezinfectante; 
preparate pentru dezinfectarea mâinilor şi 
pielii, inclusiv de uz chirurgical; produse şi 
preparate pentru distrugerea bacteriilor, 
viruşilor, sporilor şi ciupercii. 

 

 
 
 
(210) 044254 
(220) 2019.05.16 
(730) VOLTA S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2002, 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. 

 

 
 
 
(210) 044255 
(220) 2019.05.16 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
03   - produse nemedicinale pentru îngrijirea 

dinţilor; pastă de dinţi nemedicinală şi apă de 
gură nemedicinală. 

 

 
 
 
(210) 044256 
(220) 2019.05.17 
(730) BUSINESS MARKET S.R.L., MD 

Str. Grigore Vieru nr. 18,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044257 
(220) 2019.05.17 
(730) BUSINESS MARKET S.R.L., MD 

Str. Grigore Vieru nr. 18,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044258 
(220) 2019.05.17 
(730) SC Betty Ice SRL, RO 

Str. Cernăuţi nr. 121, jud. Suceava, 720021 
SUCEAVA, România 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - îngheţată, îngheţată pe bază de apă; pro-

duse de cofetărie îngheţate. 
 

 
 
 
(210) 044259 
(220) 2019.05.17 
(730) SC Betty Ice SRL, RO 

Str. Cernăuţi nr. 121, jud. Suceava, 720021 
SUCEAVA, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
30   - îngheţată, îngheţată pe bază de apă; pro-

duse de cofetărie îngheţate. 
 

 
 
 
(210) 044261 
(220) 2019.05.18 
(730) INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Şos. Hînceşti nr. 138/1,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "COMPANIE DE COLECTARE A 
DATORIILOR", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.14; 27.05.19; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 044262 
(220) 2019.05.18 
(730) ŢULEA Gheorghe, MD 

Bd. Moscova nr. 16, ap. 36,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
transportabile nemetalice; monumente 
nemetalice; 

 

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) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 044263 
(220) 2019.05.20 
(730) SISTEROV Maxim, MD 

Str. Ciocîrliei nr. 23/3, ap. 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare 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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; calculatoare şi dispozitive peri-
ferice 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 
subacvatic; extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044267 
(220) 2019.05.20 
(730) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

instituţie publică, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Art", "of", "Assemblage". 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; articole de 

papetărie şi de birou,cu excepţia mobile; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru pictură şi pentru artişti; 
pensule; materiale didactice şi de instruire; 
folii, pelicule şi pungi din plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee 
tipografice; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044268 
(220) 2019.05.20 
(730) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

instituţie publică, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou,cu excepţia mobile; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale 
pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule 
şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044269 
(220) 2019.05.20 
(730) OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

instituţie publică, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Open"; "Cellars"; "Doors". 

(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole 

pentru legătorie; fotografii; articole de papetărie 
şi de birou,cu excepţia mobile; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi 
pentru artişti; pensule; materiale didactice şi de 
instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee 
tipografice; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 044270 
(220) 2019.05.15 
(730) BURLACU Constantin, MD 

Str. Nicolae Zelinski nr. 31, ap. 45,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
15   - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri 

şi stative pentru instrumente muzicale; 
baghete de dirijor; 

 

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

 

 
 
 
(210) 044271 
(220) 2019.05.20 
(730) TOP LEASING & CREDIT S.R.L., organi-

zaţie de creditare nebancară, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 18,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 07.05.11; 14.01.13; 14.01.15; 18.02.01; 
27.05.22; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044272 
(220) 2019.05.20 
(730) Best Western International, Inc., US 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii hoteliere. 
 

(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.04; 26.11.01; 26.11.08; 
27.05.11; 27.05.22; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 044273 
(220) 2019.05.21 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

spălare; preparate de condiţionare pentru 
ţesături; preparate pentru albit; preparate 
pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; detergenţi pentru spălarea vaselor; 
săpunuri; produse pentru spălarea mâinilor; 
şerveţele impregnate cu preparate şi sub-
stanţe pentru curăţare şi lustruire. 

 

 
 
 
(210) 044274 
(220) 2019.05.21 
(730) MISIURA Igor, UA 

vul. Bliuhera, bud. 21-A, kv. 36, m. Harkiv, 
61146, Ucraina 

(540)  
 
 

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

materiale metalice pentru edificare şi con-
strucţii; construcţii transportabile metalice; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de 
feronerie metalică; containere metalice pentru 
depozitare sau transport; seifuri. 

 

(531) CFE(8) 05.05.20; 14.01.13; 14.01.15; 25.05.01; 
26.04.18; 26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044276 
(220) 2019.05.21 
(310) 2018-145370 
(320) 2018.11.26 
(330) JP 
(730) Toshiba Memory Corporation, JP 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini pentru măcinarea plăcilor semicon-

ductoare; maşini pentru tăierea plăcilor se-
miconductoare; maşini pentru transportul 
plăcilor semiconductoare; maşini şi sisteme 
pentru fabricarea semiconductorilor; 

 

09   - maşini şi instrumente de analiză; aparate şi 
instrumente de măsură şi testare; contoare şi 
testere electrice sau magnetice; maşini şi 
aparate de telecomunicaţii; carduri de memo-
rie SD; adaptoare de reţele informatice; 
switch-uri pentru reţele de calculatoare; dis-
tribuitoare pentru amplificarea semnalelor 
(hub-uri) în reţelele informatice; dispozitive 
pentru interconectarea reţelelor locale (rout-
er); cipuri IC; carduri de memorie cu circuit 
integrat; memorie flash NAND; dispozitive cu 
memorie pentru stocare NAND; controlere de 
memorie flash NAND; dispozitive de memo-
rie NAND; memorie nevolatilă; dispozitive de 
memorie nevolatile; memorii USB; casete 
pentru memorii cu semiconductoare; memorii 
de tip flash; carduri de memorie flash; carduri 
de memorie; carcase carduri de memorie; 
semiconductoare; memorii semiconductoare; 
dispozitive pentru memorii semiconductoare; 
suporturi de stocare a datelor pentru calcula-
toare; dispozitive pentru stocarea datelor; 
procesoare de date; dispozitive de memorie 
pentru computere; periferice adaptate pentru 
a fi folosite la calculatoare; unităţi de stocare 
(SSD); circuite integrate; plăci pentru circui-
tele integrate; hardware pentru calculatoare; 
dispozitive de monitorizare a informaţiilor 
biologice (care nu sunt incluse în clasa 10); 
programe de calculatoare (software descăr-
cabil); software; maşini, aparate electronice 
şi componentele lor; carduri de memorie a 
datelor multimedia şi alte suporturi de date; 
publicaţii electronice descărcabile; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
de maşini şi aparate electrice; furnizarea 
informaţiilor cu privire la vânzările 
comerciale; 

 

41   - furnizarea publicaţiilor electronice; închirierea 
suporturilor de date înregistrate; 

 

42   - proiectare de circuite integrate; întreţinerea 
programelor de calculator, proiectare de 
software, programare pentru calculatoare; 
asistenţă tehnică referitoare la calculatoare, 
automobile şi maşini industriale; furnizare de 
software nedescărcabil on-line; cloud compu-
ting; furnizarea programelor de calculator în 
reţele de date. 
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(210) 044277 
(220) 2019.05.21 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - bere. 
 

 
 
 
(210) 044278 
(220) 2019.05.21 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
32   - bere. 
 

 
 
 
(210) 044281 
(220) 2019.05.21 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BESCHIERU Daria, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 

(210) 044282 
(220) 2019.05.21 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BESCHIERU Daria, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044283 
(220) 2019.05.22 
(730) VAKRE Iuri, MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 3, bloc 2, ap. 34,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau controlul 
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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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot 
subacvatic; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.25; 26.03.04; 26.03.19; 26.03.23; 
26.05.10; 26.13.25; 27.01.04; 27.01.05; 
27.05.02. 

 
 
 
(210) 044285 
(220) 2019.05.22 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044286 
(220) 2019.05.22 
(730) CATÎNSUS VADIM, întreprinzător individ-

ual, MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.13.01; 03.13.24; 05.03.13; 05.03.15; 
27.03.03; 27.03.11; 27.05.07; 27.05.12. 

 
 
 
(210) 044287 
(220) 2019.05.22 
(730) ANTOSEAC Iurii, MD 

Str. Ginta Latină nr. 5, bloc B, ap. 13,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 044288 
(220) 2019.05.22 
(730) BRANIŞTE Marina, MD 

MD-3031, Racovăţ, Soroca, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BEAUTY LINE", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 01.15.24; 26.01.13; 26.02.13; 
27.05.17; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 044289 
(220) 2019.05.22 
(730) GOGU Marin, MD 

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, 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. 

 

(531) CFE(8) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044290 
(220) 2019.05.22 
(730) GOGU Marin, MD 

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, 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. 

 

(531) CFE(8) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 044291 
(220) 2019.05.22 
(730) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Farmatsevticheskoe predpriyatie "MELI-
GEN", RU 
pos. Shcheglovo, 53-A, Vsevolozhskiy r-n, 
188676 Leningradskaya oblast, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri ne-
medicinale; uleiuri esenţiale (produse de 
parfumerie); produse cosmetice, loţiuni capi-
lare; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
şampoane; deodorante şi antitranspirante de 
uz personal pentru oameni sau animale; pro-
duse cosmetice pentru îngrijirea corpului; 
produse cosmetice şi produse pentru igienă; 
cosmetice decorative; ambră (parfumerie); 
apă de colonie, parfumuri şi produse cos-
metice şi de parfumerie; ojă de unghii de uz 
cosmetic; preparate nemedicinale pentru 
îngrijirea unghiilor; creme pentru articole din 
piele; geluri, creme, loţiuni cosmetice; cos-
metice; produse de parfumerie; creioane de 
uz cosmetic; ser de uz cosmetic; preparate 
pentru igiena personală; luciu de buze; vase-
lină rectificată, de uz cosmetic; geluri de 
masaj, cu excepţia celor pentru uz medical; 
grăsimi de uz cosmetic; creme pentru albirea 
pielii; truse pentru cosmetice; preparate din 
aloe vera pentru uz cosmetic; preparate 
folosite pentru igienă, care se referă la cate-
goria de produse cosmetice şi de parfumerie, 
produse de toaletă; produse pentru bărbierit; 
preparate cosmetice pentru băi; produse 
nemedicinale, inclusiv creme, balsamuri, 
emulsii, geluri, uleiuri, loţiuni, pentru îngrijirea 
corpului, pielii, părului, buzelor, genelor, 
sprâncenelor, dinţilor; produse cosmetice 
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pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; 
creioane pentru sprâncene; produse cos-
metice pentru sprâncene; vopsele pentru 
sprâncene sub formă de creioane sau pudră, 
vopsele pentru gene şi sprâncene; gene arti-
ficiale; produse cosmetice pentru gene; pro-
duse cosmetice pentru faţă şi corp; măşti 
cosmetice; produse şi substanţe pentru 
depilat; produse de protecţie solară; geluri 
pentru baie şi duş, cu excepţia celor pentru 
uz medical; produse pentru împrospătarea 
respiraţiei, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; uleiuri de uz cosmetic; preparate pentru 
demachiere; esenţe eterice; vată şi beţişoare 
de bumbac pentru uz cosmetic; hârtie umedă 
de uz cosmetic; discuri de uz cosmetic; 
discuri, şerveţele, batiste umede; şerveţele 
umede de unică folosinţă, impregnate cu 
substanţe sau compoziţii chimice de curăţare 
pentru igiena personală; şerveţele pentru 
igiena intimă; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; produse pentru spălarea, nu-
anţarea, vopsirea, decolorarea, aranjarea şi 
ondulaţia permanentă a părului; benzi pentru 
înălbirea dinţilor; potpuriuri parfumate; pro-
duse astringente de uz cosmetic; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
alimente dietetice, băuturi şi substanţe 
dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi, materiale 
pentru pansamente; produse farmaceutice 
pentru îngrijirea pielii, dinţilor şi părului; 
ierburi medicinale; ceaiuri medicinale; 
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide; antiseptice; germicide; 
balsamuri de uz medical; vaselină rectificată 
de uz medical; glicerina de uz medical; 
suplimente alimentare pe bază de minerale; 
suplimente alimentare pe bază de albumină; 
suplimente alimentare pentru animale; 
suplimente alimentare pe bază de drojdii; 
suplimente alimentare pe bază de alginat; 
suplimente alimentare pe bază de glucoza; 
suplimente alimentare pe bază de cazeină; 
suplimente alimentare pe bază de lecitină; 
suplimente alimentare pe bază de ulei de 
seminţe de in; suplimente alimentare pe 
bază de propolis; suplimente alimentare 
proteice; suplimente proteice pentru animale; 
suplimente alimentare pe bază de lăptişor de 
matcă; suplimente alimentare pe bază de 
polen; suplimente alimentare pe bază de 
germeni de grâu; suplimente alimentare pe 

bază de seminţe de in; suplimente 
alimentare pe bază de enzime; ulei din ficat 
de cod; camfor de uz medical; loţiuni de uz 
farmaceutic; unguente; unguente de uz 
farmaceutic; unguente contra arsurilor so-
lare; alifie cu mercur; unguente antide-
gerături de uz farmaceutic; mentol; poţiuni 
medicinale; infuzii medicinale; eucaliptol de 
uz farmaceutic; tincturi de uz medical; 
decocturi de uz farmaceutic; preparate bac-
teriene de uz medical; preparate balsamice 
de uz medical; preparate albuminoase de uz 
medical; preparate biologice de uz medical; 
preparate pe bază de vitamine; preparate 
terapeutice pentru baie; produse antihe-
moroidale; preparate pentru calozităţi; prepa-
rate pentru tratarea arsurilor; produse 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
medicinale pentru baie; preparate din aloe 
vera pentru uz farmaceutic; preparate farma-
ceutice; preparate farmaceutice contra arsu-
rilor solare; produse chimico-farmaceutice; 
produse contra degerăturilor; alimente pe 
bază de albumină de uz medical; alimente 
dietetice de uz medical; siropuri de uz 
farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
grăsimi de uz medical; săruri de uz medical 
pentru baie; săruri pentru băi de ape 
minerale; săruri de uz medical; adjuvanţi 
pentru uz medical; substanţe astringente; 
dezinfectante folosite pentru igienă; tonice 
(medicamente); substanţe cu acţiune în 
bolile de nervi; digestive de uz farmaceutic; 
pastă de jojoba de uz medical (arbore 
fructifer meridional); elixiruri (preparate 
farmaceutice). 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 044292 
(220) 2019.05.22 
(730) TAIANCIN Sergiu, MD 

Str. Matei Basarab nr. 7/4, ap. 55,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 26.11.01; 26.11.08; 
27.03.11; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.11; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 044293 
(220) 2019.05.22 
(730) ŞHATOV Ghenadie, MD 

Str. Cetatea Albă nr. 5, ap. 98,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.15.05; 09.01.08; 24.09.03; 24.09.25; 
25.03.09; 25.03.25; 27.05.01; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 044294 
(220) 2019.05.23 
(730) TRIFAN Iana, MD 

Str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni nr. 
10, ap. 2,  
MD-2012, 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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 14.01.01; 14.01.02; 26.04.18; 27.03.15; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 044295 
(220) 2019.05.23 
(730) BICOMPLEX S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 89,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, albastru, gri de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
cafeniu de diferite nuanţe, negru. 

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

(531) CFE(8) 02.01.15; 02.01.25; 27.01.12; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044296 
(220) 2019.05.23 
(730) MAESTRO FRUITS S.R.L., MD 

Str. Bucovina nr. 1/9, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 044299 
(220) 2019.05.22 
(730) CIUREA Ion, MD 

Şos. Munceşti nr. 246, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
TÎMCOV Roman, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Technology", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2019) 
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) 02.01.11; 02.09.01; 11.03.10; 27.05.09; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044300 
(220) 2019.05.01 
(730) CĂTRUNĂ Emil, RO 

Mun. Bucureşti, str. Mărgeanului nr. 50, bl. 
M125, sc. 1, et. 9, ap. 36, Sector 5, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - produse pentru toaletă; cosmetice; cos-

metice şi preparate cosmetice; preparate 
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului; 
preparate pentru igiena orală; preparate 
pentru îngrijirea pielii; cosmetice de îngrijire a 
frumuseţii; creme şi loţiuni cosmetice; loţiuni 
de înfrumuseţare; 

 

05   - suplimente alimentare şi preparate dietetice; 
preparate şi articole medicinale şi veterinare; 
produse şi articole pentru igienă; remedii 
naturale şi farmaceutice; suplimente alimen-
tare medicinale; remedii pentru medicina 
umană; preparate şi substanţe medicinale; 
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preparate şi substanţe cu minerale de uz 
medical; preparate medicinale pe bază de 
reţetă medicală; preparate din plante de uz 
medical; ierburi medicinale; ierburi medici-
nale uscate sau conservate; infuzii din plante 
medicinale; extracte din plante medicinale; 
extracte din plante şi din ierburi de uz medi-
cal; extracte din plante medicinale, folosite în 
scop medical; creme din plante de uz medi-
cal; creme de uz medical, pentru îngrijirea 
pielii; creme medicinale; compoziţii din plante 
medicinale de uz medical; ceaiuri din plante 
pentru uz medicinal; ceai medicinal; ceaiuri 
de slăbit de uz medical; apă de gură (gar-
gare) de uz medical; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.02; 01.05.06; 01.15.24; 09.01.10; 
27.05.10. 

 
 
 
(210) 044302 
(220) 2019.05.24 
(730) SEBO CREDIT S.R.L., organizaţie de 

creditare nebancară, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63/23, et. 6,  
MD-2001, 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. 

 

 
 
 
(210) 044303 
(220) 2019.05.24 
(730) SEBO CREDIT S.R.L., organizaţie de cre-

ditare nebancară, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63/23, et. 6,  
MD-2001, 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. 

 
 
 
(210) 044309 
(220) 2019.05.24 
(730) GONCEAR Piotr, MD 

Bd. Moscova nr. 14, ap. 109,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.11.10; 24.01.11; 24.01.16; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 044310 
(220) 2019.05.28 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.06; 02.03.16; 02.03.23; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 044311 
(220) 2019.05.28 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2071, 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; 

 

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

 

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; 

 

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) 02.09.14; 02.09.15; 13.03.24; 15.09.01; 
15.09.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 044312 
(220) 2019.05.28 
(730) CEPOI Sergiu, MD 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.01.15; 26.03.05; 26.03.18; 27.05.17; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 044313 
(220) 2019.05.28 
(730) SPIRITS AND DISTILLED TRADE S.R.L., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 

(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 19.07.17; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 044315 
(220) 2019.05.28 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru. 
(511) NCL(11-2019) 
05   - alimente pentru sugari; suplimente dietetice 

pentru oameni; 
 

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

 

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

 

32   - băuturi nealcoolice; ape minerale şi gazoase; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri 
şi alte preparate nealcoolice pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(531) CFE(8) 01.15.11; 01.15.21; 24.17.05; 24.17.07; 
24.17.25; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 044316 
(220) 2019.05.28 
(730) SOFDAR S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 14,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 26.01.06; 
26.01.15; 26.01.24; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 044319 
(220) 2019.05.23 
(730) SELL-HOSS S.R.L., MD 

Str. G. Coşbuc nr. 3, ap. 9,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.01; 05.07.02; 26.07.11; 26.07.20; 
26.13.01; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 044320 
(220) 2019.05.28 
(730) CHIRILOV Ion, MD 

Str. Victor Crăsescu nr. 103A,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

te rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii 
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transportabile nemetalice; monumente ne-
metalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 044321 
(220) 2019.05.25 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 044322 
(220) 2019.05.27 
(730) GRĂDINARU Elena, MD 

Str-la 5 Bujorilor nr. 2/3, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole 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, 
pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare 
şi împachetare; caractere şi clişee tipogra-
fice; 

 

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; 
 
 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.05.02; 01.05.07; 02.09.01; 26.15.01; 
27.05.08. 

 
 
 
(210) 044323 
(220) 2019.05.27 
(730) VITCONS GRUP S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 11,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, alb, negru, 

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

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 01.15.24; 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 
05.01.12; 21.03.01; 27.03.11; 27.03.15; 
27.05.08; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 044328 
(220) 2019.05.28 
(730) Johnson & Johnson, a corporation orga-

nized and existing under the laws of New 
Jersey, US 
One Johnson & Johnson Plaza, New Bruns-
wick, New Jersey 08933, Statele Unite ale 
Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - cremă medicamentoasă pentru tratarea der-

matitei de scutec; cremă contra mâncărimilor 
(antipruritice) şi tratamente medicinale pentru 
baie. 

 

 
 
 
(210) 044330 
(220) 2019.05.29 
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.01.21; 03.01.08; 06.01.02; 06.19.05; 
25.01.15; 25.03.05; 25.07.21; 27.05.24. 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 044338 
(220) 2019.05.29 
(730) SIMPLEX-CO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 5A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, gri. 
(511) NCL(11-2019) 
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 
salvare şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, comutarea, transforma-
rea, 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 
analogice goale de înregistrare şi de stocare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru 
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, 
aparate de respirat sub apă pentru înot 
subacvatic; extinctoare; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 07.15.26; 21.01.14; 21.01.15; 
26.04.09; 26.07.05; 27.01.03; 27.05.10; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 044342 
(220) 2019.05.29 
(730) LOBI STEEL TRADE S.R.L., MD 

Str-la Studenţilor nr. 2/4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de 
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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.02.09; 03.02.15; 03.02.25; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 044343 
(220) 2019.05.20 
(730) RONIX S.R.L., firmă, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 18/2, ap. (of.) 32,  
MD-2060, 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; 

 

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; 
 

 



 
MĂRCI  MD - BOPI 7/2019 

 137

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

 

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; 

 

34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 044344 
(220) 2019.05.27 
(730) RADIO HIT S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 044345 
(220) 2019.06.04 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, 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   - vinuri. 
 

 
 
 
(210) 044346 
(220) 2019.05.28 
(730) RADIO HIT S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.18; 26.15.01; 27.05.03; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044347 
(220) 2019.05.29 
(730) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

instituţie publică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

40   - prelucrarea materialelor; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive 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) 07.05.11; 26.13.25; 27.05.10; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 044348 
(220) 2019.05.29 
(730) ASOCIAŢIA COMPANIILOR DE CREAŢIE 

DIN MOLDOVA, uniune de persoane 
juridice, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 29,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.01.17; 24.17.03; 26.03.23; 27.01.05; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 044349 
(220) 2019.05.29 
(730) ROCKSCOR BREWERY S.R.L., MD 

Str. Fabricii nr. 1, MD-5021, 
Ghindeşti, Floreşti, 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, zarzavaturi 
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; 
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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; 

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 044351 
(220) 2019.05.30 
(730) DALMORS-GRUP S.R.L., MD 

Str. Calea Basarabiei nr. 42,  
MD-2002, 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; 

 

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 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi ta-
rabe. 

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 
03.09.24; 25.01.10; 25.03.01; 25.03.03; 
26.01.15; 26.01.21; 26.07.05; 26.11.13; 
27.05.02. 

 
 
 
(210) 044352 
(220) 2019.05.30 
(730) DALMORS-GRUP S.R.L., MD 

Str. Calea Basarabiei nr. 42,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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 
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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. 

 

(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 044353 
(220) 2019.05.31 
(730) STRATULAT Mihail, MD 

Bd. Dacia nr. 9/1, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, galben, 
roşu, portocaliu, violet, alb. 

(511) NCL(11-2019) 
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) 02.05.08; 02.05.22; 02.05.24; 02.05.27; 
21.01.16; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 044355 
(220) 2019.05.23 
(730) NATURAMED PLUS S.R.L., MD 

Bd. Cuza Vodă nr. 13/8, of. 9,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, verde. 
(511) NCL(11-2019) 
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) 09.01.10; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.11; 29.01.12. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 32313 
(151) 2019.04.14 
(181) 2027.01.26 
(210) 040104 
(220) 2017.01.26 
(730) ŢURCAN Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
SCURTU Ion, MD 
Str. Independenţei nr. 36, ap. 1,  
MD-2072, 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. 

 

 
 
 
(111) 32336 
(151) 2019.04.17 
(181) 2028.05.15 
(210) 042467 
(220) 2018.05.15 
(730) Fresh Electric Company for Home 

Appliances S.A.E., EG 
Industrial zone A2, Area no. 6 & 7, A2 East, 
10 th of Ramadan city, El Sharkia, Egipt 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-

le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare, inclusiv 
maşini de spălat rufe, instalaţii de spălat pen-
tru vehicule, maşini de spălat sticle, maşini 
de vopsit, maşini de spălat acţionate cu fise, 
compresoare pentru frigidere, dispozitive 
pentru încălzit apa (componente ale maşini-
lor), malaxoare, aspiratoare, pompe de vid 
(maşini), tuburi pentru aspiratoare de praf, 
saci pentru aspiratoare, instalaţii centrale de 
curăţat cu vid, duze de aspiraţie pentru aspi-
ratoare, perii pentru aspiratoare, accesorii 
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare 
de parfumuri şi dezinfectante, maşini de căl-
cat, mixere electrice de uz casnic, maşini 
pentru spălat vesela; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare, inclusiv fierbătoare electrice, 
aparate electrice de gătit în vid, maşini de 
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice, 
cuptoare de brutărie, cuptoare dentare, aero-
terme, garnituri pentru cuptoare din şamotă, 
cuptoare cu microunde, cuptoare cu micro-
unde de uz industrial, cuptoare, vetre, armă-
turi de cuptoare, garnituri fasonate pentru 
cuptoare, hote de extracţie pentru bucătărie, 
aparate de încălzire a aerului, dispozitive 
pentru răcirea aerului, instalaţii de climatiza-
re, instalaţii de filtrare a aerului, ventilatoare 
de aer condiţionat, aparate cu aer cald, filtre 
pentru aer condiţionat, aparate de climatiza-
re, aparate şi maşini pentru purificarea aeru-
lui, uscătoare de aer, sterilizatoare de aer, 
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aparate pentru dezodorizarea aerului, ventile 
de aer pentru instalaţiile de încălzit cu aburi, 
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de 
aer condiţionat), suflante (părţi ale instalaţii-
lor de aerisire), aparate de ionizare pentru 
tratarea aerului sau apei, încălzitoare de apă, 
termoplonjoare, aparate de încălzire pentru 
acvarii, aparate de încălzire pentru băi, în-
călzitoare de apă (aparate), încălzitoare pen-
tru fiare, încălzitoare electrice de biberoane, 
dulapuri frigorifice, recipiente frigorifice, apa-
rate de refrigerare, vitrine frigorifice, aparate 
de încălzire şi de răcire pentru distribuirea de 
băuturi calde şi reci, congelatoare, aparate şi 
maşini frigorifice, camere de răcire pentru 
depozitare, bacuri de răcire pentru cuptoare, 
aparate de filtrare a apei, filtre pentru apa 
potabilă, aparate de prăjit cu aer, friteoze 
electrice, frigidere electrice, ventilatoare elec-
trice de uz personal, hote de aerisire, instala-
ţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat), 
instalaţii de climatizare pentru vehicule. 

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 25.03.01; 25.03.03; 27.05.24; 
29.01.12. 

 
 
 
(111) 32356 
(151) 2019.04.21 
(181) 2027.09.05 
(210) 041133 
(220) 2017.09.05 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L., societate comer- 

cială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 34, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor pen-
tru vehiculele terestre); instrumente agricole, 
altele decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras. 

 

 
 
 
 

(111) 32357 
(151) 2019.04.23 
(181) 2024.09.10 
(210) 035868 
(220) 2014.09.10 
(730) PARIMATCH S.R.L., societate comercială,  

MD 
Bd. Dacia nr. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "PARI", ”MATCH”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 (531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 32360 
(151) 2019.04.23 
(181) 2027.11.30 
(210) 041653 
(220) 2017.11.30 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "baby". 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(111) 32361 
(151) 2019.04.25 
(181) 2027.11.30 
(210) 041654 
(220) 2017.11.30 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "baby". 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 32381 
(151) 2019.05.05 
(181) 2028.07.19 
(210) 042825 
(220) 2018.07.19 
(730) Kusum Healthcare Private Limited, IN 

D- 158A, Okhla Industrial Area, Phase I,  
New Delhi – 110 020, India 

(540)  
 
 

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

veterinar, toate cu excepţia medicamentelor 
antidepresive; produse igienice de uz medi-
cal; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi, materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor, 
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 
 
 
(111) 32382 
(151) 2019.05.05 
(181) 2028.08.03 
(210) 042903 
 

(220) 2018.08.03 
(730) ŞCERBATAIA Angela, MD 

Str. Păcii nr. 66, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "baby news", cu excepţia 
executării grafice deosebite, pentru produse- 
le/serviciile solicitate din clasele 16, 38. 

(591) Culori revendicate: alb, turcoaz, roz. 
(511) NCL(11-2018) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

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

 

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

 

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

 

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

 

28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 32383 
(151) 2019.05.05 
(181) 2028.08.03 
(210) 042918 
(220) 2018.08.03 
(730) X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "dura tiles", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii transportabi-
le nemetalice; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.12; 26.11.03; 27.05.17; 
27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 32395 
(151) 2019.05.07 
(181) 2027.01.31 
(210) 040080 
(220) 2017.01.31 
(730) Techtronic Power Tools Technology Limi- 

ted, VG 
 

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, Insulele Virgine (Britanice) 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "+", cu excepţia execută- 
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, cu excepţia celor acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; maşini pentru absorbţia aerului; curele 
de maşini; aparate electromecanice pentru 
prepararea băuturilor; maşină de suflat; perii 
acţionate electric (piese de maşini); perii 
(piese de maşini); maşini şi aparate electrice 
pentru şamponat covoare; instalaţii centrale 
de curăţat cu vid; ferăstraie; mandrine (orga-
ne de maşini); aparate de curăţat cu aburi; 
maşini şi aparate electrice de curăţat; râşniţe 
de cafea, cu excepţia celor manuale; maşini 
de tuns; maşini de văruit; compresoare (ma-
şini); maşini electrice de zdrobit; concasoare; 
maşini de cultivat; generatoare de electricita-
te; maşini de tăiat; maşini pentru spălat vese-
la; dispozitive pentru deschiderea uşilor; 
mandrine pentru maşini de găurit (organe de 
maşini); sape de foraj (organe de maşini); 
coroane de foraj (organe de maşini); maşini 
de găurit; motoare de acţionare, altele decât 
cele pentru vehicule terestre; tambure de 
maşini; aspiratoare de praf pentru curăţare; 
dinamuri; dispozitiv de tăiere cu arc electric; 
ciocane electrice; aparate electrice de sudu-
ră; motoare, altele decât cele pentru vehicule 
terestre; maşini de gravat; dispozitive de 
antrenare (organe de maşini); maşini de fil-
trat; filtre (organe de maşini sau de motoare); 
aparate electromecanice pentru prepararea 
alimentelor; roboţi de bucătărie electrici; pis-
toale de lipit electrice; maşini de măcinat; 
piese de ghidare pentru maşini; pistoale pen-
tru vopsit; ciocane (organe de maşini); cio-
cane pneumatice; scule manuale acţionate în 
alt mod decât manual; aparate de manipula-
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re (încărcare şi descărcare); manipulatoare 
industriale (maşini); suporturi de maşini; apa-
rate de curăţat cu presiune mare; maşini de 
călcat; maşini electrice de bucătărie; cuţite 
electrice; malaxoare; maşini de amestecat; 
deschizătoare electrice de conserve; maşini 
pentru vopsit; maşini de cojit; maşini şi apa-
rate electrice de şlefuit; ciocane mecanice; 
pompe (maşini); automăturătoare rutiere; 
roboţi (maşini); foarfeci electrice; maşini de 
ascuţit; accesorii pentru aspiratoare de praf, 
pentru pulverizare de parfumuri şi dezinfec-
tante; saci pentru aspiratoare; tuburi pentru 
aspiratoare de praf; aspiratoare; maşini de 
spălat; maşini de spălat rufe; chei pneumati-
ce; maşini de găurit cu percuţie; râşniţe; cio-
cane rotative; unelte multifuncţionale; ferăs-
traie circulare; ferăstraie oscilante; ciocane 
perforatoare; şurubelniţe hexagonale cu im-
puls; şurubelniţe cu viteză; unelte de presat 
cu cursă lungă; pompe de gresat; extractoa-
re de praf; şurubelniţe hexagonale; pistoale 
de călăfătuire şi de lipit cu cilindru transpa-
rent; seturi de transformare cu capacitate de 
un quart (părţi ale pistoalelor electrice de 
etanşat şi de lipit); burghie în unghi drept; 
freze compacte; unelte rotative; mecanisme 
cu clichet; şurubelniţe fără ax; forjoare porta-
bile de cuie; set de instrumente de presare; 
cleşti pentru cabluri; dispozitive de tăiat ţevi 
de cupru; ferăstraie mecanice; foarfece in-
cluse în clasa 07; ferăstrău panglică; ferăs-
traie pentru metale; unelte de lărgire; maşini 
de găurit cu coloană; maşini de găurit cu 
coloană cu motor; ferăstraie conice; maşini 
de separare; ferăstraie pentru plăci; maşini 
de ştanţat cu măsură; ciocane pentru demo-
lare; pile cu amperi; standuri de bază pentru 
carotaj (părţi ale maşinilor de găurit); pistoale 
termice; motor pentru carotaj cu cârlig; motor 
pentru carotaj cu ştift de siguranţă; aspiratoa-
re uscate şi cu apă; capete motor pentru 
aspiratoare; pistoale de pulverizat vopsea; 
maşini de ridicat cu pârghie; maşini de ridicat 
cu lanţ; rindele de adâncime; ascuţitori; ma-
şini de şlefuit; lame incluse în clasa 07; vâr-
furi incluse în clasa 07; suporturi pentru vâr-
furi; bucşe; adaptoare; prize de impact; ex-
tensii; capete de expansiune; unelte pentru 
gazon exterior şi pentru grădină; maşini de 
tuns gazon; ferăstraie pentru defrişare; tăie-
toare de gard viu; aparate de tuns; aparate 
de tuns iarba; maşini de plivit care folosesc 
fire din fibre sintetice în loc de lame; maşini 
de tuns gardul viu; suflante; aspiratoare su-
flante; maşini de tuns iarba; tocătoare; dis-
pozitive de emondaj; dispozitive de tuns ar-

buşti; despicător de lemne; burghie pentru 
găurire cu percuţie; aspirator cu ciocan; dis-
pozitive de tăiat; ferăstraie pentru tăieri obli-
ce; suporturi verticale de burghie; suporturi 
pentru ferăstraie pentru tăieri oblice; motoare 
de găurit cu diamant; presă de perete; ferăs-
traie de retezat; maşină de prelucrat lemnul 
pentru îmbinările de tip biscuite; protecţii 
contra prafului şi adaptoare; furtunuri; piese 
şi accesorii pentru produsele sus-
menţionate; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; instrumente pentru curăţarea ure-
chilor; dopuri de urechi (pentru protecţia ure-
chii); dispozitive pentru protecţia auzului; 
aparate de masaj; 

 

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; aparate de climatizare; aparate 
pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de 
aer; instalaţii de filtrare a aerului; aparate şi 
maşini pentru purificarea aerului; maşini pen-
tru copt; maşini de făcut pâine; aparate de 
prăjit pâine; filtre electrice de cafea; maşini 
electrice de preparat cafea; percolatoare 
electrice de cafea; aparate pentru prăjit ca-
fea; maşini de gătit; aparate şi instalaţii de 
gătit; reşouri; ustensile de gătit electrice; 
aparate şi maşini de răcit; friteoze electrice; 
aparate de dezodorizare, cu excepţia celor 
de uz personal; alambicuri; uscătoare de păr; 
aparate electrice de făcut iaurt; ventilatoare 
de aer condiţionat; ventilatoare electrice de 
uz personal; congelatoare; filtre pentru apă 
potabilă; filtre pentru aer condiţionat; filtre 
(componente de instalaţii casnice sau indus-
triale); maşini de prăjit fructe; grătare (apara-
te de gătit); aparate de încălzit; umidificatoa-
re pentru radiatoare de încălzire centrală; 
aparate şi maşini de fabricare a gheţii; apara-
te de ionizare pentru tratarea aerului sau 
apei; fierbătoare electrice; uscătoare electri-
ce de rufe; becuri de iluminat; cuptoare cu 
microunde; cuptoare, cu excepţia celor folo-
site în laborator; reşouri de păstrat mâncarea 
caldă; oale de gătit sub presiune, electrice; 
cratiţe de gătit sub presiune, electrice; apara-
te şi maşini frigorifice; dulapuri şi recipiente 
frigorifice; maşini de prăjit; generatoare de 
abur, cu excepţia părţilor de maşini; instalaţii 
pentru producerea aburului; sterilizatoare; 
sobe; aparate de prăjit; dispozitive pentru 
încălzirea mâinilor; becuri pentru lanterne; 
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lumini de control; dispozitive pentru iluminat 
zonal; lanterne; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate. 

 

(531) CFE(7) 24.17.05; 24.17.07; 25.05.02; 26.04.04;  
26.04.07; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 32396 
(151) 2019.05.08 
(181) 2028.02.13 
(210) 041996 
(220) 2018.02.13 
(730) EMELIAN Vitalie, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 3, ap. 9,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extind- 

de dreptul exclusiv: "PROFESSIONAL". 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 32397 
(151) 2019.05.08 
(181) 2028.05.16 
(210) 042450 
(220) 2018.05.16 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu. 
(511) NCL(11-2018) 
 
 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; toate pro-
dusele sus-menţionate, cu excepţia impri-
mantelor 3D pentru uz stomatologic şi medi-
cal, cuplelor şi motoarelor pentru instrumente 
dentare, pieselor şi accesoriilor pentru pro-
dusele sus-menţionate; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 29.01.01. 
 
 
 
(111) 32401 
(151) 2019.05.08 
(181) 2028.07.17 
(210) 042806 
(220) 2018.07.17 
(730) IVANOV Nicolai, MD 

MD-4016, Crasnaia Gorca, Grigoriopol,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii, cu excepţia reparaţiilor 
şi întreţinerea articolelor electrotehnice, ma-
şinilor de construcţie, autovehiculelor, apara-
telor de zbor, aparatelor fotografice, proiec-
toarelor şi echipamentelor cinematografice; 
servicii de instalare.  

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 26.01.15; 27.05.01. 
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(111) 32413 
(151) 2019.05.08 
(181) 2028.08.16 
(210) 042972 
(220) 2018.08.16 
(730) STOMGRUP-LUX S.R.L., MD 

Str. Gh. Asachi nr. 12,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: ”Scent”, cu excepţia  
executării grafice deosebite. 

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

dicinale; articole de parfumerie, uleiuri esen-
ţiale; 

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

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.18;  
26.11.02; 26.11.08; 27.05.08. 

 
 
 
(111) 32429 
(151) 2019.05.18 
(181) 2028.01.12 
(210) 041835 
(220) 2018.01.12 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi 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; 
 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; servicii operaţio-
nale on-line de negociere, inclusiv de operare 
on-line pe pieţe pentru vânzătorii de produse 
şi/sau servicii; servicii de negociere on-line în 
care vânzătorul afişează produsele care ur-
mează să fie oferite spre vânzare, pentru care 
cererea de ofertă se face prin intermediul In-
ternetului, pentru a facilita vânzarea produse-
lor şi serviciilor printr-o reţea de calculatoare şi 
furnizare de feedback evaluativ şi evaluarea 
produselor şi serviciilor ale vânzătorilor, eva-
luarea valorii, preţurilor produselor şi serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livra-
re, precum şi experienţa globală de negociere 
în legătură cu acestea; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; 

 

43   - servicii de alimentaţie publica; 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 de silvicultură. 

 
 
 
(111) 32430 
(151) 2019.05.18 
(181) 2028.02.28 
(210) 042091 
(220) 2018.02.28 
(730) ALMIR S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 43/1,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 



MD - BOPI 7/2019 TRADEMARKS 

 148

(511) NCL(11-2018) 
22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

40   - prelucrarea materialelor. 
 

(531) CFE(8) 24.17.09; 27.01.25; 27.05.12. 
 
 
 
(111) 32438 
(151) 2019.05.22 
(181) 2028.06.11 
(210) 042611 
(220) 2018.06.11 
(730) FIRSTLINE S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
16   - produse de imprimerie; articole pentru legă-

torie; fotografii; articole de papetărie şi de 
birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru pictu-
ră şi pentru artişti; pensule; materiale didacti-
ce şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din 
plastic pentru ambalare şi împachetare; ca-
ractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.01; 26.04.09; 26.11.06; 27.05.17; 
27.05.21. 

 

(111) 32439 
(151) 2019.05.23 
(181) 2028.08.24 
(210) 042987 
(220) 2018.08.24 
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(511) NCL(11-2018) 
08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 

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

 

16   - ascuţitori de creioane electrice sau neelectrice; 
 

18   - gentuţe pentru produse cosmetice; 
 

20   - oglinzi; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.13.04; 27.05.07; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 32451 
(151) 2019.05.21 
(181) 2028.03.25 
(210) 042233 
(220) 2018.03.25 
(730) PAVLOVSCHI Pavel, MD 

Str. Ion Creangă nr. 53/1, ap. 191,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; materiale plastice şi răşini extru-
date destinate utilizării în producţie; materiale 
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de călăfătuire, etanşare şi izolare, cu excep-
ţia celor din materiale plastice; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

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

 
 
 
(111) 32457 
(151) 2019.05.22 
(181) 2028.06.14 
(210) 042608 
(220) 2018.06.14 
(730) CREDIT COMOD S.R.L., organizaţie de  

microfinanţare, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "CREDIT", "COMOD", 
"comod şi accesibil", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 24.15.01; 24.15.11; 26.04.04; 27.05.08. 
 
 
 
(111) 32461 
(151) 2019.05.24 
(181) 2028.02.28 
(210) 042105 
(220) 2018.02.28 
(730) HI-TECH GROUP S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39/1, ap. 10,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "HI-TECH", ”GROUP”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(111) 32465 
(151) 2019.05.02 
(181) 2024.03.24 
(210) 034810 
(220) 2014.03.24 
(730) ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ "BRIO SONORES", 

MD 
MD-6816, Horeşti, Ialoveni,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(111) 32472 
(151) 2019.04.12 
(181) 2027.07.13 
(210) 040916 
(220) 2017.07.13 
(730) ALIYEV Rafig, MD 

Str. Ciocîrliei nr. 21/5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 
de dreptul exclusiv: "CAFÉ", cu excepţia  
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea; cafea cu lapte; băuturi pe bază de 

cafea; ciocolată; ciocolată cu lapte, băutură; 
spume de ciocolată; îngheţată; miere, sirop 
de melasă, drojdie, praf de copt; sare; muş-
tar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 05.03.11; 05.03.14; 26.01.15; 26.04.10; 
26.04.18; 26.04.24. 
 
 
 
(111) 32474 
(151) 2019.05.13 
(181) 2027.11.15 
(210) 041564 
(220) 2017.11.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate  

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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 pentru pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

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 
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mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor pen-
tru vehiculele terestre); instrumente agricole, 
altele decât cele acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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, toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia anvelopelor pentru 
automobile; automobilelor, componentelor şi 
accesoriilor acestora 

 

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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

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

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(111) 32475 
(151) 2019.05.08 
(181) 2027.12.11 
(210) 041689 
(220) 2017.12.11 
(730) MELNIC Vladimir, MD 

Str. Ismail nr. 86, bloc 2, ap. 258,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
CULICOVSCHI Serghei, MD 
Str. Ismail nr. 86, ap. 125,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 32497 
(151) 2019.05.24 
(181) 2027.12.02 
(210) 041657 
(220) 2017.12.02 
(730) American-Cigarette Company (Overseas)  

Limited, CH 
Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin- 

de dreptul exclusiv: "LA CIGARETTE", 
"MENTHE", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, violet-roz, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru 
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite. 

 

(531) CFE(7) 25.01.19; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 
29.01.13. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în iunie 2019  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare, numărul 
BOPI în care a fost publicată marca înregistrată în baza cererii acceptate parțial 

 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de  
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(450)
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 042295 2018.04.12 32011 2019.02.01 35,36,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 6/2018  
2 040104 2017.01.26 32313 2019.04.14 03 ŢURCAN Oleg, MD 

SCURTU Ion, MD 
6/2017 7/2019 

3 042551 2018.05.30 32330 2019.05.18 35,41,42 SIMPALS S.R.L., MD 9/2018  
4 042443 2018.05.11 32334 2019.04.17 09,16,18,21,

25,35,38,41 
DC Comics, a New York 
Partnership, US 

9/2018  

5 042539 2018.05.23 32335 2019.04.17 14,35 Swarovski Aktiengesellschaft, 
LI 

9/2018  

6 042467 2018.05.15 32336 2019.04.17 07,09,11 Fresh Electric Company for 
Home Appliances S.A.E., EG 

8/2018 7/2019 

7 042864 2018.07.24 32337 2019.04.19 41 CASTEL MIMI S.R.L., MD 10/2018  
8 042865 2018.07.25 32338 2019.04.19 05 Johnson & Johnson, a 

corporation organized and 
existing under the laws of 
New Jersey, US 

10/2018  

9 042866 2018.07.25 32339 2019.04.19 05 Johnson & Johnson, a 
corporation organized and 
existing under the laws of 
New Jersey, US 

10/2018  

10 042888 2018.07.31 32340 2019.04.19 31,35,39 BARCOV Vadim, MD 10/2018  
11 042889 2018.07.31 32341 2019.04.19 17,37,39,45 BARCOV Vadim, MD 10/2018  
12 042960 2018.08.15 32342 2019.04.19 25,28,35,43 TWO GOOSE S.R.L., MD 10/2018  
13 042985 2018.08.22 32343 2019.04.19 09,36,43 VICTORIABANK S.A., bancă 

comercială, MD 
10/2018  

14 042891 2018.08.02 32345 2019.04.21 16,25,29,30,
32,33,35,43 

COJOCARI Nicolae, MD 10/2018  

15 042893 2018.08.02 32346 2019.04.21 29,30,35,43 BUSINESS INTELLIGENT 
S.R.L., MD 

10/2018  

16 042902 2018.07.31 32347 2019.04.21 17,19,35 BALANUŢA Iurie, MD 10/2018  
17 042913 2018.08.01 32348 2019.04.21 19 X-STYLE CERAMICA S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2018  

18 042914 2018.08.01 32349 2019.04.21 19 X-STYLE CERAMICA S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2018  

19 042916 2018.08.02 32350 2019.06.13 19 X-STYLE CERAMICA S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2018  

20 042962 2018.08.16 32351 2019.04.21 06,11,35 VITASANMAX S.R.L., MD 10/2018  
21 043014 2018.08.28 32352 2019.04.21 33,35 DAVIDESCU Andrian, MD 11/2018  
22 042681 2018.06.23 32353 2019.04.19 35,44 BLACK STYLE S.R.L., MD 8/2018  
23 042552 2018.05.30 32354 2019.04.19 32,35 REAZANOVA Elena, MD 8/2018  
24 042492 2018.05.08 32355 2019.04.18 25,35 FÎRFA Anastasia, MD 8/2018  
25 041133 2017.09.05 32356 2019.04.21 07,08 BOSMOS-PRIM S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
10/2017 7/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
26 035868 2014.09.10 32357 2019.04.23 35,41 PARIMATCH S.R.L., societa-

te comercială, MD 
11/2014 7/2019 

27 042771 2018.07.11 32358 2019.04.22 30 P.T. SARI INCOFOOD COR-
PORATION, ID 

9/2018  

28 042796 2018.07.17 32359 2019.04.22 03,05,29,30,
31,32,33 

GLIŢOS Constantin, MD 9/2018  

29 041653 2017.11.30 32360 2019.04.23 35 TAROL-DD S.R.L., MD 2/2018 7/2019 
30 041654 2017.11.30 32361 2019.04.25 35 TAROL-DD S.R.L., MD 2/2018 7/2019 
31 040571 2017.04.28 32362 2019.04.11 30 McDonald’s Corporation, a 

corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

6/2017  

32 042573 2018.06.04 32363 2019.04.17 09,16,35,36,
38,39,41,42 

Cainiao Smart Logistics Hol-
ding Limited, KY 

9/2018  

33 042735 2018.07.06 32364 2019.04.29 29,30,31,35 PRODUSE DE FAMILIE 
S.R.L., MD 

11/2018  

34 042915 2018.08.02 32365 2019.04.29 19 X-STYLE CERAMICA S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2018  

35 042958 2018.08.11 32366 2019.04.29 32 RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 

11/2018  

36 042959 2018.08.11 32367 2019.04.29 32 RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 

11/2018  

37 043042 2018.09.10 32368 2019.04.29 33 BUKET MOLDAVII, societate 
pe acţiuni de tip închis, MD 

11/2018  

38 043045 2018.09.10 32369 2019.04.29 05,30 Cilag GmbH International, CH 11/2018  
39 042868 2018.07.25 32370 2019.04.26 03,21 POIMŢEVA Ecaterina, MD 9/2018  
40 035393 2014.07.07 32371 2019.04.24 20 ERGOLEMN S.R.L., MD 8/2014  
41 042854 2018.07.24 32373 2019.04.29 33 VERIORG S.R.L., MD 9/2018  
42 042212 2018.03.28 32374 2019.04.26 35 GRANOL-GRUP S.R.L., soci-

etate comercială, MD 
7/2018  

43 042213 2018.03.28 32375 2019.04.26 35 GRANOL-GRUP S.R.L., soci-
etate comercială, MD 

7/2018  

44 042508 2018.05.24 32376 2019.04.25 12,25,28,35,
36,37,39,41 

COJOCARU Andrian, MD 9/2018  

45 042744 2018.07.04 32377 2019.05.02 43 TANKULEVICI Andrei, MD 9/2018  
46 042758 2018.07.10 32378 2019.04.26 09,17, 

22,24,35 
V. DIACOV, întreprindere 
individuală, MD 

10/2018  

47 042981 2018.08.17 32379 2019.05.02 01 SUKHORUKOV Igor, UA 
PODDUBNYY Vasily, UA 

10/2018  

48 042982 2018.08.17 32380 2019.05.02 01 SUKHORUKOV Igor, UA 
PODDUBNYY Vasily, UA 

10/2018  

49 042825 2018.07.19 32381 2019.05.05 05 Kusum Healthcare Private 
Limited, IN 

9/2018 7/2019 

50 042903 2018.08.03 32382 2019.05.05 10,16,21,25,
28,35,38,41 

ŞCERBATAIA Angela, MD 10/2018 7/2019 

51 042918 2018.08.03 32383 2019.05.05 19 X-STYLE CERAMICA S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2018 7/2019 

52 043010 2018.09.04 32384 2019.05.05 35,41,43 BETIX-LUX S.R.L., MD 11/2018  
53 043011 2018.09.05 32385 2019.05.05 44 BONDARI Andrei, MD 11/2018  
54 043043 2018.09.10 32386 2019.05.05 33 BUKET MOLDAVII, societate 

pe acţiuni de tip închis, MD 
11/2018  

55 043044 2018.09.10 32387 2019.05.05 05,30 Cilag GmbH International, CH 11/2018  
56 043053 2018.09.11 32388 2019.05.05 25 AFTENIE Inna, MD 

CARAGHENOVA Galina, MD 
11/2018  
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57 041309 2017.10.10 32389 2019.05.02 09,11 LEDVANCE GmbH, DE 11/2017  
58 042397 2018.05.02 32390 2019.05.03 09,11,34 Philip Morris Products S.A., 

CH 
9/2018  

59 042398 2018.05.02 32391 2019.05.03 09,11,34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

9/2018  

60 042963 2018.08.16 32392 2019.05.02 05 BORYUNG 
PHARMACEUTICAL CO., 
LTD, KR 

11/2018  

61 042763 2018.06.28 32393 2019.05.05 05,10,16, 
35,38,44 

SIMETTOM S.R.L., MD 11/2018  

62 042742 2018.07.04 32394 2019.05.03 35 HI-TECH GROUP S.R.L., MD 9/2018  
63 040080 2017.01.31 32395 2019.05.07 07,10,11 Techtronic Power Tools Tec-

hnology Limited, VG 
9/2017 7/2019 

64 041996 2018.02.13 32396 2019.05.08 35 EMELIAN Vitalie, MD 4/2018 7/2019 
65 042450 2018.05.16 32397 2019.05.08 07,12,35 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 7/2018 7/2019 
66 042867 2018.07.25 32398 2019.05.08 07,35,37 PONEATOVSCHI Ilia, MD 9/2018  
67 042856 2018.07.20 32399 2019.05.07 25 ILINCA STYLE S.R.L., MD 10/2018  
68 042806 2018.07.17 32401 2019.05.08 03,35,37 IVANOV Nicolai, MD 9/2018 7/2019 
69 043052 2018.09.10 32402 2019.05.08 39,41 SUNMEDAIR  TRAVEL & 

TOURISM SERVICES S.R.L., 
RO 

11/2018  

70 043123 2018.09.24 32403 2019.05.08 16,18,25,35 VIELY GROUP S.R.L., MD 11/2018  
71 043037 2018.09.07 32404 2019.04.29 35,37,42 ARTEPRIM & CO S.R.L., 

societate comercială, MD 
11/2018  

72 043038 2018.09.07 32405 2019.04.29 35,37,42 ARTEPRIM & CO S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2018  

73 043039 2018.09.07 32406 2019.04.29 06 ARTEPRIM & CO S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2018  

74 043040 2018.09.07 32407 2019.04.29 06 ARTEPRIM & CO S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2018  

75 041333 2017.10.12 32408 2019.05.10 28 Hasbro, Inc., US 1/2018  
76 042222 2018.03.26 32409 2019.05.05 03 Leaders Cosmetics Co., Ltd., 

KR 
6/2018  

77 042223 2018.03.26 32410 2019.05.08 03 Leaders Cosmetics Co., Ltd., 
KR 

6/2018  

78 042683 2018.06.19 32411 2019.05.13 29,30,35 GLADCOV Serghei, MD 8/2018  
79 042579 2018.06.06 32412 2019.05.08 43 Banquet Foods International 

FZE, AE 
10/2018  

80 042972 2018.08.16 32413 2019.05.08 03,35 STOMGRUP-LUX S.R.L., MD 10/2018 7/2019 
81 042899 2018.08.06 32414 2019.05.13 35,38,41 URSCHI Liliana, MD 10/2018  
82 042412 2018.05.03 32415 2019.05.15 08,20,21,35 IBRIŞIM Alexandr, MD 8/2018  
83 042857 2018.07.26 32416 2019.05.15 05 FARMINA S.R.L., întreprinde-

re cu capital străin, MD 
9/2018  

84 042858 2018.07.26 32417 2019.05.15 05 FARMINA S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 

9/2018  

85 042717 2018.07.02 32418 2019.05.15 01,05 Akţionernoe obşcestvo Firma 
"Avgust", RU 

9/2018  

86 042934 2018.08.02 32419 2019.05.15 29,30,31,32 ZERNOFF S.R.L., întreprinde-
re mixtă, MD 

10/2018  

87 042596 2018.06.08 32420 2019.05.15 05 GMP LTD, GE 10/2018  
88 042803 2018.07.16 32421 2019.05.16 03 ZELENYY OLEKSANDR, PL 9/2018  
89 043024 2018.09.03 32422 2019.05.15 24,25 Mallena Art Studio S.R.L., MD 11/2018  
90 040598 2017.05.10 32423 2019.05.16 09,12,20,28 Intex Marketing Ltd., VG 7/2017  
91 043007 2018.09.05 32424 2019.05.17 33 CHIRDAN Serghei, MD 11/2018  
92 042905 2018.08.07 32426 2019.05.17 05 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
10/2018  
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93 042907 2018.08.09 32427 2019.05.17 05 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
10/2018  

94 041978 2018.02.09 32428 2019.05.17 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2018  

95 041835 2018.01.12 32429 2019.05.18 29,30,32,33,
35,43,44 

PASCARU Adrian, MD 5/2018 7/2019 

96 042091 2018.02.28 32430 2019.05.18 22,23,24,40 ALMIR S.R.L., MD 5/2018 7/2019 
97 042988 2018.08.29 32431 2019.04.26 35,44 CLASICDENT S.R.L., societa-

te comercială, MD 
10/2018  

98 042730 2018.07.03 32432 2019.05.20 19,35 GRUPBIZ-SV S.R.L., MD 9/2018  
99 042632 2018.06.15 32433 2019.05.20 05 Genzyme Corporation, US 10/2018  

100 042633 2018.06.15 32434 2019.05.20 05 Genzyme Corporation, US 10/2018  
101 042634 2018.06.15 32435 2019.05.20 05 Genzyme Corporation, US 10/2018  
102 042635 2018.06.15 32436 2019.05.20 05 Genzyme Corporation, US 10/2018  
103 042636 2018.06.15 32437 2019.05.20 05 Genzyme Corporation, US 10/2018  
104 042611 2018.06.11 32438 2019.05.22 16,35 FIRSTLINE S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
8/2018 7/2019 

105 042987 2018.08.24 32439 2019.05.23 08,16,18, 
20,21 

DAUDETTE ENTERPRISES 
LIMITED, CY 

10/2018 7/2019 

106 043063 2018.09.12 32440 2019.05.22 09,35 BECHER Valeriu, MD 11/2018  
107 043070 2018.09.13 32441 2019.05.22 43 SULTAN Valeriu, MD 11/2018  
108 043079 2018.09.17 32442 2019.05.22 36 TERMICAN Sergiu, MD 11/2018  
109 043089 2018.09.17 32443 2019.05.22 35,39 MENTOR EXPRESS S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

11/2018  

110 043105 2018.09.14 32444 2019.05.22 11 TURBOENERGY POWER 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

11/2018  

111 043109 2018.09.19 32445 2019.05.22 05 GALEOR LIMITED, CY 12/2018  
112 043119 2018.09.24 32446 2019.05.22 03 Japan Bio Products Co., Ltd., 

JP 
12/2018  

113 043165 2018.10.03 32447 2019.05.22 24,25,35 CRECIUN LUDMILA, între-
prindere individuală, MD 

12/2018  

114 043167 2018.10.04 32448 2019.05.22 25,41 PROCHINA Daria, MD 12/2018  
115 043194 2018.10.10 32449 2019.05.22 11,14,18,20,

24,25,28,35,41
BURIAN Cristina, MD 12/2018  

116 042233 2018.03.25 32451 2019.05.21 17,22 PAVLOVSCHI Pavel, MD 5/2018 7/2019 
117 043026 2018.08.29 32452 2019.05.21 03 The Procter & Gamble Com-

pany, US 
11/2018  

118 043101 2018.09.19 32453 2019.05.22 05 Asegua Therapeutics LLC, a 
Delaware corporation, US 

12/2018  

119 042581 2018.06.06 32454 2019.05.22 09,11,34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

10/2018  

120 042582 2018.06.06 32455 2019.05.22 09,11,34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

10/2018  

121 042892 2018.08.02 32456 2019.05.21 09 ZTE CORPORATION, CN 10/2018  
122 042608 2018.06.14 32457 2019.05.22 35,36 CREDIT COMOD S.R.L., 

organizaţie de microfinanţare, 
MD 

8/2018 7/2019 

123 043064 2018.09.11 32458 2019.05.22 30 Origo Kaffee Rösterei & 
Vertriebs GmbH, DE 

11/2018  

124 043120 2018.09.24 32459 2019.05.24 05 Japan Bio Products Co., Ltd., 
JP 

12/2018  

125 043207 2018.10.11 32460 2019.05.24 30,43 MELLANG & COMPANI  
S.R.L., MD 

12/2018  

126 042105 2018.02.28 32461 2019.05.24 07,09,11,35 HI-TECH GROUP S.R.L., MD 5/2018 7/2019 
127 043078 2018.09.12 32462 2019.05.24 03,35,44 MOTISLAB S.R.L., MD 11/2018  
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128 043069 2018.09.14 32463 2019.05.23 34 Vistros INTL –F.Z.E, AE 11/2018  
129 043131 2018.09.26 32464 2019.05.23 20,35 CORNEA Stanislav, MD 11/2018  
130 034810 2014.03.24 32465 2019.05.02 16,38,41 ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ 

"BRIO SONORES", MD 
5/2014 7/2019 

131 041346 2017.10.13 32467 2019.05.24 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,

41,42,43, 
44,45 

AGENŢIA DE INVESTIŢII, 
MD 

12/2017  

132 041347 2017.10.13 32468 2019.05.24 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,

41,42,43, 
44,45 

AGENŢIA DE INVESTIŢII, 
MD 

12/2017  

133 040916 2017.07.13 32472 2019.04.12 30,35,43 ALIYEV Rafig, MD 9/2017 7/2019 
134 041070 2017.08.25 32473 2019.05.16 03 ELMIN GOLD AGRO S.R.L., 

MD 
10/2017  

135 041564 2017.11.15 32474 2019.05.13 02,03,05,07,
08,09,11,12,
16,19,20,21,
24,25,27,29,
30,31,32,33,
34,35,36,37,

38,39,41, 
43,44 

BALABAN INTRAVEST 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

1/2018 7/2019 

136 041689 2017.12.11 32475 2019.05.08 25,28,41,43 MELNIC Vladimir, MD 
CULICOVSCHI Serghei, MD 

2/2018 7/2019 

137 041657 2017.12.02 32497 2019.05.24 34 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

4/2018 7/2019 

138 043209 2018.10.12 32524 2019.06.08 29,35,39 SPERANŢA FAMILIEI S.R.L., 
MD 

12/2018  

139 043050 2018.09.08 32583 2019.04.29 30,35,43 ALIYEV Rafig, MD 11/2018  
140 042440 2018.05.10 32593 2019.06.12 35,39,41,43 SOLEI-TURISM S.R.L., MD 7/2018  
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (441/442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 7005 2029.01.21 33 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/1999 3/2000 

2 2R 7152 2029.05.10 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, Statele Unite ale Americii 

11/1999 4/2000 

3 2R 7158 2029.05.19 05 MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
Missouri, Statele Unite ale Americii 

11/1999 4/2000 

4 2R 7614 2029.01.21 33 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

6/2000 12/2000 

5 R 19143 2028.11.20 05 ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL 
P.O. Box 60, Industrial Zone, 84100 Beer 
Sheva, Israel 

2/2009 1/2010 

6 R 19729 2029.04.13 37 ŠKODA INVESTMENT a.s., CZ 
Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, 
Cehia 

7/2009 5/2010 

7 R 19730 2029.04.13 37 ŠKODA INVESTMENT a.s., CZ 
Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, 
Cehia 

7/2009 5/2010 

8 R 19731 2029.04.13 37 ŠKODA INVESTMENT a.s., CZ 
Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, 
Cehia 

7/2009 5/2010 

9 R 19732 2029.05.06 29,35 FLORIO MILENTI S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 8, bloc 3, ap. 20,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

7/2009 4/2010 

10 R 19809 2029.05.04 05 Celgene Corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901,  
Statele Unite ale Americii 

8/2009 6/2010 

11 R 19870 2029.05.26 34 ŢURCAN Oleg, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

12 R 19871 2029.05.26 34 ŢURCAN Oleg, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 4, ap. 14,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 6/2010 

13 R 19946 2029.05.27 32 Soira Investments Limited, VG 
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

8/2009 8/2010 

14 R 20322 2029.08.28 05 Astellas Pharma Inc., JP 
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

11/2009 11/2010 

15 R 20657 2029.12.04 28,41 SALERAS STAR S.R.L., MD 
Str. Dumitru Rîşcanu nr. 11, ap. 61,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 2/2011 

16 R 21041 2029.08.28 05 Astellas Pharma Inc., JP 
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

11/2009 4/2011 
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17 R 21042 2029.08.28 05 Astellas Pharma Inc., JP 

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

11/2009 4/2011 

18 R 21062 2029.05.26 09,14,18,25,
26,35 

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, CH 
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, Elveţia 

10/2009 5/2011 

19 R 21063 2029.05.26 03,09,14,18,
25,26,35 

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, CH 
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, Elveţia 

10/2009 5/2011 

 
 

 
 
 

 



1
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66 of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie 
în Republica Moldova, în lunile mai – iunie 2019, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor 
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională 

 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale, ţara de origine  
a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de origine  

a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în limbile 
franceză, engleză în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română, dacă este cazul, 

denumirea produsului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

Codul 
ţării Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul Nr. 

BOPI 

1 AO 1109 
2018.02.13 IT VALPOLICELLA - Vin 8/2018 

2 AO 1110 
2018.02.13 IT RECIOTO DELLA VALPOLICELLA - Vin 8/2018 

3 AO 1122 
2018.07.30 BA Romanijski skorup - kajmak 

Romanija skorup – crème/ 
Romanija skorup – cream/ 
Romanija skorup - caimac 

Smântână 
(produse lactate) 2/2019 

4 AO 1123 
2018.07.31 IR مينای اصفهان 

mi:na ie ɪsfaˈhɑːn / 
Émail d'Ispahan/Enamel of 
Isfahan/ Smalț din Ispahan 

Smalț 2/2019 

5 AO 1124 
2018.07.31 IR گليم شيرکی پيچ سيرجان 

kɪˈliːm ∂ ʃɪrækɪpɪtʃ ∂ sɪrjΛn/ 
Kilim Chirakipich de Sirjan/ 
Sirjan’s Shirakipich Kilim/ 
Chilim shirakipich din Sirjan 

Chilim 2/2019 

6 AO 1125 
2018.07.31 IR زيلو ميبد 

ziːluː e Meɪbʊd/ Tapis de 
Meybod/Carpet of Meybod/ 
Covor din Meybod 

Covoare 2/2019 

7 AO 1126 
2018.07.31 IR ورنی مغان 

Værni e mogΛn/ Varni de 
Moghan/ Varni of Moghan/ 
Varni din Moghan 
 

Produse de 
țesătorie, chilim 2/2019 

8 AO 1127 
2018.07.31 IR نازک کاری سنندج 

nɑzUk kɑrɪ e sənəndədʒ/ 
Menuiserie de Sanandaj/ 
Joinery of Sanandaj/ 
Tâmplărie din Sanandaj 

Tâmplărie 2/2019 

9 AO 1128 
2018.10.09 IT FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI  - Vin 2/2019 

10 AO 1129 
2018.11.05 IT LUGANA 

 - Vin 2/2019 

11 AO 1130 
2018.12.30 IR گليم هرسين 

kɪˈliːm ∂ harsin/ Kilim de 
Harsin/ Harsin Kilim/ Chilim 
din Harsin 

Chilim 2/2019 

 
 
 
 
 

 



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 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161 of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

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 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161 of July 
12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O

A
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(51) LOC (12) Cl. 12-15 
(21) f 2019 0019 
(22) 2019.03.26 
(31) 005660255 
(32) 2018.09.26 
(33) EM 
(28) 1 
 

(71) DAVANTI TYRES LIMITED, GB 
Oak House, Woodlands Park, Ashton 
Road, Newton-le-Willows, Merseyside, 
WA12 0HF, Regatul Unit 

(72) Guofeng Shi, CN 
(74) FOCŞA Valentin 
(54) Anvelopă pentru vehicule 

 
(55) 
 
 

 

1.1  1.2 
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(21) f 2019 0019 
 
 

 
1.3 
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(21) f 2019 0019 
 
 
 

 

1.4  1.5 
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(21) f 2019 0019 
 
 
 

1.6 
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(21) f 2019 0019 
 

1.7 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2019 0018 
(22) 2019.03.26 
(28) 5 
 

(71) BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(21) f 2019 0018 
 

 

1  2 
 

3 
 

4 
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(21) f 2019 0018 
 

5 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2019 0036 
(22) 2019.05.17 
(28) 1 

 (71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichetă 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(51) LOC (12) Cl. 23-03 
(21) f 2019 0023 
(22) 2019.04.04 
(28) 1 
 
(55) 

 
(71)(72) NICOLAESCU Constantin, MD 

Str. Valeriu Cupcea nr. 40/1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Sobă 

 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 

 

  

 
1.4  1.5  1.6 

 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 25-03 
(21) f 2019 0034 
(22) 2019.05.16 
(28) 92 
 

(71)(72) GÎNCOTA Grigore, MD 
    MD-6813, Costeşti, Ialoveni,     

              Republica Moldova 
(74) BUNESCU Marian 
(54) Monumente funerare şi elemente de 

monumente funerare 
 
(55) 
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(21) f 2019 0034 
 

 

1.1  1.2 
 

 

2.1  2.2 
 

 

3.1  3.2 
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(21) f 2019 0034 
 
 

 

4.1  4.2 
 

 

5.1  5.2 
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(21) f 2019 0034 
 

 

6.1  6.2 
 

 

 
7.1  7.2 

 

8.1 
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(21) f 2019 0034 
 
 

 

 
8.2  9.1 

 
 

9.2  10.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

10.2  11.1 
 

 

11.2  12.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

12.2  13.1 
 

 

13.2  14.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

14.2  15.1 
 

 

15.2  16.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

16.2  17.1 
 

 

17.2  18.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

18.2  19.1 
 

 

19.2  20.1 
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(21) f 2019 0034 
 

  

20.2  21  22 
 

 

  

23.1  23.2  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 7/2019                                                                                              DESIGN 

 188

(21) f 2019 0034 
 

 

25  26 
 

  

27.1  27.2  28 
 

 

 
29.1  29.2 
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(21) f 2019 0034 

  

30  31  32.1 
 

 

  

32.2  33  34 
 

  

35  36.1  36.2 
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(21) f 2019 0034 
 

 

  

37  38  39 
 

40 
 

 

41  42.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

42.2  43 
 

 

44.1  44.2 
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(21) f 2019 0034 
 

 

45.1  45.2 
 

  

46  47  48 
 

  

49.1  49.2  50 
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(21) f 2019 0034 
 

  

51.1  51.2  52 
 

  

53  54  55 
 

   

56  57.1  57.2  58 
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(21) f 2019 0034 
 

 

 
59  60 

 
  

61  62  63 
 

 

  

64.1  64.2  65.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

 
65.2  66 

 
 

 
67  68 

 
    

69  70  71  72  73.1 
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(21) f 2019 0034 
 

 

  

73.2  74  75 
 

  

76  77  78 
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(21) f 2019 0034 
 

 

 

 

 

79  80  81 
 

 

 
82  83 
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(21) f 2019 0034 
 

  

84  85  86 
 

  

87  88  89 
 

  

90  91.1  91.2 
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(21) f 2019 0034 
 

 

92.1  92.2 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0029 
(22) 2019.04.19 
(28) 1 
(57)  Culori revendicate: roşu, albastru, gri 

închis. 

(71) LĂCĂTUŞ Ion, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 10/1, ap. 48, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(74) av. Iulian E. IORGA 
(54) Logou 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
 

 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0038 
(22) 2019.05.21 
(28) 1 

 (71)    TERMICAN Sergiu, MD 
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  

          MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Simbol grafic 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
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(21) f 2019 0038 
 

 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2019 0039 
(22) 2019.05.22 
(28) 10 
 

(71)   TERMICAN Sergiu, MD 
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  

          MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Simboluri grafice 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se  protejează 
 

 

   

 

 

1  2  3  4  5 
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(21) f 2019 0039 
 
 

   

6  7  8  9 
 

10 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. crt. (21) 

Nr.  
de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 f 2018 0005 2018.01.23 19-08 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

4/2018 

2 f 2018 0064 2018.11.20 19-08 17 SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 9, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2019 

 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 

şi modelelor industriale eliberate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,codul ţării conform 
normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

 de depozit 

(22) 
Data 

 de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1829 32-00 f 2018 0040 2018.06.28 5 PRODUSE DE FAMILIE 
S.R.L., MD 

3/2019 

2 1831 25-02 f 2018 0050 2018.08.17 5 ZDROBĂU Vladislav, MD 4/2019 
3 1832 12-08 f 2018 0052 2018.09.03 1 VINFAST TRADING AND 

PRODUCTION LIMITED 
LIABILITY COMPANY, VN 

4/2019 

4 1833 12-08 f 2018 0053 2018.09.03 1 VINFAST TRADING AND 
PRODUCTION LIMITED 
LIABILITY COMPANY, VN 

4/2019 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării  

termenului de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI,  
numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

cert-
ificatului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 701 2024.05.17 f 2004 0087 2004.05.17 19-08, 
99 

1 WINE-TRADEMARKS 
S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, 
ap. 2, MD-2059, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2005 
11/2005 

2 1607 2024.06.19 f 2014 0041 2014.06.19 32-00 1 RITLABS S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 
42, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2014 
1/2015 
4/2015 

3 1610 2024.06.23 f 2014 0043 2014.06.23 19-08 2 ALIANŢA-VIN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Orheiului nr. 38, 
MD-3701, Străşeni, 
Republica Moldova 

8/2014 
2/2015 
5/2015 

4 1638 2024.12.18 f 2014 0075 2014.12.18 09-03 1 FEDOCENKO Sergei, 
UA 
Ul. Pasicna nr. 15/1, 
29011, Hmelinitskii, 
Ucraina 

2/2015 
8/2015 

11/2015 

 

 



1
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

039383 - 10/2016 (511)  
33 - whisky. 

(511)  
33 - whisky de proveniență 
scoțiană. 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

043050 - 11/2018 
 
 

 

(730)  
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 6,  
bloc 1, ap. 28, MD-2021, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Ciocîrliei nr. 21/5,  
MD-2021, Chişinău, Republica 
Moldova 

3 Mărci 000547 
 
 
 
 

000546 
000482 

 
 
 

000481 
 
 
 
 
 
 

000484 
 
 
 
 

017736 
 
 
 

023432 

3R 276 
 
 
 
 

2R 283 
2R 285 

 
 
 

3R 292 
 
 
 
 
 
 

2R 293  
 
 
 
 

R 14499  
 
 
 

R 18451 

7/1994 
7/2007 
8/2007 
3/2017 

 
7/1994 
6/2000 
9/2000 

11/2010 
 

7/1994 
4/1996 
5/1998 
4/2007 
5/2008 
2/2018 

 
7/1994 
6/2000 
9/2000 

11/2010 
 

9/2006 
3/2007 
4/2016 

 
12/2008 
9/2009 
5/2018 

(730)  
Burgstrasse 26, CH-8750 
Glaris, Elveţia 
 

(730)  
Quai du Général-Guisan 24, 
CH-1204 Geneva, Elveţia 
 

4 Marcă 008496 R 7055 10/1999 
3/2000 
3/2009 
4/2009 
8/2009 

(730)  
410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, State-
le Unite ale Americii 
 

(730)  
1132 West Blackhawk Street, 
Chicago, Illinois 60642, State-
le Unite ale Americii 
 

5 Marcă 008644 R 7372 1/2000 
6/2000 
4/2010 
6/2010 
8/2010 

10/2010 

(730)  
Meritor Technology, Inc. (a 
corporation organized and 
existing under the laws of the 
state Delaware), US 

(730)  
Meritor Technology, LLC, US 
 
 

6 Marcă 008602 R 7915 7/2000 
12/2000 
5/2001 
4/2004 
6/2009 

(730)  
IMPERIAL VIN  S.A., MD 
 

(730) 
IMPERIAL VIN GROUP 
S.R.L., MD 
 

7 Marcă 008617 R 9056 11/1999 
11/2002 
2/2002 
8/2009 

 

(730)  
Przedsiębiorstwo POLMOS  
Bialystok, Spólka Akcyjna, PL 
Ul. Elewatorska 20, 15-950 
Bialystok, Polonia 

(730)  
CEDC International Sp. z o.o., 
PL 
ul. Kowanowska 48, 64-600, 
Oborniki, Polonia 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Mărci 010510 

 
 
 
 

013188 
 
 
 

014834 
 
 
 

030507 

R 9265  
 
 
 
 

R 11495  
 
 
 

R 15384 
 
 
 

25398 

10/2002 
4/2003 
4/2004 
9/2011 

 
7/2004 
1/2005 
8/2013 

 
5/2007 

10/2007 
8/2014 

 
4/2012 
5/2014 

(730)  
IMPERIAL VIN  S.A., MD 
 

(730)  
IMPERIAL VIN GROUP 
S.R.L., MD 
 

9 Mărci 012983 
 
 
 
 

033555 

R 11344 
 
 
 
 

25524 

6/2004 
11/2004 
8/2013 
9/2013 

 
10/2013 
7/2014 

(730)  
Zone Industrielle Wolser, L-
3452 Dudelange, Luxemburg 
 

(730)  
19, rue du Puits Romain, L-
8070 Bertrange, Luxemburg 
 

10 Marcă 025627 20133 9/2009 
9/2010 

(730)  
Nefis S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

(730)  
NEFIS S.R.L., MD 

11 
 
 
 

Desene/ 
modele 
industriale 
 

f 2004 0057  
 
 
 
 

f 2014 0012 

2R 684 
 
 
 
 

1640 

2/2005 
10/2005 
12/2009 
5/2014 

 
8/2015 

11/2015 

(73)  
ÎNTREPRINDEREA CU 
CAPITAL STRĂIN 
"RENAISSANCE-PERFECT" 
S.R.L., MD 
Str. Chişinăului  
nr. 94A, MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

(73)  
RENAISSANCE-PERFECT 
S.R.L., MD 
 
 
Str. Chişinăului  
nr. 94/A, MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

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 Mărci 001595 

1994.05.06 
 

001596 
1994.05.06 

 
000838 

1994.03.15 
95943, 

1982.12.18, SU 
 

000867 
1994.03.18 

6834, 
1947.10.10, SU 

2R 1850 
 
 

2R 1851 
 
 

2R 2217 
 
 
 
 

2R 2199 
 
 
 

2/1995  
8/1995 

10/2004   
6/2014 

 
11/1995 
10/2004 
5/2014 

 
 

(730) 
AstraZeneca AB, SE 
 
151 85, Södertälje, 
Suedia 

(730) 
ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED, MU 
GBS Plaza, Cnr. La 
Salette & Royal Roads, 
Grand Bay, Mauritius 

3136 
2019.06.11 

 

2 Marcă 025313 
2009.04.28 

 

20452 
 
 
 

9/2009    
6/2010    

12/2010   
10/2017   
12/2017 

 

(730)   
ARC HOLDINGS, FR 
 
104 avenue du Général 
de Gaulle F-62510 
ARQUES, Franţa 

(730)   
ARC MANAGEMENT & 
SERVICES, FR 
104 avenue du Général 
de Gaulle 62510 
Arques, Franţa 

3137 
2019.06.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Marcă  033925 

2013.10.29 
 

25874 
 

12/2013   
9/2014 

(730)   
PARAMETIMPEX 
S.R.L., MD 
Str. A. Pușkin nr. 4,  
MD-2009, Chișinău, 
Republica Moldova 

(730)  
FILAT Cristina, MD 
 
Str. Vlaicu Pîrcălab  
nr. 42, ap. 5, MD-2012, 
Chișinău,  
Republica Moldova 

3138 
2019.06.11 

 

4 Marcă  038953 
2016.05.27 

 

30019 
 

7/2017    
11/2017 

(730)   
VINICARA S.R.L., MD 
 
Str. George Coşbuc nr. 
13, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
STS TRADING S.R.L., 
MD 
Str. George Coşbuc nr. 
13, MD-2005,  
Chişinău, Republica 
Moldova  

3139 
2019.06.11 

 

5 Marcă  030499 
2012.01.20 

 

23357 
 

3/2012    
12/2012   
5/2018 

(730)   
Google LLC, a Limited 
Liability Company 
organized under laws of 
State of Delaware, US 
1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain 
View, California 94043, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
The Infatuation Inc., US 
 
 
 
424 Broadway, 5th 
Floor New York, NEW 
YORK 10013, Statele 
Unite ale Americii 

3140 
2019.06.11 

 

6 Mărci  022745 
2008.01.23 

 
 

023026 
2008.03.05 

 

R 18120 
 
 
 

R 18317 
 

10/2008  
7/2009    
3/2018 

 
11/2008   
8/2009    
3/2018 

(730)   
Unipharm, Inc., US 
 
 
350 Fifth Avenue, Suite 
6701, New York, NY 
10118, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Takeda 
Pharmaceuticals 
International AG, CH 
Thurgauerstrasse 130, 
8152 Glattpark-Opfikon 
(Zurich), Elveţia 

3141 
2019.06.12 

 

7 Marcă 025234 
2009.04.02 

 

22917 
 

9/2009   
9/2012 

(730)   
ILCENCO Vsevolod, 
MD 
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5,  
ap. 9, MD-2043,  
Chișinău, Republica 
Moldova 

(730)   
COIALNÎC Victor, MD 
 
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 
ap. 76, MD-2051, Chiși-
nău, Republica Moldova  

3142 
2019.06.12 

 

8 Marcă  018887 
2006.03.02 

 

R 14445 
 

8/2006    
1/2007    
5/2016 

(730)   
ILCENCO Vsevolod, MD 
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5,  
ap. 9, MD-2043,  
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
COIALNÎC Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 
ap. 76, MD-2051, Chişi-
nău, Republica Moldova  

3143 
2019.06.12 

 

9 Marcă 025978 
2009.10.15 

 

20625 
 

1/2010    
1/2011 

(730)   
ILCENCO Vsevolod, MD 
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, 
ap. 9, MD-2043,  
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
COIALNÎC Victor, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 
ap. 76, MD-2051, Chişi-
nău, Republica Moldova 

3144 
2019.06.12 

 

10 Mărci 026270 
2009.12.04 

 
026273 

04.12.2009 
 

026274 
2009.12.04 

 
026275 

2009.12.04 
 

026276 
2009.12.04 

 
026278 

2009.12.04 
 

026280 
2009.12.04 

 
026282 

2009.12.04 

20774 
 
 

20775 
 
 

20776 
 
 

20777 
 
 

20778 
 
 

20779 
 
 

20780 
 
 

20782 
 

4/2010   
6/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(730)   
World Medicine, MD 
 
 
 
Str. arheolog Ion  
Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(730)   
Reprezentanţa "World 
Medicine Ilac Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi" 
S.A., MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3145 
2019.06.14 
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026283 

2009.12.04 
 

026339 
2009.12.04 

 
026266 

2009.12.04 
 

026267 
2009.12.04 

 
026271 

2009.12.04 
 

026336 
2009.12.04 

 
026277 

2009.12.04 
 

026340 
2009.12.04 

 
20783 

 
 

20816 
 
 

20828 
 
 

20829 
 
 

20831 
 
 

20838 
 
 

21941 
 
 

22167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2010   
12/2011 

 
4/2010   
3/2012 

11 Mărci 026606 
2010.02.05 

 
026607 

2010.02.05 
 

026668 
2010.02.05 

 
026667 

2010.02.05 
 

026629 
2010.02.05 

 
026630 

2010.02.05 
 

026636 
2010.02.05 

 
026645 

2010.02.05 
 

026611 
2010.02.05 

 
026619 

2010.02.05 
 

026620 
2010.02.05 

 
026621 

2010.02.05 
 

026622 
2010.02.05 

 
026625 

2010.02.05 
 

026626 
2010.02.05 

 
026650 

2010.02.05 
 

026651 
2010.02.05 

20817 
 
 

20818 
 
 

20823 
 
 

20843 
 
 

20846 
 
 

20847 
 
 

20849 
 
 

20855 
 
 

20865 
 
 

20870 
 
 

20871 
 
 

20872 
 
 

20874 
 
 

20875 
 
 

20876 
 
 

20879 
 
 

20880 
 

5/2010   
3/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(730)   
Rotapharm Limited, în 
proces de lichidare,  MD 
 
 
Str. Romană nr. 2/2,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Reprezentanţa "World 
Medicine Ilac Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi" 
S.A., MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 27,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

3146 
2019.06.18 
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026652 
2010.02.05 

 
026654 

2010.02.05 
 

026656 
2010.02.05 

 
026661 

2010.02.05 
 

026662 
2010.02.05 

 
026663 

2010.02.05 
 

026623 
2010.02.05 

 
026624 

2010.02.05 
 

027308 
2010.06.14 

 
027307 

2010.06.14 
 

026644 
2010.02.05 

 
026617 

2010.02.05 
 

026635 
2010.02.05 

 
026665 

2010.02.05 
 

027280 
2010.06.09 

20881 
 
 

20882 
 
 

20884 
 
 

20887 
 
 

20888 
 
 

20889 
 
 

20903 
 
 

20904 
 
 

21738 
 
 

21739 
 
 

21833 
 
 

21991 
 
 

21992 
 
 

21994 
 
 

21995 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/2010    
10/2011 

 
 
 
 

5/2010    
11/2011 

 
5/2010   

12/2011 
 
 
 
 
 
 
 

12/2010  
12/2011 

12 Marcă 014393 
2004.01.27 

 

R 12155A 
 

5/2005 
5/2013 
3/2014 
6/2014 

10/2015 
 

(730)   
BORSUCOVSCAIA  
Ecaterina, MD 
Str. N. Titulescu nr. 1,  
ap. 105, MD-2002,  
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
BIOPACK-M S.R.L., MD 
 
Str. Alexandru Vlahuţă 
19/4, ap. 10, MD-2005, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

3122 
2019.06.19 

 

13 Marcă 008602 
1999.04.29 

 

R 7915 7/2000 
12/2000 
5/2001 
6/2009 

 
 

(730)   
IMPERIAL VIN GROUP 
S.R.L., MD 
MD-7330, Pleşeni,  
Cantemir, Republica 
Moldova 

(730)   
VOLCU Oleg, MD 
 
Str. Dorobanţi nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

3147 
2019.06.19 
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Modificări în contractele de licenţă 
 
În baza cererii nr. 1880 din 27.03.2019 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă  

nr. 2749 înregistrat la 23.01.2017 (BOPI nr. 2/2017), referitor la marca IR 912082, încheiat între licenţiarul 
ERUSLU SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR şi  licențiatul SMARTINO 
INTERNATIONAL S.R.L., MD, se acceptă modificările în redacţia Acordului adiţional nr. 1 din 
25.12.2018, după cum urmează: 

- punctul 1.1. din contract se expune în următoarea redacţie:  
„Licenţiarul acordă dreptul de utilizare exclusivă a mărcii Licenţiatului şi dreptul de a încheia contracte de 
sublicenţă, păstrându-şi dreptul de titular.” 

 
*** 

 
În baza cererii nr. 3429 din 19.04.2019 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă 

nr. 2560 înregistrat la 17.12.2015 (BOPI nr. 1/2016), referitor la marca IR 1126036, încheiat între 
licenţiarul Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi licențiatul Akţionernoe obşcestvo “NEFIS-
BIOPRODUKT”, RU, se acceptă modificările în redacţia Acordului adiţional din 12.03.2019, după cum 
urmează: 

- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 23.11.2020; 
- se modifică punctul 4.1. din contract referitor la mărimea recompensei lunare achitate 

Licenţiarului de către Licenţiat, inclusiv TVA, conform ratei stipulate în legislaţia în vigoare; 
- părţile au convenit să extindă acţiunea prezentului acord adiţional în partea referitoare la introdu-

cerea modificărilor în punctul 4.1. din contract asupra relaţiilor dintre părţi, începând cu 01.01.2019. 

 
 

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 invenție, 

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 BE a 2016 0118 2015.05.14 04.2017 art. 51(2) 
2 FR a 2016 0119 2015.04.02 03.2017 art. 51(2) 
3 US a 2016 0121 2015.04.30 05.2017 art. 51(2) 
4 IL a 2016 0130 2015.04.27 04.2017 art. 51(2) 
5 ES a 2016 0132 2015.05.21 05.2017 art. 51(2) 

 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de inven-

ţie, articolul din Legea nr.50/2008 privind brevetele de invenţie în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  
1 MD a 2019 0005 2019.02.15 - art. 32 
2 MD a 2019 0012 2019.03.15 - art. 33(9) 
3 MD a 2019 0013 2019.03.15 - art. 33(9) 
4 MD a 2019 0014 2019.03.15 - art. 33(9) 
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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 (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 valabi-
lităţii 

1 PLACOPLATRE, FR 3891 a 2006 0181 2004.12.03 2018.12.03 
2 UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
4191 a 2012 0003 2011.12.14 2018.12.14 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICO-
LAE TESTEMIŢANU" DIN REPU-
BLICA MOLDOVA, MD 

4291 a 2013 0100 2013.12.27 2018.12.27 

4 INSTITUTUL DE INGINERIE 
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNO-
LOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 

4333 a 2013 0080 2012.12.20 2018.12.20 

5 RASSOHIN Ion, MD 4353 a 2013 0093 2013.12.03 2018.12.03 
6 HERMANN WIEGAND GmbH, DE 4442 a 2012 0122 2012.12.12 2018.12.12 
7 VÎRLAN Vasili, MD 4483 a 2016 0142 2016.12.19 2018.12.19 

 
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 3380 a 2006 0272 2006.12.08 2017.12.08 
2 POPESCU Timofei, MD; 

SCRIPNIC Svetlana, MD 
4030 a 2009 0134 2009.12.12 2017.12.12 

3 RUDIC Valeriu, MD 4104 a 2010 0141 2010.12.22 2017.12.22 
4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEH-

NOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOL-
DOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4234 a 2012 0124 2012.12.20 2017.12.20 

5 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 
NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 

4282 a 2013 0003 2012.12.11 2017.12.11 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4300 a 2012 0128 2012.12.28 2017.12.28 
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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 inven-
ţie, articolul din Legea nr.50/2008 privind brevetele de invenţie în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2019 0008 2019.02.08 - art. 32 

 
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 CRIŢCHII Roman Vladimirovici, UA 189 s 2009 0222 2009.12.02 2017.12.02 
2 CUŞNIR Valeriu, MD 434 s 2010 0208 2010.12.01 2017.12.01 
3 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
395 s 2010 0215 2010.12.22 2017.12.22 

4 GHITENŞTEIN Efraim, MD 808 s 2013 0209 2013.12.16 2017.12.16 
5 GHITENŞTEIN Efraim, MD 814 s 2013 0210 2013.12.16 2017.12.16 
6 IURCENCO Evghenii, MD;  

AGAFII Vasile, MD;  
DICUSAR Alexandr, MD;  
BORŢOI Tudor, MD 

1098 s 2015 0157 2015.12.03 2017.12.03 

 
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror 

termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului,  
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului,  

data expirării termenului de valabilitate prelungit 
   

Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
termenului de 
valabilitate a 

brevetului 

Data expirării  
termenului de 

valabilitate pre-
lungit 

1 785 s 2014 0026 2014.03.03 ROZOVEL Pavel, MD 2020.03.03 2024.03.03 
2 786 s 2014 0030 2014.03.10 ROZOVEL Pavel, MD 2020.03.10 2024.03.10 
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MM4E Lista brevetelor europene validate a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform  
art. 68 din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului MD/EP, numărul depozitului MD/EP, data depozitului, data încetării valabilităţii   

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet MD/EP 

(21) Nr. 
depozit MD/EP 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 Geroa Diagnostics, S.L., ES  3171174 e 2017 0031/  
15195662 

2015.11.20 2018.11.20 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 
de menţinere în vigoare a brevetului, conform  

art. 59 din Legea nr. 39/2008 (cu dreptul de restabilire) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii  
de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

1 C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - 
SOCIETA CONSORTILE A R.L., IT 

233 v 2014 0034 2014.12.30 2016.12.31 2018.12.31 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin  
neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului,  

conform art. 59 din Legea nr. 39/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii  

de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP "SELECŢIA", 
MD 

120 v 2007 0002 2007.01.18 2012.12.31 2017.12.31 

2 KWS SAAT SE, DE 196 v 2013 0040 2013.11.29 2015.12.31 2017.12.31 
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Retragerea cererilor de înregistrare a mărcilor pentru o parte 
din clase, în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38/2008  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data emiterii deciziei, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii,  
datele iniţiale, datele finale 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

Data emiterii 
deciziei 

(441) 
Nr. BOPI 

Datele iniţiale Datele finale 

1 043735 2019.01.29 2019.06.25 3/2019 (511) NCL(11-2019)  
11; 35.  

(511) NCL(11-2019)  
35. 

 
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 041076 2017.08.28 2019.06.04 Art. 44 (4) a 10/2017 
2 041528 2017.11.20 2019.06.24 Art. 44 (4) a 1/2018 
3 041778 2017.12.15 2019.06.26 Art. 44 (4) a 4/2018 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  
de depozit 

(220) 
Data  
de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant 
cod ST.3 OMPI 

Data expedie-
rii deciziei de 
respingere 

(441) 
Nr. 
BOPI 

1.  041902 2018.01.24 BACIO DI BOLLE DI 
ASTRI 

MORAR Aurel, MD 
 

2019.06.13 3/2018 

2.  042090 2018.03.06 GLEN'S VODKA MERCAT DEVELOPMENTS 
LIMITED, GB 

2019.06.13 5/2018 

3.  042471 2018.05.14 UNICORN ESTATE UNICORN ESTATE S.R.L., 
MD 

2019.06.13 8/2018 

4.  042477 2018.05.21 ZIMBRU POWER 
MATTERS 

VELOCORD S.R.L., MD 2019.06.13 8/2018 

5.  042724 2018.07.02 ECHILIBRU CASTEL MIMI S.R.L., MD 2019.06.28 10/2018 
6.  042762 2018.07.09 TODOS24 TRANDAFIR Viorel, MD 2019.06.13 9/2018 
7.  042778 2018.07.10 CANDY Lawand General Trading FZE. 

AE  
2019.06.24 9/2018 

8.  042779 2018.07.11 FOOD MAFIA SUSHI & 
LOVE 

FOOD FAMILY S.R.L., MD 2019.06.13 9/2018 

9.  042884 2018.08.01 INTERNET ON THE 
INTERNET INTERNET 
WITHIN THE SYSTEM 
CORPORATION 

HRIPTULOV Serghei,MD 
 

2019.06.13 9/2018 

10.  042895 2018.08.03 UN PARTENER DE 
ÎNCREDERE 

MICROINVEST S.R.L., între-
prindere mixtă, organizaţie de 
microfinanţare, 
MD 

2019.06.13 9/2018 

11.  042896 2018.08.03 NADIOJNÎI PARTNIOR MICROINVEST S.R.L., între-
prindere mixtă, organizaţie de 
microfinanţare, MD 

2019.06.13 9/2018 

12.  043035 2018.09.03 BETAREN Joint Stock Company 
"Schelkovo Agrohim", RU 

2019.06.13 11/2018 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de 

graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. de ordine al 

înregistrării 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data expiră-
rii valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 94 000639 NISSAN 

PRIMERA 
2018.12.28 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia 

2 R 6849 008291 KRAFT 
PHILADEL-

PHIA  

2018.12.01 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
Statele Unite ale Americii 

3 R 6851 008318 FALA-
DENTAL 

2018.12.10 FALA-DENTAL S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 13,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

4 R 6871 008289 FACTIVE 2018.12.02 LG CHEM, LTD., KR 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

5 R 6875 008323 YARIS VER-
SO 

2018.12.17 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 
JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA 

6 R 6941 008346 INGEOCAD 2018.12.28 INGEOCAD, Institut de Geodezie, Prospecţiuni 
Tehnice şi Cadastru, întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 47,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7 R 6972 008331 Marcă figurati-
vă 

2018.12.21 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

8 R 7061 008313 NOVASCOPE 2018.12.04 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a Mau-
ritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

9 R 7062 008314 Marcă figurati-
vă 

2018.12.04 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a Mau-
ritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10 R 7063 008315 NOVASCOPE 2018.12.04 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a Mau-
ritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

11 R 7064 008316 NOVASCOPE 2018.12.04 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a Mau-
ritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

12 R 7065 008317 Marcă figurati-
vă 

2018.12.04 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a Mau-
ritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

13 R 7502 008320 RUSSKAYA  
ВОДКА  
Русская 

RUSSIAN 
VODKA  

2018.12.16 Spirits International B.V., LU 
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, 
Grand-Duchy, Luxembourg 

14 R 7688 008293 DANA 2018.12.04 BABII Daniel, MD 
Str. Mitropolitul Petru Movilă nr. 23, bloc 2, ap. 1, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
15 R 8292 008347 NATUR  

SUCURI  
fruct  

MAI GUSTOS 
- MAI MULTE 

FRUCTE  

2018.12.29 CRAM-MUNTEANU S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 38/2, ap. 50,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

16 18983 024628 Nelea-tur 2018.12.02 NELEA-TUR S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

17 19150 024673 CIGARTEX 2018.12.03 ŢÎBULAC Corina, RO 
Şos. Nordului nr. 54 B, ap. 1, sector 1, Bucureşti, 
România 

18 19151 024674 FASHION 
SMOKE 

2018.12.03 ŢÎBULAC Corina, RO 
Şos. Nordului nr. 54 B, ap. 1, sector 1, Bucureşti, 
România 

19 19152 024698 grup 
UNiORA 

2018.12.08 UNIORA GRUP S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Bucureşti nr. 117,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

20 19156 024728 Ampicilox 
Ампицилокс 

2018.12.16 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

21 19157 024733 STROMBAJE
CT AQUA 

2018.12.18 Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

22 19158 024734 AQUATEST 2018.12.18 Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

23 19161 024746 BUCHET DE 
LILIAC 

2018.12.30 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

24 19162 024747 BUCHET DE 
LĂCRĂMIOA-

RA 

2018.12.30 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

25 19163 024748 BUCHET DE 
FLORI DE TEI 

2018.12.30 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

26 19164 024749 BUCHET DE 
LAVANDA 

2018.12.30 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

27 19165 024750 BUCHET DE 
SALCÎM ALB 

2018.12.30 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

28 19260 024758 ШАШЛЫКУЙТ
Е С НАМИ 

2018.12.18 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere  
mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

29 19265 024705 Cardimac 
Кардимак 

2018.12.10 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

30 19266 024707 Venparin 
Венпарин 

2018.12.10 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

31 19267 024709 Teovent 
Теовент 

2018.12.10 Metatron S.A., MD 
Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

32 19268 024714 K 2018.12.16 KOL’ IS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Komsomolskaia nr. 1a,  
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova 

33 19271 024766 RENKLY 2018.12.24 PALADI Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

34 19280 024792 L LAFARGE  
Dam viata 

materialelor 

2018.12.23 LAFARGE, FR 
61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, Franţa 

35 19294 024672 BLADERUNN
ER 

2018.12.02 BPB United Kingdom Limited, GB 
Aldwych House, 81 Aldwych, London, WC2B 
4HQ, Regatul Unit 
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1 2 3 4 5 6 
36 19311 024722 WINTERM 2018.12.11 Dell Inc., US 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,  
Statele Unite ale Americii 

37 19312 024791 VIANCE 2018.12.23 Dell Inc., US 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,  
Statele Unite ale Americii 

38 19342 024817 FORD CAR-
GO 

2018.12.26 FORD MOTOR COMPANY, US 
One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 
Statele Unite ale Americii 

39 19370 024760 ВЕСЕЛЫЙ 
ПАПА 

2018.12.18 PIC Samuil, MD 
Str. Lipcani nr. 1 A, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

40 19409 024702 MyO2 2018.12.09 BIO COUNTRY S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Valea Dicescu nr. 100, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

41 19426 024823 UNO 2018.12.30 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

42 19435 024827 Centrul de 
instruire VE-

HICUL 

2018.12.30 VEHICUL, centru de instruire a conducătorilor 
auto, MD 
Str. Mileşti nr. 34 "B", 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

43 19438 024808 AQUATORIA 2018.12.25 TRIFANIUC Angelica, MD 
Str. Pompierilor nr. 12, 
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

44 19440 024814 DINTAG 2018.12.25 Dintag Corporation Oy, FI 
Valtatie 12, 46900 Anjalankoski, Finlanda 

45 19458 024763 mannikin 2018.12.19 MANECHIN S.R.L., MD 
Str. Grădinarilor nr. 18, of. 9, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

46 19470 024828 Greenfield 
TROPICAL 

2018.12.29 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

47 19506 024786 MIREASA 2018.12.23 ARHIMEDIA S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 67, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

48 19536 024724 ЛИЧНОСТЬ 
СТРАНЫ 

2018.12.12 EVSTRATIEV Serghei, MD 
Str. Bucureşti nr. 25, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

49 19537 024816 CRICOVA  
Primeur 

2018.12.26 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

50 19587 024762 laborator medical 
eurolab 

2018.12.24 EUROLAB S.R.L., MD 
Bd. Traian nr. 7, bloc 1, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

51 19609 024694 44  
Jazz Cafe 

2018.12.05 CEBOTARESCU Maia, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

52 19634 024801 ЖЕЛАНЖЕ 2018.12.24 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

53 19635 024825 DOI PAŞI 2018.12.29 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

54 19664 024803 aab® 
arutin art bureau 

2018.12.24 ARUTIN Evghenii, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bloc 1, ap. 54, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

55 19812 024800 Baby  
NATURALS 

2018.12.24 SODIC SA (Societe anonyme), CH 
Imm. Continental, Case postale 108, CH-3963 
Crans-Montana 2, Elveţia 

56 19905 024675 SONNENKRA
FT 

2018.12.04 GP BATERIA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 86-A, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

57 20073 024759 Twixels 2018.12.18 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

58 20105 024719 SEASONS 
brasserie 

2018.12.17 BORA Sinan, MD 
Str. Alexandru Cristea nr. 45, MD-6801, 
Ialoveni, Chişinău, Republica Moldova 
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59 20308 024751 Libelle 

Interiors 
2018.12.31 SUNSET S.R.L., MD 

Str. Belgrad nr. 19/1, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

60 20571 024696 IDEAL 2018.12.05 Oleina S.A., CH 
13 route de Florissant, 1206 Geneva, Elveţia 

61 21316 024804 MASTEROK 2018.12.24 RULTEHCOM S.R.L., MD 
Str. București nr. 19 A, 
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în decembrie 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) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  2R 3 000375 TIGER BALM 2019.12.21 HAW PAR CORPORATION LIMITED, SG 

2  R 7499 009032 CFS 2019.12.16 Fabrica de sticlă din Chişinău, întreprinde-
re de stat, MD 

3  R 7512 009033 Fragmin 2019.12.21 Pfizer Health AB, SE 
4  R 7513 009034 Fragminject 2019.12.21 Pfizer Health AB, SE 

5  R 7537 009024 SOPIANAE 2019.12.15 British American Tobacco (Brands)  
Limited, GB 

6  R 7540 009037 FOCUS 2019.12.23 HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR 

7  R 7557 009017 FREEDOM 2019.12.14 Delphi Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, US 

8  R 7571 009049 GB SA 2019.12.22 GHIPS-BIRUINŢA S.R.L., MD 

9  R 7576A 009105 BFGOODRICH 2019.12.29 COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, FR 

10  R 7584 009018 Marcă figurativă 2019.12.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
11  R 7585 009019 Marcă figurativă 2019.12.15 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
12  R 7586 009020 AGILENT 2019.12.15 Agilent Technologies, Inc., US 
13  R 7588 009039 NIT 2019.12.23 HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR 

14  R 7589 009046 ZIPLON 2019.12.27 YKK CORPORATION, corporaţia statului 
Japonez, JP 

15  R 7595 009022 YUSIMI 2019.12.15 Yusimi Corporation, KR 

16  

R 7601 008997 SMIRNOFF®  
PURVEYORS TO THE 

IMPERIAL COURT 
PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff 
Fls 

Smirnoff Vodka Nº21 
VODKA

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
Statul Connecticut, US 

17  

R 7602 008998 SMIRNOFF®  
PURVEYORS TO THE 

IMPERIAL COURT 
PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff 
Fls 

Smirnoff Vodka Nº57 
VODKA

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
Statul Connecticut, US 

18  

R 7603 008999 SMIRNOFF®  
PURVEYORS TO THE 

IMPERIAL COURT 
PROCESS OF 

Ste Pierre Smirnoff 
Fls 

Smirnoff Vodka Nº25 
CITRUS

2019.12.06 Diageo North America, Inc., corporaţie din 
Statul Connecticut, US 

19  R 7604 009003 VECTOR 2019.12.08 The Gillette Company LLC, US 
20  R 7605 009004 FLEXOR 2019.12.08 The Gillette Company LLC, US 

21  
R 7643 009006 VIAGRA 2019.12.09 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată 

şi existentă conform legilor statului Con-
necticut, US 

22  
R 7644 009008 ВИАГРА 2019.12.09 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată 

şi existentă conform legilor statului Con-
necticut, US 

23  R 7666 009015 LA TAIFAS 2019.12.10 Moldacom S.A., concern, MD 
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24  R 7713 008991 VOXRA 2019.12.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 

25  R 7790 009014 KAZACIOK 2019.12.09 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

26  R 8046 009038 HAS 2019.12.23 HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR 

27  R 8208 008989 ЕKОН 
EKON 

2019.12.01 CREDAGALEX S.R.L., MD 

28  R 8438 009021 Marcă figurativă 2019.12.15 Agilent Technologies, Inc., US 
29  20428 026342 SERPANTINI 2019.12.14 GRECU Gheorghe, MD 
30  20429 026353 MATTROM 2019.12.11 CECAN Valeriu, MD 

31  
20489 026138 apropo

a 
magazin

2019.12.11 Reforma Art S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 

32  20506 026374 FREEDOM 
CLUBBIN’ 

2019.12.10 Japan Tobacco Inc., JP 

33  20509 026397 АРФАЗЕТИН 
ARFAZETIN 

2019.12.17 DEPOFARM S.R.L., MD 

34  20510 026446 CUTICURA 2019.12.24 Keyline Brands Limited, GB 
35  20522 026404 Paramour 2019.12.28 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
36  20530 026408 BY TERRY 2019.12.17 Mesyl Limited, GB 

37  20533 026441 CAFETERRA  
with love 

2019.12.30 REUŢCHII Eduard, MD 

38  20534 026179 7 ga. 2019.12.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

39  20540 026419 GUSTUL COPI-
LĂRIEI 

2019.12.22 CIBIZOV Denis, MD 

40  20547 026387 KALEV 
КАЛЕВ 

2019.12.14 KALEV Iuri, MD 

41  
20567 026251 ARMONIA 2019.12.02 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA 

FABRICA, societate pe acţiuni de tip în-
chis, MD 

42  
20568 026252 АРМОНИЯ 2019.12.02 BENDERSCAIA TECSTILINO-TCAŢCAIA 

FABRICA, societate pe acţiuni de tip în-
chis, MD 

43  20594 026248 Miradera 2019.12.02 MIRADERA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

44  20595 026362 ROFCIKLINE 2019.12.07 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 
IE 

45  20596 026363 FLOCIKARE 2019.12.07 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 
IE 

46  20609 026384 BAUKOL-
IZOPLAST 

2019.12.18 CECAN Valeriu, MD 

47  20610 026437 MEZZA 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE 
48  20611 026438 PENCOMEX 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE 
49  20620 026421 SCALA 2019.12.23 MIRONENCO Victoria, MD 

50  20628 026347 LORAS 2019.12.04 GAŢCAN Georgeta, MD 
CIOBANU Liubovi, MD 

51  20633 026378 Ocean Fish 2019.12.11 BUSUIOC Ilie, MD 
52  20664 026238 Expo Vin 2019.12.01 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 

53  20666 026262 Marcă figurativă 2019.12.03 Paramount International IP Holding Com-
pany, US 

54  20667 026263 Marcă figurativă 2019.12.03 Paramount International IP Holding Com-
pany, US 

55  20668 026368 555 2019.12.09 RAILEAN Andrei, MD 
56  20669 026394 BUILT TO RESIST 2019.12.14 Jansport Apparel Corp., US 
57  20670 026395 EASTPAK 2019.12.14 Jansport Apparel Corp., US 

58  20671 026396 EASTPAK 
U.S.A. 

2019.12.14 Jansport Apparel Corp., US 

59  20672 026410 ТАЯ 
TAIA 

2019.12.21 RAZLOGA Rostislav, MD 

60  20673 026417 MUBADALA 2019.12.22 Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC, AE 

61  
20687 026402 SATELLIT 2019.12.15 Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s 

ogranichennoy otvetstvennostyou 
"FENOX", BY 

62  20697 026254 AQUARIUM 2019.12.04 CERMICOM S.R.L., societate comercială, 
MD 

63  20703 026177 IDL 2019.12.04 DAVID Svetlana, MD 

64  20704 026178 S  
Schuller 

2019.12.04 DAVID Svetlana, MD 

65  
20708 026348 ПРИКРАСА 2019.12.04 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 
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66  20709 026349 AGENT-TURA 2019.12.04 PORCIULEAN Tatiana, MD 
67  20712 026390 BIMAKSIL 2019.12.14 Ahmet Melih Şahin, TR 
68  20716 026450 Marcă figurativă 2019.12.31 GM Korea Company, KR 

69  

20744 026259 CTX 2019.12.03 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, 
US 

70  20745 026385 BAUKOLIZOTER
M 

2019.12.18 CECAN Valeriu, MD 

71  20746 026414 APOCALIPS 2019.12.22 LEVA Simion, MD 
72  20747 026415 ALAVERDÎ 2019.12.22 LEVA Simion, MD 
73  20748 026447 OCEANCAPS 2019.12.30 Parke, Davis & Company LLC, US 
74  20773 026220 ShopLandia 2019.12.09 Estodor - Com S.A., MD 

75  20781 026281 DOPROKIN-S 
ДОПРОКИН-С 

2019.12.04 World Medicine, MD 

76  20788 026292 FERSINOL-Z 
ФЕРСИНОЛ-З 

2019.12.04 World Medicine, MD 

77  20799 026377 Poseidon 2019.12.10 CASANDI S.R.L., MD 

78  20812 026296 KERKAVIT 
КЕРКАВИТ 

2019.12.04 World Medicine, MD 

79  20830 026268 BUROKAIN 
БАРОКАИН 

2019.12.04 World Medicine, MD 

80  20862 026338 ASPAVIT 
АСПАВИТ 

2019.12.04 World Medicine, MD 

81  20933 026444 LAMINAR 2019.12.29 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 
US 

82  21000 026249 maxtuning  
МАГАЗИН ТЮНИНГА

2019.12.01 MATCAŞ Maxim, MD 

83  
21006 026239 CHISINAU WINES 

SPIRITS CON-
TEST 

2019.12.01 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 

84  21007 026409 Marcă figurativă 2019.12.18 BĂTRÎNU Ion, MD 

85  21065 026379 hp 2019.12.11 HP Hewlett Packard Group LLC, a  Dela-
ware limited liability company, US 

86  21146 026416 D.R. Platinum 
International 

2019.12.22 PAGHIS Aizic, MD 

87  21247 026442 Legenda Sănătăţii  
CRISTALINĂ 

2019.12.28 BULAI Natalia, MD 

88  
21248 026443 Apă minerală naturală de 

masă 

CRISTALINĂ  
Legenda Sănătăţii

2019.12.28 BULAI Natalia, MD 

89  21260 026449 Pentru oameni 
buni 

2019.12.31 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

90  21272 026243 Vinografia 2019.12.03 VOX-DESIGN S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

91  21273 026244 VINOGRAFIA 2019.12.03 VOX-DESIGN S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

92  21344 026176 Marano 2019.12.03 ALVIA GRUP S.R.L., MD 
93  21347 026350 BOUNTY 2019.12.04 SERGHEEVA Elena, MD 

94  

21366 026403 ЭСКИМО 
НАОБОРОТ 

ESKIMO 
NAOBOROT  

2019.12.17 GUZUN Valentina, MD 

95  21377 026439 FOLMEX 2019.12.23 MAC-GmbH, Agricultural Products, DE 
96  21390 026264 ORHEI-VIT 2019.12.04 ORHEI-VIT S.A., MD 

97  21522 026436 Cheeese 2019.12.23 BRAUDA Boris, MD 
GHETMANEŢ Alexandru, MD 

98  
21644 026431 NERI 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT 

MADEN TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI 
SANAYI ve TICARET LTD. ŞTI., TR 

99  
21645 026432 CARRA 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT 

MADEN TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI 
SANAYI ve TICARET LTD. ŞTI., TR 

100  
21646 026433 KARRA 2019.12.29 DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT 

MADEN TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI 
SANAYI ve TICARET LTD. ŞTI., TR 

101  21670 026301 MECETAM  
МЕЦЕТАМ 

2019.12.04 World Medicine, MD 

102  21680 026364 IMPERIUL CĂLĂ-
RAŞI 

2019.12.08 CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., întreprindere mix-
tă, MD 

103  21829 026265 BENEVRON BF 
БЕНЕВРОН БФ 

2019.12.04 World Medicine, MD 
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104  21831 026430 PASPARTU 2019.12.29 Paspartu S.R.L., societate comercială, MD 
105  21900 026351 CARDOMAX 2019.12.04 Berlin-Chemie AG, DE 
106  21901 026352 КАРДОМАКС 2019.12.04 Berlin-Chemie AG, DE 

107  22020 026260 Wonderful 
PISTACHIOS 

2019.12.03 The Wonderful Company LLC, US 

108  22021 026261 Wonderful 2019.12.03 The Wonderful Company LLC, US 

109  22027 026223 GRIPOVER 2019.12.09 VERMODJE S.R.L., societate comercială, 
MD 

110  22069 026256 ODEON  
TOURS 

2019.12.04 ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞI 
ANONİM ŞİRKETİ, TR 

111  22073 026401 ANTITOXIFIT 
АНТИТОКСИФИТ 

2019.12.17 DEPOFARM S.R.L., MD 

112  22559 026426 CTR 2019.12.10 CENTRAL CORPORATION, KR 

113  24070 026424 BABY-BOOM 2019.12.29 TOTUL PENTRU COPII S.R.L., societate 
comercială, MD 

114  24625 033741 Žatecký  
GUS 

2019.12.23 Baltika Breweries, RU 

115  25638 035096 HIGIA 2019.12.10 AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"SOPHARMA", BG 

116  25721 035036 LeaderLight 2019.12.22 Society with limited liability "DiS PLUS", 
RU 

 
FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0039 2018.06.25 2 2019.06.26 12/2018 
2 f 2018 0049 2018.08.09 4 2019.06.26 12/2018 

 
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 0048 2018.07.25 1 2019.06.26 9/2018 
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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, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data de 
depozit 

(18) Data  
expirării  

termenului  
de valabilitate 

1 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

1146 f 2008 
0091 

2008.12.04 2018.12.04 

2 PUBLICINE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO "KARLSBERG 
UCRAINA", UA 
Vul. Sapojnikova, 6, m. Zaporijjea, 69076, Ucraina 

1170 f 2008 
0099 

2008.12.23 2018.12.23 

3 MACON S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 104, MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

1199 f 2008 
0098 

2008.12.23 2018.12.23 

4 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

1247 f 2008 
0097 

2008.12.18 2018.12.18 

5 R.I.F., SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 
Str. G. Alexandrescu nr. 13, MD-2008, Chişinău, Republica 
Moldova 

1578 f 2013 
0115 

2013.12.10 2018.12.10 

6 VIORICA-COSMETIC S. A., MD 
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

1596 f 2013 
0120 

2013.12.30 2018.12.30 

7 MURSA Nicolae, MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 76, MD-3715, Cojuşna, Străşeni,  
Republica Moldova 

1599 f 2013 
0118 

2013.12.24 2018.12.24 

8 KANNA Filip, MD 
Bd. Moscova nr.10/1, ap. 16, MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

1604 f 2013 
0116 

2013.12.13 2018.12.13 

 
Lista eratelor 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul depozitului, numărul BOPI, datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 043817 3/2019 NCL(11-2018) 
11 - Aparate de iluminat, de 
încălzit, de producere a vapo-
rilor, de gătit, de refrigerare, 
de uscare, de ventilare, de 
distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

NCL(11-2019) 
11 - Aparate și instalații de 
iluminat, de încălzire, de 
răcire, de producere a vapo-
rilor, de gătit, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a 
apei şi instalaţii sanitare. 

2 Cerere de brevet  
pentru soi de plantă 

v 2018 
0026 

12/2018 (71)  
GRIŢCAN Iacob, MD 

(71)  
GRIŢCAN Iacob, SRL Alun 
Iacobaş, MD 

 
 



1
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 
Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iunie 2019, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
 

042282 
2018.04.06 

 
ANGHEL 

Cristian, MD 

ANGHEL 
Cristian, MD 

2019.04.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.13 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 41. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale "B", 
"BUIUCANI" cu excepţia executării grafice 
deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

042180 
2018.03.20 

 
ALCORES-

DESIGN S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

ALCORES-
DESIGN 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2019.04.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.02.08 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 35, 
37, 40. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal 
"FERESTRELOR". 
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. 

3 Marcă naţională 

 
 

042182 
2018.03.20 

 
ALCORES-

DESIGN S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

ALCORES-
DESIGN 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2019.04.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 35, 
37, 40. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementelor verbale "Ferestrelor", 
"FERESTRE", "UŞI", "FAŢADE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
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design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

041780 
2017.12.22 

 
Amazon Europe 
Core S.a r.l., LU 

Amazon 
Europe Core 
S.a r.l., LU 

2019.02.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.12 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele servicii din clasa 35: „furnizarea 
informaţiilor despre produse în scopul 
asistenţei la alegerea mărfurilor de larg 
consum pentru a corespunde nevoilor 
consumatorului; furnizarea serviciilor de 
optimizare a motoarelor de căutare; crearea 
indexurilor de informaţii, site-urilor şi altor 
resurse disponibile în reţele globale de 
calculatoare şi alte reţele electronice şi de 
comunicaţii pentru terţi; furnizarea 
informaţiilor privind bunurile de larg consum 
în scopul alegerii mărfurilor de larg consum 
pentru a corespunde specificaţiilor şi nevoilor 
consumatorului; informaţii 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; lucrări de birou, cu excepţia 
gestionării fişierelor informatice; 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 organizaţiilor"; din clasa 41: 
„publicare de muzică on-line; furnizare de 
muzică şi podcasturi preînregistrate, 
nedescărcabile; distribuţie de divertisment 
radio şi publicitate interactivă; servicii de 
divertisment, şi anume furnizarea 
fragmentelor de lucrări audio preînregistrate 
pe Internet; publicarea lucrărilor audio şi 
lucrărilor audiovizuale; furnizarea lucrărilor 
audio, vizuale şi audiovizuale preînregistrate, 
nedescărcabile prin reţele fără fir; furnizarea 
jocurilor de calculator on-line şi poveştilor 
interactive on-line; producţie de emisiuni 
radiofonice; divertisment radiofonic; servicii 
prestate de studiouri de înregistrare; 
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"; din clasa 42: „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; servicii de consultanţă 
cu privire la gestionarea, prezentarea şi 
controlul aplicaţiilor multimedia; servicii IT, şi 
anume găzduirea unei baze de date on-line 
conţinând o gamă variată de informaţii de 
interes general pe Internet; găzduirea unei 
baze de date interactive pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calculatoare şi 
abonaţi; găzduirea unei baze de date 
interactive pentru transmiterea mesajelor 
între utilizatorii de calculatoare şi abonaţi 
referitoare la cărţi, filme, filme 
cinematografice, 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; găzduire de 
conţinut, fotografii, text, date, imagini, site-uri 
web şi alte lucrări electronice ale terţilor; 
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servicii interactive de găzduire care permit 
utilizatorilor să publice şi să pună în comun 
propriile fotografii, text, date, imagini on-line; 
găzduire de conţinut digital în reţele globale 
de calculatoare, reţelele fără fir şi reţele de 
comunicaţii electronice; monitorizarea 
datelor computerizate, sistemelor informatice 
şi reţelelor de calculatoare în scopuri de 
siguranţă; găzduirea, clasificarea şi 
întreţinerea bazelor de date on-line pentru 
terţi; cloud computing cu software destinat 
utilizării în gestionarea bazelor de date; 
găzduirea cloud a bazelor de date 
electronice; prestarea serviciilor de furnizor 
de servicii de aplicaţii informatice (ASP) cu 
software utilizat pentru gestionarea 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 
gestionarea bazelor de date; software ca 
serviciu (SaaS) pentru accesarea, 
monitorizarea, urmărirea, căutarea, salvarea 
şi punerea în comun a informaţiilor pe teme 
de interes general; software ca serviciu 
(SaaS) pentru gestionarea informaţiilor 
personale şi pentru accesarea, răsfoirea şi 
căutarea în bazele de date on-line, conţinut 
audio şi multimedia, jocuri, aplicaţii software, 
pieţe de aplicaţii software, liste şi ghiduri de 
programe şi video la cerere; software ca 
serviciu (SaaS) cu software pentru comenzi 
vocale şi recunoaşterea vocală, software 
pentru conversia vocii în text, aplicaţii 
software activate vocal, gestionarea 
informaţiilor personale şi pentru accesarea, 
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 programe 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 
portabile; 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 vocale şi 
recunoaşterea vocii; software ca serviciu 
(SaaS) pentru controlul difuzoarelor 
inteligente; software ca serviciu (SaaS) cu 
software destinat utilizării în legătură cu 
servicii de abonament la conţinut digital; 
software ca serviciu (SaaS) cu software 
pentru crearea, dezvoltarea, distribuirea, 
descărcarea, transmiterea, recepţia, redarea, 
editarea, extragerea, codificarea, 
decodificarea, afişarea, stocarea şi 
organizarea conţinutului audio şi multimedia; 
servicii IT, şi anume furnizarea serverelor 
pentru bazele de date cu capacitate 
variabilă, pentru terţi; furnizarea unui site 
web cu software nedescărcabil pentru 
gestionarea bazelor de date; furnizarea 
sistemelor de operare şi aplicaţiilor de 
calculator găzduite pe Internet; închirierea 
facilităţilor computerizate şi stocare a datelor 
cu capacităţi variabile; proiectarea, 
gestionarea şi monitorizarea forumurilor de 
discuţii on-line; crearea paginilor web stocate 
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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; găzduirea 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, opinii, sugestii, comentarii şi 
participă la reţele de socializare, de afaceri şi 
de comunităţi; servicii IT, şi anume crearea 
unei comunităţi on-line pentru utilizatori 
înregistraţi să participe la discuţii, să 
recepţioneze răspunsuri de la ceilalţi 
utilizatori, de la comunităţi virtuale şi să 
participe la reţele de socializare; furnizarea 
accesului temporar la instrumente pentru 
dezvoltarea de software on-line 
nedescărcabile, pentru crearea şi 
dezvoltarea jocurilor electronice; servicii 
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de 
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea 
cu excepţia celora din domeniul medicinii; 
servicii de analiză şi cercetare industrială; 
furnizarea serviciilor de informare, 
consultanţă şi consiliere referitoare la cele 
sus-menţionate”.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 

 
 

038807 
2016.04.26 

 
VINĂRIA-

BARDAR S.A., 
întreprindere 

mixtă, fabrică de 
vinuri, MD 

 

VINĂRIA-
BARDAR 

S.A., 
întreprindere 
mixtă, fabrică 
de vinuri, MD 

2018.11.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.01 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă 
internaţională 

 
IR 1374091 
2017.08.24 

 
Portfolio 

Concentrate 
Solutions 
Unlimited 

Company, IE 

Portfolio 
Concentrate 

Solutions 
Unlimited 

Company, IE 

2019.03.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.01.22.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
IR 1374092 
2017.08.24 

 
Portfolio 

Concentrate 
Solutions 

Portfolio 
Concentrate 

Solutions 
Unlimited 

Company, IE 

2019.03.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.01.22.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
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Unlimited 
Company, IE 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1370671 
2017.09.08 

 
Responsible 

Gold Operations 
Ltd., US 

Responsible 
Gold 

Operations 
Ltd., US 

2019.03.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.01.23.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 1176825 
2013.07.11 

 
Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Grin", RU 

Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Grin", RU 

2018.12.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra literei "G", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 
PROMEDOL 
KALCEKS 

ПРОМЕДОЛ 
КАЛЦЕКС  

 
IR 1320345 
2016.06.20 

 
KALCEKS, AS, 

LV 

KALCEKS, 
AS, LV 

2019.03.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.06.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.03.14 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 01 şi pentru totalitatea produselor 
din clasa 05, cu excepţia: „preparatelor 
farmaceutice pentru bolile cerebrale şi 
cardiovasculare". Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale 
"PROMEDOL", "ПРОМЕДОЛ", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    MD - BOPI 7/2019  
 

 231

 

 

IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la menţinerea sechestrului asupra OPI, 

înregistrate pe numele titularului PARŞE-TUTUN S.R.L. 
  
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Orhei, sediul Teleneşti din 10.06.2019 (dosarul  

nr. 2i-17/2018) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate și aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.R.L. Parşe Tutun, c/f 
1002606001330: 

- se menține sechestrul asupra cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 037987 din 
27.11.2015, nr. depozit 037988 din 27.11.2015 și asupra mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, 
solicitant/titular PARŞE-TUTUN S.R.L., c/f 1002606001330, str. Renașterii Naționale nr. 19 „a”,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova, aplicat conform: 

- Ordinului Directorului General al AGEPI nr. 206 din 06.10.2016, în temeiul Încheierii Curții de 
Apel Chișinău din 12.09.2016 (dosar nr. 2i-741/16), și menținut conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 69 din 11.04.2018, în temeiul  Încheierii Curții de 
Apel Chișinău din 01.12.2017 (dosar nr. 2i-883/17). 

 
Cu privire la anularea interdicţiei asupra OPI 

înregistrate pe numele titularului S.R.L. Keramin Grup 
  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1871/19 din 

30.05.2019, privind anularea integrală a interdicțiilor aplicate prin încheierea cu nr. 010-1871/19 
asupra bunurilor debitorului S.R.L. Keramin Grup, IDNO 1009600015990: 

- se ridică interdicţia asupra mărcilor nr. R 12147 din 27.01.2004, nr. 23251 din 28.12.2011, nr. 
26623 din 15.05.2014, nr. 28105 din 19.05.2015, nr. 28172 din 19.05.2015, înregistrate pe numele 
titularului KERAMIN GRUP S.R.L., Bd. Grigore Vieru nr. 21, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, 
IDNO 1009600015990, aplicată în baza Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-
1871/19 din 08.05.2019, prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 105 din 19.06.2019; 

- se menţine interdicţia asupra mărcii nr. 26623 din 15.05.2014, înregistrate pe numele titularului 
KERAMIN GRUP S.R.L., Bd. Grigore Vieru nr. 21, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, IDNO 
1009600015990, aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Bănărescu Anatolie nr. 056-
971/2018 din 19.09.2018, prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 175 din 27.09.2018; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcilor nr. R 12147, nr. 23251, nr. 28105, 
nr. 28172, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 26623 din 15.05.2014, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei  

Chișinău (sediul Râşcani) din 20.02.2019 privind  
decăderea din drepturi a titularului mărcii  

internaționale   nr. IR 453642 
  
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râşcani) din 20.02.2019, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Almedi Grup” împotriva TEVA 
Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, intervenient accesoriu AGEPI, privind 
decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale  nr. IR 453642, în temeiul art. 14 și art. 
20 ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii  nr. IR 453642 din 06.06.1980, cu 
desemnarea posterioară pentru Republica Moldova din 24.06.2002, pentru produsele din clasa 03 
conform CIPS, titularul TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pallagi út 13, H-
4042 Debrecen, Ungaria, începând cu data de 06.06.2018. 
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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 înregistrarea şi eliberarea 

certificatelor de mandatar autorizat 
în proprietatea intelectuală 

 
În temeiul procesului-verbal nr. 01/2019 și al deciziei adoptate în cadrul ședinței din data de 

14.06.2019 a Comisiei de atestare și disciplină a mandatarilor autorizați în domeniul proprietății 
intelectuale, instituite prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 145 din 25.07.2017, se înscriu în 
Registrul național al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală și se eliberează certificatele de 
mandatar autorizat în proprietatea intelectuală persoanelor noi înscrise conform listei. 

 
 

Lista noilor mandatari autorizați  
în proprietatea intelectuală din Republica Moldova  

(în ordinea numerelor certificatelor) 
 

Se publică următoarele date extrase din Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea 
intelectuală: numărul certificatului şi data înregistrării, numele mandatarului, întreprinderea,  

adresa şi altă informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul 
 

Numărul 
certificatului 

şi data 
înregistrării 

Numele  
mandatarului 

Întreprinderea, 
adresa pentru corespondenţă

Altă informaţie  
de contact 

Domeniile în care este  
specializat mandatarul  

1 2 3 4 5 
148 

14.06.2019 
 
 
 
 

SÎRBU  
Iulia 

BAA „Tănase și Partenerii” 
 
Bd. Renașterii Naționale  
nr. 14, of. 6A, MD-2024, 
Chișinău, Republica Moldova 

(373) 69574023; 
iulia.sirbu@htp.md 
sirbu.iulia.valeri@gmail.com 
 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

149 
14.06.2019 
 

STURZA 
Mariana 

Str. Alexandru cel Bun nr. 49, 
et.3, MD-2012, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 79483881; 
mariana.sturza@yahoo.com 
mariana.sturza@vdalegal.com 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 

150 
14.06.2019 

 
 
 

POPA  
Ion 

IP Consult, grup de 
consultanță și avocatură 
 
Str-la Teatrului, 2/2, et.1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373) 22 804020; 
(373) 22 804021; 
(373) 78303090; 
ion.popa@ipconsult.md 
office@ipconsult.md 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

151 
14.06.2019 

DEMIAN  
Elena 

Str. M. Sadoveanu nr. 4/5, 
ap. 20, MD-2044, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 79631411; 
elena.demian@mail.ru 
 
 
 
 

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Indicaţii geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

152 
14.06.2019 

PLOPA  
Anatolie 

Str. Alexandru cel Bun nr. 
2/1, ap. 47, MD-6801, 
Ialoveni, Republica Moldova 

(373) 69496996; 
(373) 268-23229; 
planato@mail.ru 

Invenții. 
 

153 
14.06.2019 

POPOVA  
Tatiana 

Str. Călăraşi nr. 4, MD-2069, 
Chișinău, Republica Moldova 

(373) 69362119; 
tvap2@rambler.ru 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 
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1 2 3 4 5 
154 

14.06.2019 
NOVICOVA  
Irina 

Str. Alexei Mateevici nr. 82, 
ap. 12, MD-2009, Chișinău 
Republica Moldova 

(373) 79558455; 
irina.novicova@gmail.com 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

155 
14.06.2019 

CHEPTENE 
Ana 

Str. Maria Drăgan nr. 38/1,  
ap. 24, MD-2065, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 79523413; 
agepimd@gmail.com 
 
 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

156 
14.06.2019 

BODRUG 
Viorica 

Str. N. Starostenco nr. 25,  
ap. 45, MD-2001, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 79906593; 
viorica.bodrug2013@yandex.ru 
 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate; 
Soiuri de plante; 
Invenții. 

157 
14.06.2019 

GROSU 
Viorel 

Str. Nucarilor nr. 23, MD-
2093, Grătiești, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 22 451945; 
(373) 69159843; 
grosu70@gmail.com 

Mărci; 
Invenții. 

158 
14.06.2019 

CRISTEA  
Corina 

Str. Grenoble nr. 120/3,  
ap. 21, MD-2019, Codru, 
Chișinău, Republica Moldova 

(373) 69375382; 
corinanour@mail.ru 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 
Indicații geografice; 
Denumiri de origine; 
Specialități tradiționale 
garantate. 

159 
14.06.2019 

LABUTINA 
Olga 

Str. Alecu Russo nr. 3/1, 
ap. 89, MD-2068, Chișinău, 
Republica Moldova 

(373) 69511420; 
olgalabutina.n@gmail.com 
 

Mărci; 
Desene și modele 
industriale; 

 
 

Cu privire la reatestarea evaluatorilor 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor de proprietate 

intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.783/2003, Comisia de atestare și disciplină a 
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală (în continuare – Comisia), instituită prin Ordinul 
Directorului General al AGEPI nr.203 din 30.09.2016, a efectuat la 25 iunie 2019 reatestarea evaluatorilor 
obiectelor de proprietate intelectuală. În temeiul procesului-verbal nr.2 din 25.06.2019 al ședinței 
Comisiei, au fost reatestate persoanele nominalizate în listă. 
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Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală 

reatestaţi (în ordinea numerelor certificatelor de calificare) 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele şi prenumele evaluatorului, numărul şi data 
eliberării certificatului de calificare, numărul şi data procesului-verbal al şedinţei Comisiei, data expirării 

termenului de valabilitate al certificatului de calificare, numărul de telefon, adresa de e-mail 
 

Nr. 
crt. 

 

Numele și prenumele  
evaluatorului 

Nr. şi data 
eliberării 

certificatului  
de calificare 

Nr. și data 
procesului-verbal 

al şedinţei 
Comisiei  

Data expirării 
termenului de 
valabilitate al 

certificatului de 
calificare 

Telefon, e-mail 

1 CRAVCENCO Raisa 
 

001-RE  
25.06.2019 

nr. 2 din 
25.06.2019 25.06.2024 022-28-47-53, 068113853; 

kravcenco@list.ru 
2 VITANOV Alexandru 

 
003-RE  

25.06.2019 
nr. 2 din 

25.06.2019 25.06.2024 
022-24-36-05, 069109148, 
078109148; 
vitanov51@gmail.com 

3 PALCOV Victor 
 

006-RE  
25.06.2019 

nr. 2 din 
25.06.2019 25.06.2024 022-88-49-21, 079516367; 

victorpalcov@gmail.com 
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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.



MD - BOPI 7/2019

238

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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