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

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

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

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

   

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Verde
CY Cipru
CZ Cehia
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadinele
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50/2008 privind 
protecţia invenţiilor.

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

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

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

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

Legal protection of inventions in the Republic of Moldova is aff orded on the basis of the Law 
No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
№ 50/2008 об охране изобретений.  

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

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

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

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

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

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

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
 Designation of the kind of document
 Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
 Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului
 Document correction or modifi cation information
 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(21) Numărul de depozit
 Number assigned to the application
 Номер заявки
(22) Data de depozit
 Date of fi ling the application
 Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
 Date of exhibition priority
 Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
 Number assigned to priority application
 Номер приоритетной заявки 
(32) Data de depozit a cererii prioritare
 Date of fi ling of priority application
 Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
 Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the application: number of BOPI, year
 Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims
         Дата публикации перевода измененной формулы
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat
 Date of publication of a corrected or modifi ed document 
 Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
        Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              
         Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată
         Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation  
 maintained in its amended form
         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  
 в измененной форме 
(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete
 International Patent Classifi cation
 Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
 Title of the invention or name of the plant variety
 Название изобретения или наименование сорта растения  
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
 List of prior art documents
 Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
 Abstract or claims
 Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
  Number and fi ling date of the earlier application from which the present patent document has   
 been divided up
 Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării
         Number of converted patent application and date of conversion
         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certifi catul complementar de protecţie
 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certifi cate
 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI  
 Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
 со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со 

Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
 Name of patent attorney
 Имя патентного поверенного
(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    
        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modifi cată 
        Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 
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(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european
         Date of publication of the request for validation of the European patent
          Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
 PCT international application: number and fi ling date
 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
 Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  

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

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

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

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

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

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

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

(96)  Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
         Number and fi ling date of the European patent application
         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 
(97)  Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
         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 – t*/raducerea 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 
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat 
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
             Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек 
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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. 50/2008 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. 50/2008 on the Pro-
tection 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 № 50/2008 об охране изоб-
ретений. 

A

A

К 
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Systems and methods for real time 
preparation of a polypeptide sample for 
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Системы и способы подготовки образца 
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cardiomiopatiei hipertrofice 
Mavacamten for use in the treatment of 
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(54) Procedeu de conjugare a cys-mAbs 
Method of conjugation of cys-mAbs 
Способ конъюгации cys-mAbs 
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in corneal transplants 
Системы и методы рассечения тканей 
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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. 50/2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB a men-
ţiunii 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 nr. 50/2008. 

 

 
 

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. 50/2008 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. 50/2008. 
 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответ-
ствии с Законом № 50/2008 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 № 50/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

A 
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(72) SUÑÉ NEGRE Josep María, ES; ORTEGA 

AZPITARTE Ignacio, ES; DEL ARENAL 
BARRIOS Pepa, ES; HERNÁNDEZ 
HERRERO Gonzalo, ES 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Capsule moi de calcifediol 

Calcifediol soft capsules 
Мягкие капсулы кальцифедиола 

(57) Prezenta invenție se referă la capsule moi 
de calcifediol, la utilizarea lor în tratamentul 
sau prevenirea bolilor cauzate de carența 
vitaminei D, cum ar fi carența vitaminei D, 
demineralizarea, precum hipocalcemia și 
hipofosfatemia, osteodistrofia renală, rahi-
tismul, osteoporoza, osteopenia, osteoartri-
ta, osteoartroza, osteomalacia, hipoparati-
roidismul și boala inflamatorie a intestinului, 
și la un procedeu de fabricație a acestora. 

Revendicări: 14 
Figuri: 1 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to calcifediol 
soft capsules, to their use in the treatment 
or prevention of diseases related to vitamin 
D deficiency, such as vitamin D deficiency,
 
 

demineralization such as hypocalcemia and 
hypophosphatemia, renal osteodystrophy, 
rickets, osteoporosis, osteopenia, 
osteoarthritis, osteoarthrosis, osteomalacia, 
hypoparathyroidism, and inflammatory 
bowel disease, and to their process of 
manufacture. 
 
Claims: 14 
Fig.: 1 
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(72) MILANESE Claudio, IT; CAPEZZONE DE 

JOANNON Alessandra, IT; TONGIANI Se-
rena, IT; DONATI Luca, IT 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compoziţie farmaceutică pentru trata-

mentul micozei 
Pharmaceutical composition for the 
treatment of mycosis 
Фармацевтическая композиция для 
лечения микоза 
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(57) Prezenta invenție se referă la o compoziție 
farmaceutică care conţine o combinație de 
benzidamină și un ingredient activ 
antimicotic, combinația menţionată având 
un efect sinergic în tratamentul micozei. 
 
Revendicări: 15 
Figuri: 2 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to a pharma-
ceutical composition comprising a combina-
tion of benzydamine and an antimycotic 
active ingredient, said combination having a 
synergistic effect in the treatment of myco-
sis. 
 
Claims: 15 
Fig.: 2 
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           C07D 271/12 (2006.01.01) 
           C07D 333/34 (2006.01.01) 
           C07D 277/36 (2006.01.01) 
           C07D 333/62 (2006.01.01) 
           C07D 249/04 (2006.01.01) 
           C07D 417/12 (2006.01.01) 
           C07D 307/82 (2006.01.01) 
           C07C 311/54 (2006.01.01) 
           C07C 311/56 (2006.01.01) 
           C07D 307/18 (2006.01.01) 
           C07D 309/08 (2006.01.01) 
 
 
 
 

(21) e 2018 0009 
(96) 16751821.6, 2016.02.16 
(97) 3259253, 2020.01.15 
(87) WO 2016/131098, 2016.08.25 
(31) 2015900507 
(32) 2015.02.16 
(33) AU 
(71)(73) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND, AU; 

THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATI-
ON SCHOLARS, AND THE OTHER 
MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLE-
GE OF THE HOLY & UNDIV. TRINITY OF 
QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN, IE 

(72) O'NEILL Luke, IE; COLL Rebecca, AU; 
COOPER Matthew, AU; ROBERTSON 
Avril, AU; SCHRODER Kate, AU 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Sulfoniluree și compuși înrudiți și utili-

zări ale acestora 
Sulfonylureas and related compounds 
and use of same 
Сульфонилмочевины и родственные 
соединения и их применение 

(57) Prezenta invenţie se referă la anumite 
sulfonilurei și compușii înrudiţi, care posedă 
proprietăţi avantajoase și prezintă activitate 
utilă în inhibarea activării inflammasomului 
NLRP3. Astfel de compuși sunt utili în tra-
tamentul unei game largi de afecţiuni în 
care procesul inflamator sau, mai exact 
inflammasomul NLRP3, a fost implicat ca un 
factor-cheie. 
 
Revendicări: 29 
Figuri: 2 

 * 
*   * 

(57)  The present invention provides for certain 
sulfonyl ureas and related compounds 
which have advantageous properties and 
show useful activity in the inhibition of acti-
vation of the NLRP3 inflammasome. Such 
compounds are useful in the treatment of a 
wide range of disorders in which the in-
flammation process, or more specifically the 
NLRP3 inflammasome, have been implicat-
ed as being a key factor. 
 
Claims: 29 
Fig.: 2 
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(11) MD/EP 3310333 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01) 

           A61K 31/565 (2006.01.01) 
           A61P 15/18 (2006.01.01) 
           A61P 5/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0407 
(96) 16733341.8, 2016.06.17 
(97) 3310333, 2020.04.29 
(87) WO 2016/203006, 2016.12.22 
(31) 15172767 
(32) 2015.06.18 
(33) EP 
(71)(73) ESTETRA SPRL, BE 
(72) JASPART Séverine Francine Isabelle, BE; 

PLATTEEUW Johannes Jan, NL; VAN DEN 
HEUVEL Denny Johan Marijn, NL 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Unitate de dozare orodispersabilă care 

conține un component estetrol 
Orodispersible dosage unit containing an 
estetrol component 
Ородисперсная дозированная едини-
ца, содержащая компонент эстетрола 

(57) Invenția furnizează o unitate de dozare far-
maceutică orodispersabilă având o greutate 
între 30 și 1.000 mg, numita unitate de do-
zare constând din: 

1-25% în greutate particule de estetrol con-
ținând cel puțin 80% în greutate dintr-un 
component estetrol selectat dintre estetrol, 
esteri de estetrol și combinații ale acestora; 
și 75-99% în greutate dintr-unul sau mai 
multe ingrediente acceptabile farmaceutic; 
unitatea de dozare solidă cuprinzând cel 
puțin 100 µg din componentul estetrol; și în 
care unitatea de dozare solidă poate fi obți-
nută printr-un procedeu cuprinzând granula-
rea umedă a unor particule de estetrol 
având o mărime a volumului particulei de 
greutate medie de 2 µm la 50 µm. 
Unitatea de dozare solidă este ușor de fa-
bricat și este perfect potrivită pentru admi-
nistrare sublinguală, bucală sau sublabială. 
 
Revendicări: 28 
Figuri: 1 

 * 
*   * 

(57) The invention provides an orodispersible 
solid pharmaceutical dosage unit having a 
weight between 30 and 1,000 mg, said dos-
age unit consisting of:  
0.1-25 wt.% of estetrol particles containing 
at least 80 wt.% of an estetrol component 
selected from estetrol, estetrol esters and 
combinations thereof; and  
75-99.9 wt.% of one or more pharmaceuti-
cally acceptable ingredients; 
the solid dosage unit comprising at least 
100 μg of the estetrol component; and 
wherein the solid dosage unit can be ob-
tained by a process comprising wet granula-
tion of estetrol particles having a volume 
weighted average particle size of 2 μm to 50 
μm. The solid dosage unit is easy to manu-
facture and perfectly suited for sublingual, 
buccal or sublabial administration. 
 
Claims: 28 
Fig.: 1 

  

 
 
(11) MD/EP 3350163 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 209/12 (2006.01.01) 

           A61K 31/454 (2006.01.01) 
           A61P 31/14 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0704 
(96) 16767235.1, 2016.09.15 
(97) 3350163, 2019.12.25 
(87) WO 2017/046258, 2017.03.23 
(31) 15185522; 16163465 
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(32) 2015.09.16; 2016.04.01 
(33) EP; EP 
(71)(73) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC., US; 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE
(72) KESTELEYN Bart Rudolf Romanie, BE; 

RABOISSON Pierre Jean-Marie Bernard, 
BE; BONFANTI Jean-François, FR; 
JONCKERS Tim Hugo Maria, BE; BARDIOT 
Dorothée Alice Marie-Eve, BE; MARCHAND 
Arnaud Didier M, BE 

(74) MARGINE Ion 
(54) Derivați de indol mono- sau disubstituiți 

ca inhibitori de replicare virală a Dengue 
Mono- or di-substituted indole derivati-
ves as Dengue viral replication inhibitors
Моно- или дизамещенные производ-
ные индола в качестве ингибиторов 
репликации вируса Денге 

(57) Prezenta invenție se referă la derivați de 
indol mono- sau disubstituiți, la metode de 
prevenire sau tratare a infecțiilor virale cu 
Dengue prin utilizarea acestor compuși, și 
se referă, de asemenea, la acești compuși 
pentru utilizare ca medicament, mai prefe-
rabil, pentru utilizare ca medicament pentru 
tratarea sau prevenirea infecțiilor virale cu 
Dengue. Prezenta invenție se referă, în 
plus, la compoziții farmaceutice sau prepa-
rate de combinații de compuși, la compoziții-
le sau preparatele pentru utilizare ca medi-
cament, mai preferabil, pentru prevenirea 
sau tratarea infecțiilor virale cu Dengue. 
Invenția se referă, de asemenea, la metode 
de preparare a acestor compuși. 
 
Revendicări: 8 
Secvenţe: 6 

 * 
*   * 

(57) The present invention concerns mono- or di-
substituted indole compounds, methods to 
prevent or treat dengue viral infections by 
using said compounds and also relates to 
said compounds for use as a medicine, 
more preferably for use as a medicine to 
treat or prevent dengue viral infections. The 
present invention furthermore relates to 
pharmaceutical compositions or combina-
tion preparations of the compounds, to the 
compositions or preparations for use as a
medicine, more preferably for the prevention 
or treatment of dengue viral infections. The 

 invention also relates to processes for prep-
aration of the compounds. 
 
Claims: 8 
Sequences: 6 

  

 
 
(11) MD/EP 3468971 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           C07D 487/04 (2006.01.01) 
           C07D 495/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0461 
(96) 17728567.3, 2017.06.09 
(97) 3468971, 2020.02.19 
(87) WO 2017/212010, 2017.12.14 
(31) 1655387; 1663463 
(32) 2016.06.10; 2016.12.28 
(33) FR; FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR; 

VERNALIS (R&D) LIMITED, GB 
(72) KOTSCHY András, HU; WÉBER Csaba, 

HU; VASAS Attila, HU; MOLNÁR Balázs, 
HU; KISS Árpád, HU; MACIAS Alba, GB; 
MURRAY James Brooke, GB; LEWKOWICZ 
Elodie, FR; GENESTE Olivier, FR; 
CHANRION Maïa, FR; DEMARLES Didier, 
FR; IVANSCHITZ Lisa, FR 

(74) MARGINE Ion 
(54) Noi derivați de piperidinil (hetero)aril-

substituiţi, procedeu de obţinere a aces-
tora și compoziții farmaceutice care îi 
conțin 
New (hetero)aryl-substituted-piperidinyl 
derivatives, a process for their 
preparation and pharmaceutical 
compositions containing them 
Новые (гетеро)арилзамещенные пипе-
ридинильные производные, способ их 
получения и содержащие их фарма-
цевтические композиции 

(57) Compuși cu formula (I) în care R1, R2, J, K, 
L, n și W sunt definiți în descriere. Medica-
mente. 
 
Revendicări: 34 

 * 
*   * 
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(57)  Compounds of  formula (I) wherein R1, R2, 
J, K, L, n and W are as defined in the 
description. Medicaments. 
 
Claims: 34 

  

 
 
(11) MD/EP 3484467 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 31/31 (2006.01.01) 

           A61K 31/496 (2006.01.01) 
           A61P 25/28 (2006.01.01) 
           A61K 31/445 (2006.01.01) 

(21) e 2019 0594 
(96) 16766622.1, 2016.08.03 
(97) 3484467, 2020.04.29 
(87) WO 2017/199071, 2017.11.23 
(31) 201641017205 
(32) 2016.05.18 
(33) IN 
(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN 
(72) NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil 

Karbhari, IN; JAYARAJAN Pradeep, IN; 
BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; 
KAMBHAMPATI Ramasastri, IN; JASTI 
Venkateswarlu, IN 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Combinație de antagoniști ai receptorilor 

5-HT6 puri cu inhibitori ai acetilcolines-
terazei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combination of pure 5-HT6 receptor 
antagonists with acetylcholinesterase 
inhibitors 
Комбинация чистых антагонистов 5-
HT6 рецептора с ингибиторами аце-
тилхолинэстеразы 

(57) Prezenta invenție se referă la antagoniști ai 
receptorilor 5-HT6 puri (5-HT6R) sau la 
sărurile lor acceptabile farmaceutic în 
combinație cu sau pe lângă inhibitorii 
acetilcolinesterazei și la utilizarea acestora 
în tratarea bolilor cognitive. Invenția se 
referă, de asemenea, la compoziția 
farmaceutică ce conține combinația 
respectivă. 

Revendicări: 16 
Figuri: 5 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to pure 5-HT6 
receptor antagonists, or the pharmaceutical-
ly acceptable salt(s) thereof in combination 
with or as adjunct to acetylcholinesterase 
inhibitors and their use in the treatment of 
cognitive disorders. The invention further 
provides the pharmaceutical composition 
containing the said combination. 
 
Claims: 16 
Fig.: 5 
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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 4654 C1 C12N 1/14 (2006.01) 
C12R 1/885 (2006.01) 
C12N 1/38 (2006.01) 
C12N 9/58 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07F 13/00 (2006.01) 

a 2018 0083 2018.09.20 10/2019 

2 US 4655 C1 A61K 39/17 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
C12N 15/09 (2006.01) 

a 2015 0100 2014.03.04 11/2019 

3 MD 4657 C1 B60P 5/00 (2006.01) 
G01G 19/00 (2006.01) 
G01G 19/08 (2006.01) 

a 2018 0014 2018.03.11 11/2019 

4 MD 4660 C1 C07F 5/00 (2006.01) 
C07F 13/00 (2006.01) 
C07C 51/41 (2006.01) 
C07C 53/124 (2006.01) 

a 2017 0106 2017.12.18 11/2019 

5 MD 4661 C1 C25B 1/02 (2006.01) 
C25B 1/04 (2006.01) 
C25B 9/06 (2006.01) 
C25B 11/03 (2006.01) 
C25B 11/06 (2006.01) 
C25B 11/10 (2006.01) 
C25B 11/12 (2006.01) 
C02F 1/461 (2006.01) 

a 2018 0029 2018.04.19 11/2019 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 1373 Z A61K 8/22 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 33/18 (2006.01) 
A61K 36/21 (2006.01) 

s 2019 0025 2019.02.25 10/2019 

2 MD 1384 Z A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 2/36 (2006.01) 
A21D 13/06 (2017.01) 

s 2018 0050 2018.05.21 11/2019 

3 MD 1385 Z A23L 33/00 (2016.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 131/00 (2006.01) 
A61K 36/21 (2006.01) 
A61K 36/483 (2006.01) 
A61K 36/87 (2006.01) 
A61P 3/02 (2006.01) 

s 2019 0029 2019.03.01 11/2019 

4 MD 1386 Z A23L 33/00 (2016.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 36/21 (2006.01) 
A61K 36/483 (2006.01) 
A61K 36/87 (2006.01) 
A61K 36/28 (2006.01) 

s 2019 0030 2019.03.01 11/2019 

5 MD 1387 Z A47J 37/06 (2006.01) 
A47J 37/07 (2006.01) 

s 2017 0087 2017.07.11 11/2019 

6 MD 1388 Z A61B 5/12 (2006.01) 
A61F 11/00 (2006.01) 

s 2019 0058 2019.06.12 11/2019 

7 MD 1389 Z A61B 5/145 (2006.01) s 2019 0068 2019.07.04 11/2019 
8 MD 1390 Z A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/50 (2006.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

s 2019 0001 2019.01.11 11/2019 

9 MD 1391 Z A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/58 (2006.01) 
A61K 35/28 (2006.01) 

s 2019 0032 2019.03.05 11/2019 

10 MD 1393 Z A61K 31/525 (2006.01) 
A61N 5/06 (2006.01) 

s 2019 0007 2019.02.08 11/2019 

11 MD 1394 Z A61K 35/16 (2006.01) 
A61L 24/04 (2006.01) 

s 2019 0069 2019.07.10 11/2019 

12 MD 1396 Z C12N 1/04 (2006.01) 
C12N 1/16 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/865 (2006.01) 

s 2018 0111 2018.11.27 11/2019 

 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially accepted 
applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be 
published in this Section. 
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International 
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English and 
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / 
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

unui reprezentant.  

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

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

 

 

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

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

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

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

 

Î 

I
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(210) 044952 
(220) 2019.10.05 
(310) 04758/2019 
(320) 2019.04.05 
(330) CH 
(730) Intuit Inc., US 

2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 
94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
(320) 2019.04.05 
 

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; roboţi 
(maşini); imprimante tridimensionale; stilouri 
de imprimare în 3D; prese electrice şi cu 
acţionare mecanică de imprimat carduri de 
plată; prese electrice şi cu acţionare mecani-
că de imprimat cărţi de credit; generatoare 
de electricitate alimentate cu energie solară; 
generatoare electrice portabile; storcătoare 
electrice şi cu acţionare mecanică de suc de 
fructe; storcătoare electrice şi cu acţionare 
mecanică pentru fructe şi legume; maşini 
electrice şi cu acţionare mecanică de ames-
tecat alimente; maşini electrice şi cu acţiona-
re mecanică de tocat alimente; aspiratoare; 
aspiratoare uscate şi cu apă; aspiratoare fără 
cablu; filtre şi pungi de praf pentru aspiratoa-
re; accesorii pentru aspiratoare de praf, pen-
tru pulverizare de parfumuri şi dezinfectante; 
maşini de curăţat covoare; mături electrice 
fără cablu; râşniţe de sare şi piper, altele 
decât cele manuale; maşini pentru spălat 
vesela, inclusiv maşini de spălat vesela in-
stalate pe suprafeţe de lucru; maşini de spă-
lat sticle; maşini de spălat rufe; aparate de 
curăţat cu aburi; uscătoare rotative (fără căl-
dură); maşini de curăţare uscată, inclusiv 
maşini de curăţare uscată instalate pe supra-
feţe de lucru; maşini pentru fabricarea băutu-
rilor nealcoolice şi a apei minerale; maşini 
electrice şi cu acţionare mecanică de bucătă-
rie; maşini pentru spălat fructe; aparate de 
curăţat şi maşini de măturat bazinele de înot; 
râşniţe de cafea electrice; cuţite electrice 
pentru pizza; unelte electrice pentru grădină 
şi gazon; aparate electrice de tuns iarba şi 

buruienile; freze de zăpadă; mixere de bucă-
tărie, electrice; foarfeci electrice; cuţite elec-
trice; deschizătoare electrice de conserve; 
aparate electrice pentru ambalarea alimente-
lor în vid; maşini electrice de ras gheaţa; 
dispozitive electronice pentru hrănirea ani-
malelor sălbatice, animalelor domestice şi 
altor animale; sisteme electrice de deschide-
re şi închidere a uşilor; dispozitive electrice 
de acţionare a porţilor; instrumente electroni-
ce de curăţare cu ultrasunete; pompe pentru 
înot contra curentului; 

 

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; lămpi de iluminat; lumi-
natoare LED; corpuri de iluminat, inclusiv 
corpuri de iluminat alimentate cu energie 
solară; lămpi electrice; lanterne în formă de 
stilou; lămpi de birou; lanterne tip pointer; 
lumini pentru citit şi lămpi pentru cărţi; reflec-
toare pentru biciclete şi lanterne de biciclete; 
lanterne portabile utilitare; lanterne pentru 
cap portabile; lanterne pentru încheietura 
mânii şi lanterne pentru cap de uz personal; 
abajururi; lumânări electrice şi fără flacără; 
instalaţii de încălzire; aparate de încălzit pen-
tru terase; aparate de încălzire ambientală; 
încălzitoare de buzunar; aparate pentru în-
călzit picioare; aparate pentru încălzit paturi; 
vetre pentru foc sub formă de mese şi vetre 
pentru foc; receptoare de energie solară; 
maşini de uscat rufe; suporturi electrice pen-
tru uscarea hainelor; fiare de călcat cu aburi 
pentru articole vestimentare; aparate electri-
ce pentru încălzirea băuturilor; cuptoare, 
inclusiv portabile; maşini electrice de făcut 
cafea şi ceai, maşini electrice de făcut cafea, 
de uz casnic; aparate pentru răcirea băuturi-
lor; maşini de gătit orez; oale de gătit sub 
presiune, electrice; aparate electrice pentru 
copt vafe; grătare electrice pentru sandvi-
ciuri; fierbătoare electronice de ouă; maşini 
de făcut pâine; percolatoare electrice de ca-
fea; maşini electrice de cafea espresso; gră-
tare (aparate de gătit), grătare electrice, gră-
tare cu gaz; grătare cu cărbune; rotisoare; 
crame, electrice; termofoare; sisteme pentru 
băi cu hidromasaj; duşuri manuale şi portabi-
le; aparate portabile pentru baie de picioare; 
jeturi de apă ornamentale; huse pentru pisci-
ne SPA, ajustate; toalete transportabile, toa-
lete care formează compost; uscătoare de 
păr; uscătoare de mâini; maşini electrice de 
producere a spumei calde pentru bărbierit; 
sobe, maşini electrice de gătit; aragazuri 
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portabile de voiaj; plite electrice şi maşini de 
prăjit; aparate de gătit cu abur; cuptoare cu 
microunde; cuptoare de brutărie; cuptoare de 
gătit; aparate electrice de gătit în vid; aparate 
de refrigerare; aparate de refrigerare portabi-
le destinate utilizării de consumatori; dulapuri 
frigorifice; minibaruri; maşini electrice de 
uscat vase; aparate de control al mediului, şi 
anume sisteme de umidificare a mediului şi 
aparate de încălzire şi răcire a mediului; epu-
ratoare şi ionizatoare de aer de uz casnic; 
evaporatoare electrice şi cu acţionare meca-
nică de uz casnic; dezumidificatoare; aparate 
de climatizare şi ventilatoare de aer condiţio-
nat; ventilatoare electrice de uz personal; 
dispozitive pentru răcirea aerului; aparate şi 
maşini de filtrare şi purificare a aerului; apa-
rate electrice de dezodorizare a camerei; 
aparate pentru răcire alimentate cu energie 
solară; sisteme solare termale aeriene pentru 
încălzire; filtre pentru apă potabilă; aparate 
de filtrare şi sterilizare a apei; 

 

(220) 2019.10.05 
 

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; extinctoare; hardware de calcu-
latoare; software de calculatoare; software 
de aplicaţii de calculatoare pentru dispozitive 
mobile; software de calculatoare utilizat în 
contabilitate, audit, procesarea tranzacţiilor, 
gestionarea tranzacţiilor, întocmirea declara-
ţiilor fiscale şi planificarea fiscală, depunerea 
declaraţiilor fiscale, gestionarea fiscală, ma-
nagementul proceselor de afaceri şi planifi-
carea financiară; software de calculatoare 
utilizat în managementul practicilor fiscale 
profesionale; software de calculatoare pentru 
administrarea bazelor de date, agregarea 
datelor, raportarea datelor şi transmisia date-
lor; software de calculatoare pentru backup 
on-line de fişiere electronice; instrumente şi 
şabloane pentru dezvoltarea de software de 
calculatoare; software de calculatoare utilizat 

în distribuirea, instalarea şi actualizarea altor 
aplicaţii; software de calculatoare pentru 
colaborare şi partajare de date cu alte per-
soane; software de calculatoare pentru sin-
cronizarea datelor între calculatoare şi dis-
pozitive mobile; software de calculatoare 
utilizat pentru schimbul electronic de date 
contabile, date financiare, date despre con-
sumatori, date de contact, date despre pro-
duse şi date de afaceri; software de calcula-
toare pentru gestionarea inventarului, gestio-
narea costurilor de proiect, estimări, calcula-
rea costului locului de muncă, urmărirea tim-
pului angajaţilor, gestionarea operaţiilor co-
merciale şi gestionarea proiectelor; software 
de calculatoare şi hardware de calculatoare 
utilizate în tranzacţiile în punctele de vânza-
re, procesarea tranzacţiilor, imprimarea chi-
tanţelor şi gestionarea operaţiilor de vânzare 
cu amănuntul; software de calculatoare pen-
tru crearea, personalizarea şi gestionarea 
facturilor, înregistrarea plăţilor şi emiterea 
chitanţelor; software de calculatoare utilizat 
în organizarea, întreţinerea şi urmărirea vân-
zărilor, colectelor şi datelor despre creanţe; 
software de calculatoare pentru urmărirea 
veniturilor, cheltuielilor, vânzărilor şi profitabi-
lităţii în funcţie de amplasarea întreprinderii, 
departament, tipul întreprinderii sau alt do-
meniu stabilit de utilizator; software de calcu-
latoare pentru calcularea şi perceperea im-
pozitului pe vânzări şi pentru crearea rapoar-
telor pentru plata impozitului autorităţilor fis-
cale relevante; software de calculatoare pen-
tru emiterea facturilor achitate cu carduri de 
credit şi pentru procesarea plăţilor efectuate 
cu carduri de credit; software de calculatoare 
pentru tranzacţii bancare on-line; software de 
calculatoare pentru controlul accesului la 
informaţii financiare prin setări pentru acce-
sul electronic; software de calculatoare pen-
tru crearea, personalizarea, tipărirea, expor-
tul şi transmiterea prin poştă electronică a 
comenzilor de achiziţie; software de calcula-
toare pentru urmărirea timpului lucrat de an-
gajaţi şi subcontractori; software de calcula-
toare pentru crearea şi gestionarea bugete-
lor; software de calculatoare pentru întocmi-
rea de estimări de cotaţii de preţ şi pentru 
transferul estimărilor de cotaţii de preţ în 
facturi; software de calculatoare pentru crea-
rea automată de facturi; software de calcula-
toare pentru întocmirea, personalizarea, tipă-
rirea, exportul şi trimiterea prin poştă electro-
nică de rapoarte financiare, rapoarte de afa-
ceri, bilanţuri, declaraţii de profit şi pierderi, 
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declaraţii privind fluxurile de numerar şi ra-
poarte privind vânzările impozabile; software 
de calculatoare pentru crearea, tipărirea şi 
urmărirea cecurilor şi comenzilor de achiziţie; 
software de calculatoare pentru urmărirea 
vânzărilor, cheltuielilor şi plăţilor; software de 
calculatoare pentru analiza situaţiei financia-
re a întreprinderilor şi industriilor; software de 
calculatoare pentru administrarea listelor de 
clienţi, transmiterea prin poştă electronică şi 
tipărirea formularelor de vânzări şi urmărirea 
soldurilor curente; software de calculatoare 
pentru importul contactelor şi datelor financi-
are din alte servicii electronice şi software; 
software de calculatoare pentru tranzacţiile 
în punctele de vânzare şi gestionarea vânză-
rilor cu amănuntul; software de calculatoare 
utilizat în administrarea şi gestionarea state-
lor de salarii, planurilor de beneficii, planurilor 
de asigurări, planurilor de pensionare, planu-
rilor de asigurare de şomaj şi planurilor de 
sănătate preplătite; software de calculatoare 
pentru gestionarea informaţiilor în domeniul 
sănătăţii, informaţiilor despre prescripţii, isto-
ricul medical, facturare medicală, înregistrări-
le pacientului şi alte înregistrări medicale; 
software de calculatoare pentru gestionarea 
asigurării medicale, plăţilor, cheltuielilor şi 
facturărilor medicale; software pentru mana-
gementul relaţiei cu clienţii (CRM); software 
pentru planificarea resurselor întreprinderii 
(ERP); software de administrare de afaceri 
utilizat în gestionarea imobilului şi proprietă-
ţii, gestionarea întreţinerii şi reparaţiei de 
autovehicule, gestionarea construcţiilor şi 
clădirilor, gestionarea practicilor în domeniul 
îngrijirii sănătăţii, gestionarea firmelor juridi-
ce, gestionarea organizaţiilor non-profit şi din 
sectorul public, gestionarea vânzărilor cu 
amănuntul şi a restaurantelor şi gestionarea 
serviciilor de turism; periferice adaptate pen-
tru a fi folosite la calculatoare; imprimante 
pentru calculator; imprimante de calculator şi 
terminale pentru puncte de vânzare; aparate 
de citire şi scanare de carduri de credit şi 
carduri de debit; aparate pentru citirea şi 
scanarea de coduri de bare; terminale pentru 
carduri de credit în puncte de vânzare şi pen-
tru prelucrarea tranzacţiilor; dispozitive foto-
voltaice de generare a energiei; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; instalare, întreţi-
nere, actualizare şi închiriere de software de 

calculatoare; furnizare de uz temporar on-
line de software nedescărcabil; stocarea 
electronică a datelor; servicii de găzduire şi 
software ca şi serviciu; furnizare de software 
pe bază de cloud şi de platforme de software 
pe bază de cloud; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil utilizat în 
contabilitate, audit, procesarea tranzacţiilor, 
gestionarea tranzacţiilor, întocmirea declara-
ţiilor fiscale şi planificarea fiscală, depunerea 
declaraţiilor fiscale, gestionarea fiscală, ma-
nagementul proceselor de afaceri şi planifi-
carea financiară; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil utilizat în 
managementul practicilor fiscale profesiona-
le; furnizare de uz temporar on-line de sof-
tware nedescărcabil pentru administrarea 
bazelor de date, agregarea datelor, raporta-
rea datelor şi transmisia datelor; furnizare de 
uz temporar on-line de software nedescărca-
bil pentru backup on-line de fişiere electroni-
ce; permiterea utilizării temporare de instru-
mente şi şabloane pentru dezvoltarea de 
software on-line nedescărcabil; furnizare de 
uz temporar on-line de software nedescărca-
bil utilizat în distribuirea, instalarea şi actuali-
zarea altor aplicaţii; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil pentru 
colaborare şi partajare de date cu alte per-
soane; furnizare de uz temporar on-line de 
software nedescărcabil pentru sincronizarea 
datelor între calculatoare şi dispozitive mobi-
le; furnizare de uz temporar on-line de sof-
tware nedescărcabil utilizat pentru schimbul 
electronic de date contabile, date financiare, 
date despre consumatori, date de contact, 
date despre produse şi date de afaceri; furni-
zare de uz temporar on-line de software ne-
descărcabil pentru gestionarea inventarului, 
gestionarea costurilor de proiect, estimări, 
calcularea costului locului de muncă, urmări-
rea timpului angajaţilor, gestionarea operaţii-
lor comerciale şi gestionarea proiectelor; 
furnizare de uz temporar on-line de software 
nedescărcabil utilizat în tranzacţiile în punc-
tele de vânzare, procesarea tranzacţiilor, 
imprimarea chitanţelor şi gestionarea operaţi-
ilor de vânzare cu amănuntul; furnizare de uz 
temporar on-line de software nedescărcabil 
pentru crearea, personalizarea şi gestiona-
rea facturilor, înregistrarea plăţilor şi emite-
rea chitanţelor; furnizare de uz temporar on-
line de software nedescărcabil utilizat în or-
ganizarea, întreţinerea şi urmărirea vânzări-
lor, colectelor şi datelor despre creanţe; fur-
nizare de uz temporar on-line de software 
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nedescărcabil pentru urmărirea veniturilor, 
cheltuielilor, vânzărilor şi profitabilităţii în 
funcţie de amplasarea întreprinderii, depar-
tament, tipul întreprinderii sau alt domeniu 
stabilit de utilizator; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil pentru 
calcularea şi perceperea impozitului pe vân-
zări şi pentru crearea rapoartelor pentru plata 
impozitului autorităţilor fiscale relevante; fur-
nizare de uz temporar on-line de software 
nedescărcabil pentru emiterea facturilor achi-
tate cu carduri de credit şi pentru procesarea 
plăţilor efectuate cu carduri de credit; furniza-
re de uz temporar on-line de software ne-
descărcabil pentru tranzacţii bancare on-line; 
furnizare de uz temporar on-line de software 
nedescărcabil pentru controlul accesului la 
informaţii financiare prin setări pentru acce-
sul electronic; furnizare de uz temporar on-
line de software nedescărcabil pentru crea-
rea, personalizarea, tipărirea, exportul şi 
transmiterea prin poştă electronică a comen-
zilor de achiziţie; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil pentru 
urmărirea timpului lucrat de angajaţi şi sub-
contractori; furnizare de uz temporar on-line 
de software nedescărcabil pentru crearea şi 
gestionarea bugetelor; furnizare de uz tem-
porar on-line de software nedescărcabil pen-
tru întocmirea de estimări de cotaţii de preţ şi 
pentru transferul estimărilor de cotaţii de preţ 
în facturi; furnizare de uz temporar on-line de 
software nedescărcabil pentru crearea auto-
mată de facturi; furnizare de uz temporar on-
line de software nedescărcabil pentru întoc-
mirea, personalizarea, tipărirea, exportul şi 
trimiterea prin poştă electronică de rapoarte 
financiare, rapoarte de afaceri, bilanţuri, de-
claraţii de profit şi pierderi, declaraţii privind 
fluxurile de numerar şi rapoarte privind vân-
zările impozabile; furnizare de uz temporar 
on-line de software nedescărcabil pentru 
crearea, tipărirea şi urmărirea cecurilor şi 
comenzilor de achiziţie; furnizare de uz tem-
porar on-line de software nedescărcabil pen-
tru urmărirea vânzărilor, cheltuielilor şi plăţi-
lor; furnizare de uz temporar on-line de sof-
tware nedescărcabil pentru analiza situaţiei 
financiare a întreprinderilor şi industriilor; 
furnizare de uz temporar on-line de software 
nedescărcabil pentru administrarea listelor 
de clienţi, transmiterea prin poştă electronică 
şi tipărirea formularelor de vânzări şi urmări-
rea soldurilor curente; furnizare de uz tempo-
rar on-line de software nedescărcabil pentru 
importul contactelor şi datelor financiare din 

alte servicii electronice şi software; furnizare 
de uz temporar on-line de software nedes-
cărcabil pentru tranzacţiile în punctele de 
vânzare şi gestionarea vânzărilor cu amă-
nuntul; furnizare de uz temporar on-line de 
software nedescărcabil utilizat în administra-
rea şi gestionarea statelor de salarii, planuri-
lor de beneficii, planurilor de asigurări, planu-
rilor de pensionare, planurilor de asigurare 
de şomaj şi planurilor de sănătate preplătite; 
furnizare de uz temporar on-line de software 
nedescărcabil pentru gestionarea informaţii-
lor în domeniul sănătăţii, informaţiilor despre 
prescripţii, istoricul medical, facturare medi-
cală, înregistrările pacientului şi alte înregis-
trări medicale; furnizare de uz temporar on-
line de software nedescărcabil pentru gestio-
narea asigurării medicale, plăţilor, cheltuieli-
lor şi facturărilor medicale; furnizare de uz 
temporar on-line de software nedescărcabil 
pentru managementul relaţiei cu clienţii 
(CRM); furnizare de uz temporar on-line de 
software nedescărcabil pentru planificarea 
resurselor întreprinderii (ERP); furnizare de 
uz temporar on-line de software nedescărca-
bil de administrare de afaceri utilizat în gesti-
onarea imobilului şi proprietăţii, gestionarea 
întreţinerii şi reparaţiei de autovehicule, ges-
tionarea construcţiilor şi clădirilor, gestiona-
rea practicilor în domeniul îngrijirii sănătăţii, 
gestionarea firmelor juridice, gestionarea 
organizaţiilor non-profit şi din sectorul public, 
gestionarea vânzărilor cu amănuntul şi a 
restaurantelor şi gestionarea serviciilor de 
turism; stocarea electronică a fişierelor şi 
documentelor; stocare electronică de mijloa-
ce electronice, şi anume imagini, text, date 
audio, financiare şi de contact; servicii de 
stocare electronică pentru arhivare de baze 
de date, imagini şi alte date electronice; ser-
vicii de găzduire de date; găzduire de pro-
grame software utilizate în gestionarea, or-
ganizarea şi partajarea datelor pe un server 
de calculator şi pentru colaborare pe bază de 
web într-o reţea globală de calculatoare şi în 
reţele de calculatoare interne; servicii de 
asistenţă tehnică referitoare la calculatoare, 
software şi aplicaţii de calculator; consultanţă 
tehnică în domeniul hardware şi software de 
calculatoare; servicii de instalare, iniţiere şi 
configurare de software de calculatoare; ser-
vicii de integrare a software şi sistemelor 
informatice; conversia datelor şi a programe-
lor informatice, alta decât conversia fizică; 
servicii de recuperare de date; servicii de 
suport tehnic, şi anume remedierea proble-
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melor la software de calculator, la site-uri 
web, la servicii on-line, problemelor la aplica-
ţiile web şi online, problemelor la aplicaţiile 
mobile, problemelor la reţele, şi problemelor 
la date şi baze de date; servicii de sincroni-
zare a datelor între calculatoare şi dispozitive 
mobile. 

 

 
 
 
(210) 045102 
(220) 2019.11.04 
(730) Alibaba Group Holding Limited, KY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; suporturi de înregistrare magnetică, 
discuri acustice; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; maşini înregistratoare de înca-
sat, dispozitive de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de sca-
fandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; programe de calculator; sof-
tware de calculatoare sub forma unei aplicaţii 
pentru dispozitive mobile şi calculatoare; 
aplicaţii software destinate utilizării cu dispo-
zitive mobile; software pentru procesarea 

plăţilor electronice către şi de la alte persoa-
ne; software de autentificare; software de 
calculatoare furnizat pe Internet; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); softwa-
re de mesagerie instantanee; software pen-
tru punerea la comun de fişiere; software de 
comunicaţii pentru schimb electronic de date, 
materiale audio, video, imagini şi grafice prin 
reţele de calculatoare, mobile, fără fir şi de 
telecomunicaţii; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conţi-
nut audio, conţinut video şi text; software de 
calculatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
aplicaţii de calculator pentru streaming-ul de 
materiale audio, materiale video, videoclipuri, 
muzică şi imagini; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; software 
de calculatoare descărcabil care permite 
utilizatorilor să participe la întâlniri şi cursuri 
care se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabil pentru cloud computing; 
software descărcabil pe bază cloud; software 
de calculatoare; software de calculatoare 
(inclusiv software care poate fi descărcat de 
pe Internet); muzică digitală (care poate fi 
descărcată de pe Internet); jocuri, imagini, 
filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile; programe şi software pentru jocuri 
de calculator, electronice şi video (inclusiv 
software descărcabil de pe Internet); publica-
ţii electronice descărcabile sub formă de 
reviste, articole, broşuri, foi volante, foi de 
date, materiale informative, materiale de 
instruire în domeniul afacerilor, comerţului 
electronic, tehnologiei informaţiei, cloud 
computing-ului, telecomunicaţiilor, Internetu-
lui, pregătirii în domeniul afacerilor şi comer-
ţului electronic, gestionării afacerilor, vânzări-
lor, marketingului şi managementului financi-
ar; semiconductoare; circuite integrate semi-
conductoare; cipuri de memorie semiconduc-
toare; controlere de memorie semiconduc-
toare; circuite integrate de memorie semi-
conductoare; cipuri de procesoare semicon-
ductoare; procesoare semiconductoare; mi-
crocontrolere; unităţi de microcontrolere; 
microcontrolere cu putere mică; cipuri de 
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circuit; cipuri de calculator; CPU (unităţi cen-
trale de procesare); cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare RISC-V; cipuri 
de calculator şi unităţi centrale de procesare 
cu arhitectura setului de instrucţiuni; periferi-
ce adaptate pentru a fi folosite la calculatoa-
re; notebook-uri; laptopuri; calculatoare por-
tabile; calculatoare de buzunar; tablete; asis-
tente personale digitale (PDA); playere por-
tabile multimedia; telefoane mobile; telefoane 
inteligente; aparate de fotografiat digitale; 
baterii, încărcătoare de baterii; staţii de lucru 
pe calculator; servere informatice; hardware 
pentru reţele de calculatoare şi de telecomu-
nicaţii; adaptoare, comutatoare, routere şi 
hub-uri pentru reţele de calculatoare; 
modemuri fără fir şi cu fir şi carduri şi dispozi-
tive de comunicaţii; suporturi pentru lapto-
puri, genţi de calculatoare; extinctoare; har-
dware şi firmware de calculatoare; sisteme 
de navigaţie pentru automobile; compact 
discuri; aparate de telecomunicaţii; suporturi 
de mouse; aparate pentru telefoane mobile; 
accesorii pentru telefoane mobile; sisteme de 
alarmă; camere video de securitate; unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video portabi-
le; căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS); ecrane de afişare cu 
cristale lichide pentru echipamente de tele-
comunicaţii şi electronice; decodoare pentru 
televizoare; telecomenzi; programe de stoca-
re de date; ochelari şi ochelari de soare; in-
dicatoare electronice; carduri bancare, de 
credit, de debit, de numerar, de plată, telefo-
nice şi de identitate, codificate sau magneti-
ce; maşini de casierie automatică, bancoma-
te; aplicaţii software de calculatoare, descăr-
cabile; cititoare de cărţi electronice; cartuşe 
de toner, neumplute, pentru imprimante şi 
fotocopiatoare; dispozitive de monitorizare a 
bebeluşilor; dispozitive video de monitorizare 
a bebeluşilor; obiective macro; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
difuzarea informaţiilor de afaceri referitoare 
la produsele şi serviciile terţilor prin reţele de 
calculatoare locale şi globale; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la furnizarea 
unui site web în cadrul unei reţele globale de 
calculatoare prin intermediul căruia terţii pot 
oferi şi achiziţiona produse şi servicii, plasa, 

determina statutul şi onora tranzacţiile co-
merciale şi comenzile, încheia contracte şi 
tranzacţiona afaceri; furnizarea serviciilor de 
comenzi on-line computerizate; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la gestiona-
rea unei pieţe electronice pentru cumpărătorii 
şi vânzătorii de produse şi/sau servicii în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare; 
asistenţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea informaţii-
lor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate şi 
promoţii printr-o reţea globală de calculatoa-
re sau prin Internet; servicii de administrare 
comercială pentru prelucrarea automată a 
vânzărilor pe Internet; servicii comerciale on-
line referitoare la vânzări prin licitaţii electro-
nice şi furnizare de evaluări comerciale on-
line cu privire la acestea; servicii de gestio-
nare a afacerilor în legătură cu comerţul 
electronic; organizare, gestionare şi monito-
rizare a programelor de stimulare şi 
fidelizare; producţie de publicitate televizată 
şi radiofonică; audit contabil; vânzare prin 
licitaţie publică; organizarea târgurilor co-
merciale; sondaje de opinie; prelucrarea da-
telor; furnizarea informaţiilor de afaceri; 
agenţii de publicitate; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date computerizate; consultanţă în afa-
ceri; managementul proiectelor de afaceri; 
studii de piaţă; servicii de agenţii internaţio-
nale de import şi export; închirierea spaţiilor 
publicitare în mijloacele de comunicare; fur-
nizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţiile comercia-
le; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucra-
rea datelor informatice; servicii de informare 
cu privire la vânzări, afaceri şi promoţii; ser-
vicii de răspuns telefonic (pentru terţi); ma-
nagementul resurselor de personal; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
servicii de agenţie de cumpărare şi vânzare; 
selectarea produselor şi achiziţionarea pro-
duselor pentru persoane fizice şi întreprin-
deri; servicii de comandă (pentru terţi); servi-
cii de secretariat; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale sau publicitare; organiza-
rea paradelor de modă în scopuri comercia-
le; organizarea paradelor de modă în scop 
promoţional; servicii de asistenţă pentru afa-
ceri referitoare la compilarea şi închirierea 
listelor de adrese; investigaţii pentru afaceri; 
servicii de recomandări pentru afaceri şi pla-
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sare de forţă de muncă; agenţii de compen-
sare pentru import-export (servicii de agenţii 
de import-export); agenţii pentru abonamente 
la ziare; închirierea aparaturii de birou; ma-
nagementul relaţiei cu clienţii; servicii de 
gestionare a afacerilor şi de administrare 
comercială cu privire la programe de sponso-
rizare; contabilitate; servicii caritabile, şi 
anume organizarea şi desfăşurarea progra-
melor de voluntariat şi de proiecte în folosul 
comunităţii; închirierea standurilor de vânza-
re; furnizarea informaţiilor de contact comer-
ciale şi de afaceri; optimizarea motoarelor de 
căutare; optimizarea traficului pe site; servicii 
de intermediere comercială; administrarea 
afacerilor pentru furnizorii de servicii inde-
pendenţi; negocierea şi încheierea tranzacţii-
lor comerciale pentru terţi; actualizarea şi 
întreţinerea datelor din baze computerizate; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu produse chimice pentru 
utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, pre-
cum şi în agricultură, horticultură şi silvicultu-
ră, răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută, compost, îngrăşămin-
te, fertilizanţi; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu vopsele, 
firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie contra 
ruginii şi contra deteriorării lemnului, materia-
le colorante, coloranţi, cerneluri pentru im-
primare, marcare şi gravare, răşini naturale 
în stare brută, metale sub formă de folie şi 
pulbere utilizate în pictură, decorare, impri-
mare şi artă; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu cosmetice şi 
produse de toaletă nemedicinale, produse 
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor, artico-
le de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate 
pentru parfumarea camerei, preparate pentru 
albit şi alte substanţe pentru spălat, prepara-
te pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu produse farmace-
utice, medicale şi de uz veterinar, produse 
igienice de uz medical, substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical sau veterinar, alimen-
te pentru sugari, suplimente dietetice pentru 
oameni şi animale, plasturi, materiale pentru 
pansamente, truse de prim ajutor, materiale 
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară, 
dezinfectante, produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu metale comune şi aliajele 
lor, minereuri, materiale metalice pentru edi-
ficare şi construcţii, construcţii transportabile 

metalice, cabluri şi fire metalice neelectrice, 
produse de feronerie metalică, containere 
metalice pentru depozitare sau transport, 
seifuri; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu maşini-unelte, 
scule cu acţionare mecanică, motoare (cu 
excepţia celor pentru vehiculele terestre), 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu instrumente agricole (altele decât 
cele acţionate manual), incubatoare pentru 
ouă, maşini automate de vânzare, aparate 
electrice pentru bucătărie, maşini de măturat, 
de curăţat, de spălat şi de spălat rufe; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu scule şi instrumente (acţionate 
manual), cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe 
(cu excepţia armelor de foc), aparate de ras, 
aparate de ras electrice; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de salvare şi didac-
tice, aparate şi instrumente pentru conduce-
rea, comutarea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetică, discuri acusti-
ce, mecanisme pentru aparate cu preplată, 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, software 
de calculatoare, aplicaţii software pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare, aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile, software pentru procesarea plăţilor 
electronice, software de autentificare, publi-
caţii electronice (descărcabile); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu software de mesagerie instantanee, 
software pentru punerea la comun de fişiere, 
software pentru schimbul electronic şi punea 
în comun de date, materiale audio, video, 
imagini şi grafice prin reţele de calculatoare, 
mobile, fără fir şi de telecomunicaţii, software 
de calculatoare pentru prelucrarea de ima-
gini, grafice, conţinut audio, video şi text; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu software de calculatoare 
descărcabil care permit utilizatorilor să parti-
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cipe la întâlniri şi cursuri care se desfăşoară 
pe web, software de calculatoare pentru ac-
cesarea, vizualizarea şi controlul de la dis-
tanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de calcu-
latoare, software pentru cloud computing, 
dispozitive periferice pentru calculatoare; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu CPU (unităţi centrale de pro-
cesare), cipuri de calculator şi unităţi centrale 
de procesare RISC-V, cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare cu arhitectura 
setului de instrucţiuni; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu asis-
tente personale digitale (PDA), playere por-
tabile multimedia, telefoane mobile, telefoane 
inteligente, aparate de fotografiat digitale, 
baterii, încărcătoare de baterii, servere in-
formatice, hardware pentru reţele de calcula-
toare şi de telecomunicaţii, adaptoare, comu-
tatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare, modemuri fără fir şi cu fir şi 
carduri şi dispozitive de comunicaţii, supor-
turi pentru laptopuri; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu genţi 
de calculatoare, extinctoare, compact discuri, 
muzică digitală (descărcabilă), aparate de 
telecomunicaţii, suporturi de mouse, acceso-
rii pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, 
filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile, sisteme de alarmă, camere video 
de securitate; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune, 
echipamente pentru difuzare de televiziune, 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS), programe de stocare de 
date, ochelari şi ochelari de soare, indicatoa-
re electronice; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu carduri 
bancare, de credit, de debit, de numerar, de 
alimentare, telefonice şi de identitate, codifi-
cate sau magnetice, maşini de casierie au-
tomatică, bancomate, cititoare de cărţi elec-
tronice, cartuşe de toner, neumplute, pentru 
imprimante şi fotocopiatoare, dispozitive de 
monitorizare a bebeluşilor, obiective macro, 

carduri de acces codificate, ochelari 3D, 
carduri de memorie pentru aparate de jocuri 
video, magneţi, îmbrăcăminte de protecţie, 
protecţia capului, mănuşi de protecţie, încăl-
ţăminte de protecţie; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice, materiale de 
sutură, dispozitive terapeutice şi de asisten-
ţă, adaptate pentru persoanele cu handicap, 
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor, apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu aparate terapeuti-
ce cu aer cald, cuverturi electrice pentru uz 
medical, aparate de analiză pentru uz medi-
cal, aparate pentru analiza sângelui, aparate 
auditive pentru persoane cu deficienţe de 
auz (proteze auditive), dispozitive pentru 
protecţia auzului, cuverturi electrice pentru 
uz medical, aparate de diagnosticare pentru 
uz medical, membre, ochi şi dinţi artificiali, 
bandaje ortopedice pentru articulaţii, recipi-
ente pentru biberoane, tetine de biberon, 
dispozitive pentru curăţarea limbii; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu aparate şi instalaţii de iluminat, de 
încălzire, de răcire, de producere a vaporilor, 
de gătit, de uscare, de ventilare, de distribui-
re a apei şi instalaţii sanitare; servicii de vân-
zare cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu vehicule, aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală, biciclete, piese şi acce-
sorii pentru vehicule, piese şi accesorii pen-
tru biciclete, scaune de siguranţă pentru copii 
(pentru vehicule), hamuri de siguranţă pentru 
scaune de vehicule, anvelope, pneuri, petice 
adezive de cauciuc pentru repararea came-
relor de aer, huse pentru anvelope; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu arme de foc, muniţii şi proiectile, 
explozive, focuri de artificii; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu metale preţioase şi aliajele lor, giuvaierge-
rie, bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu instrumente 
muzicale, pupitre pentru partituri şi stative 
pentru instrumente muzicale, baghete de 
dirijor; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu hârtie şi carton, 
produse de imprimerie, articole pentru legă-
torie, fotografii, articole de papetărie şi de 
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birou (cu excepţia mobilei), adezivi pentru 
papetărie sau menaj, materiale pentru pictu-
ră şi pentru artişti, pensule; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu materiale didactice şi de instruire, folii, 
pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare 
şi împachetare, caractere şi clişee tipografi-
ce, carduri sub formă de carduri de debit, 
carduri de credit, carduri de plată, cartele 
telefonice şi cartele de identitate, altele decât 
cardurile codificate şi magnetice, manuale de 
utilizare, batiste din hârtie, modele şi figurine 
din hârtie, articole pentru prinderea paginilor, 
şervete de masă din hârtie, şerveţele de hâr-
tie, decoraţiuni din hârtie pentru petreceri; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu piele şi imitaţii de piele, 
piei de animale, genţi de voiaj şi de transport, 
portofele şi portmonee, umbrele şi umbrele 
de soare, bastoane, bice şi articole de şelă-
rie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu mobilier, oglinzi, 
rame, containere nemetalice pentru depozi-
tare sau transport; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu us-
tensile şi recipiente de menaj sau de bucătă-
rie, 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, articole de sticlă, articole de porţe-
lan şi faianţă, perii de dinţi electrice; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu frânghii şi sfori, plase, corturi şi 
prelate, marchize din materiale textile sau 
sintetice, vele, saci pentru transportul şi de-
pozitarea materialelor în vrac, materiale de 
capitonare, umplutură şi amortizare (cu ex-
cepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a 
materialelor plastice), materiale textile fibroa-
se brute şi înlocuitori ai acestora; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu fire şi fibre de uz textil; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu textile şi înlocuitori de textile, lenjerie 
de uz casnic, draperii din materiale textile 
sau plastice; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu îmbrăcămin-
te, încălţăminte, articole care servesc la aco-
perirea capului; servicii de comerţ cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu dantele, 
trese şi broderii, panglici şi funde de merce-
rie, nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu 
gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru 
păr, păr fals; servicii de vânzare cu amănun-

tul şi angro, toate în legătură cu covoare, 
carpete, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor, tapete 
murale, nu din materiale textile; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu jocuri, jucării şi articole pentru joacă, 
aparate pentru jocuri video, articole de gim-
nastică şi sport, decoraţiuni (ornamente) 
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru 
petrecere şi pomi de Crăciun artificiali; servi-
cii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu aparate pentru jocuri electroni-
ce şi aparate de divertisment, altele decât 
cele adaptate pentru a fi utilizate cu un ecran 
sau cu un monitor extern, aparate de jocuri 
video pentru acasă şi aparate de jocuri video 
de mână (niciunele nefiind destinate utilizării 
cu receptoare de televiziune), ciorapi pentru 
cadourile de Crăciun, console portabile pen-
tru jocuri electronice, pălării din hârtie pentru 
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri, 
articole din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu carne, peşte, păsări, vânat, înlocuitori 
de carne, fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte, sosuri de fructe, caş 
de soia, tofu, supe, baze de supă, jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, frişcă (smântână), 
lapte şi produse lactate, lapte din boabe de 
soia, înlocuitori de lapte, produse preparate 
din înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi de 
uz alimentar, fructe cu coajă lemnoasă pre-
parate, nuci uscate, gustări, mâncăruri pre-
parate, mâncare fast-food preambalată; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu cafea, ceai, cacao şi cafea 
artificială, orez, paste făinoase şi tăiţei, tapi-
oca şi sago, făină şi preparate din cereale, 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, cio-
colată, îngheţată, şerbeturi, 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); servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de ca-
fea, frunze de ceai şi produse pe bază de 
ceai, băuturi pe bază de ceai, pudră de ca-
cao şi produse din cacao, băuturi pe bază de 
ciocolată, produse de brutărie, pizza, budinci, 
prăjituri chinezeşti tradiţionale pentru Festi-
valul Lunii, batoane pentru gustări care con-
ţine un amestec de cereale, nuci şi fructe 
uscate (produse de cofetărie), fursecuri, bis-
cuiţi, prăjituri chinezeşti şi prăjituri în stil oc-



 

MD -  BOPI 6/2020 TRADEMARKS 

 66 

cidental, găluşte chinezeşti, fulgi de migdale; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu produse agricole, de 
acvacultură, horticole şi forestiere brute şi 
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi 
neprelucrate, fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare, 
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, 
malţ; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu bere, preparate 
pentru fabricarea berii, ape minerale şi ga-
zoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte pre-
parate nealcoolice pentru fabricarea băuturi-
lor, sucuri de legume şi băuturi din legume; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu băuturi alcoolice (cu ex-
cepţia berii), preparate alcoolice pentru fabri-
carea băuturilor, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu tutun şi înlocuitori 
de tutun, ţigări şi ţigarete, ţigarete electronice 
şi vaporizatoare orale pentru fumători, artico-
le pentru fumători, chibrituri; toate serviciile 
de vânzare cu amănuntul şi angro sus-
menţionate furnizate de asemenea on-line, 
prin intermediul magazinelor universale sau 
supermarketurilor, toate, de asemenea, care 
permit clienţilor să vizualizeze şi să cumpere 
comod aceste produse de pe un site web de 
Internet cu produse de larg consum şi dintr-
un magazin de vânzare angro, dintr-un cata-
log cu produse de larg consum prin comenzi 
prin poştă sau prin mijloace de telecomunica-
ţii şi din magazine de vânzare cu amănuntul; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; compensarea şi recon-
cilierea tranzacţiilor financiare printr-o reţea 
globală de calculatoare; servicii de transfer 
de fonduri; transmiterea fondurilor prin mij-
loace electronice pentru terţi; transfer de plăţi 
pentru terţi prin Internet; servicii bancare 
electronice; servicii de plăţi on-line; furniza-
rea serviciilor de transfer electronic de fon-
duri; brokeraj de valută; tranzacţii financiare 
prin blockchain; servicii bancare şi servicii 
financiare on-line; furnizarea informaţiilor 
financiare prin Internet; tranzacţii bancare la 
domiciliu (home banking); servicii bancare 
furnizate on-line dintr-o bază de date compu-
terizată sau prin Internet; birouri financiare 
de cliring; verificarea creditelor prin interme-
diul reţelelor globale de calculatoare; servicii 

electronice de gestionare a riscurilor de cre-
dit; servicii de plată electronică pentru bunu-
rile achiziţionate şi servicii de plată electroni-
că a facturilor; servicii de informare cu privire 
la finanţe şi asigurări furnizate on-line dintr-o 
bază de date computerizată sau Internet; 
servicii de carduri de credit, procesarea şi 
transmiterea facturilor şi plăţilor acestora, 
precum şi furnizarea asigurărilor pentru tran-
zacţii financiare; servicii financiare sub formă 
de servicii de facturare şi procesare a plăţi-
lor; servicii de depunere în casete valorice şi 
de emisiune de cecuri de călătorie; investiţii 
de capital; estimări financiare (asigurări, 
bănci, proprietăţi imobiliare); servicii de ma-
nagement financiar şi de gestionare a active-
lor; servicii de asigurări şi financiare; servicii 
financiare furnizate prin mijloace de teleco-
municaţii; servicii de consultanţă şi consiliere 
financiară; servicii de tranzacţionare a titluri-
lor de valoare; cotaţii de bursă; brokeraj de 
acţiuni şi obligaţiuni, analiză financiară; ser-
vicii referitoare la carduri de debit, servicii 
referitoare la carduri de plată şi servicii de 
garantare de cecuri; servicii bancare, servicii 
pentru conturi de economii şi servicii de in-
vestiţii; servicii privind debitarea şi creditarea 
conturilor financiare; emisiune de carduri cu 
valoare stocată, carduri de plată şi carduri de 
debit; servicii de carduri telefonice de credit; 
asigurarea finanţării pentru proiecte de con-
strucţii; intermediere şi gestionare de locaţii 
şi închirieri de proprietăţi imobiliare; închirie-
re şi leasing de bunuri imobiliare; estimări de 
proprietăţi imobiliare; evaluări imobiliare; 
finanţare imobiliară; investiţii imobiliare; bro-
keraj imobiliar; agenţii imobiliare; servicii ale 
agenţiilor de închiriere a locuinţelor; servicii 
actuariale; servicii de gestionare şi consul-
tanţă privind bunurile imobiliare; colectarea 
chiriilor; închirierea spaţiilor pentru birouri 
(imobiliare); închirierea camerelor şi aparta-
mentelor; agenţie pentru colectarea taxelor 
pentru gaze şi electricitate; expertizare de 
antichităţi; evaluări de obiecte de artă; esti-
mări de bijuterii; evaluarea automobilelor de 
ocazie; furnizarea informaţiilor despre impo-
zite (servicii financiare); organizarea colecte-
lor în scopuri caritabile; colecte de bineface-
re; închirierea maşinilor de numărat şi proce-
sat bancnote şi monede; închirierea banco-
matelor sau maşinilor de casierie automatică; 
emiterea bonurilor valorice; servicii de ban-
comate; furnizarea cartelelor preplătite şi 
jetoanelor de valoare; servicii ale agenţiilor 
de schimb valutar; servicii de transfer de 
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bani; servicii de transfer de valută; comerţ şi 
schimb valutar; piaţă de devize; tranzacţii cu 
devize; colectarea fondurilor de binefacere; 
prestarea serviciilor filantropice de strângere 
a fondurilor pentru protecţia mediului prin 
scăderea emisiilor de bioxid de carbon; bro-
keraj de credite de compensare a emisiilor 
de carbon; sponsorizarea programelor de 
compensare a emisiilor de carbon; finanţare 
şi investiţii pentru proiectele de reducere a 
emisiilor; investiţii în programe şi proiecte de 
reducere a emisiilor de carbon; investiţii în 
fondurile de reducere a emisiilor; acordări de 
împrumuturi; acordarea creditelor temporare; 
toate serviciile sus-menţionate furnizate şi 
prin mijloace electronice; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la 
serviciile sus-menţionate; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie a 
datelor prin reţele de telecomunicaţii; furniza-
rea serviciilor de teleconferinţe şi videoconfe-
rinţe multimedia pe web şi servicii de întâlniri 
on-line care permit vizualizarea, punerea în 
comun, editarea şi discutarea simultană şi 
asincronă de documente, date şi imagini de 
către participanţi, prin intermediul unui 
browser web; furnizarea accesului on-line 
pentru clienţi la rapoarte on-line cu privire la 
performanţa, eficienţa şi starea aplicaţiilor, 
teleconferinţelor, conferinţelor video şi întâl-
nirilor pe web; furnizarea accesului la distan-
ţă securizat pentru utilizatori, prin Internet, la 
reţele de calculatoare private; furnizarea 
serviciilor de colaborare on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze aplicaţii, platforme, 
documente puse în comun, date, liste de 
sarcini şi forumuri de discuţii; furnizarea ac-
cesului la baze de date computerizate în 
reţeaua globală de calculatoare pentru cău-
tare şi recuperare de informaţii, date, site-uri 
web şi resurse disponibile în reţelele de cal-
culatoare; furnizarea accesului utilizatorilor la 
o bază de date computerizată care conţine 
publicaţii, buletine informative, baze de date 
şi informaţii electronice, accesibile prin in-
termediul calculatorului; furnizarea camerelor 
de chat (servicii de camere de chat); furniza-
rea accesului la reţelele globale de calcula-
toare pentru mai mulţi utilizatori pentru tran-
sferul şi difuzarea unei game largi de infor-
maţii; furnizarea accesului la un site web în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare 
prin intermediul căruia terţii pot oferi produse 
şi servicii, plasa şi onora comenzi, încheia 
contracte şi tranzacţiona afaceri; furnizarea 

accesului la un site web interactiv într-o reţea 
globală de calculatoare pentru ca terţii să 
afişeze informaţii, să răspundă la cereri şi să 
plaseze şi onoreze comenzi pentru produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; servicii de 
comunicaţii electronice pentru crearea came-
relor de chat virtuale prin intermediul mesaje-
lor textuale; furnizarea buletinelor informative 
electronice pentru afişarea şi transmiterea 
mesajelor printre şi între utilizatorii de calcu-
latoare cu privire la produse, servicii, clienţi 
potenţiali şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
unui buletin informativ interactiv on-line pen-
tru afişarea, promovarea, vânzarea şi revân-
zarea obiectelor prin intermediul unei reţele 
globale de calculatoare; furnizarea serviciilor 
de poştă electronică şi de retransmitere de 
poştă electronică; comunicaţii audio şi video 
prin calculatoare şi reţele de calculatoare, 
precum şi printr-o reţea globală de comuni-
caţii; furnizarea accesului la calculatoare şi 
închirierea timpului de acces la buletine in-
formative şi baze de date interactive on-line; 
furnizarea accesului la buletine informative 
electronice pentru afişarea şi transmiterea 
mesajelor printre şi între utilizatorii de calcu-
latoare cu privire la produse, servicii şi opor-
tunităţi de afaceri; furnizarea accesului la un 
calendar electronic, un registru cu adrese şi 
o agendă electronică prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea serviciilor 
de conexiuni directe între utilizatorii de calcu-
latoare pentru schimb de date; furnizarea 
accesului la telecomunicaţii şi de linkuri la 
baze de date computerizate şi prin Internet; 
servicii de difuzare pe pagini web; furnizarea 
accesului la o bază de date on-line cu infor-
maţii referitoare la platforme de prezentare a 
reclamaţiilor de difuzare pe web; servicii de 
comunicaţii electronice; servicii de telecomu-
nicaţii interactive; telecomunicaţii de informa-
ţii (pagini web), programe de calculator şi 
date; furnizarea conexiunilor de telecomuni-
caţii la Internet sau la baze de date; furniza-
rea accesului de telecomunicaţii la facilităţi şi 
structuri world-wide web; comunicaţii prin 
terminale de calculator; comunicaţii prin reţe-
le de fibră optică; transmisie asistată de cal-
culator de mesaje, informaţii, date, documen-
te şi imagini; servicii de comunicare de date 
prin mijloace electronice; schimb electronic 
de voce, date, conţinut audio, video, text şi 
grafice accesibile prin intermediul reţelelor de 
calculatoare şi de telecomunicaţii; servicii de 
mesagerie electronică instantanee; comuni-
caţii prin telefonie mobilă; colectarea, tran-
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smiterea şi expedierea datelor prin mijloace 
electronice; colectare, transmitere şi expedi-
ere a mesajelor pe poştă electronică, infor-
maţii sub formă de imagini fixe şi/sau imagini 
în mişcare, cum ar fi caractere, mesaje, mu-
zică şi imagini, telegrame, informaţii şi date 
prin mijloace mecanice, electronice, telefoni-
ce, prin telefax, cablu, calculator şi satelit; 
transmisie, difuzare şi recepţie de materiale 
audio, video, de imagini statice şi în mişcare 
şi de date, fie în formă comprimată sau ne-
comprimată, în timp real sau cu întârziere; 
servicii de mesagerie, conferinţe şi transmi-
sie de comenzi pe cale electronică; servicii 
de videoconferinţă; comunicare prin interme-
diul buletinelor informative electronice care 
permit utilizatorilor să poarte o conversaţie 
interactivă în timp real între un terminal de 
calculator şi un buletin informativ electronic 
care conţine informaţii sub formă de imagini 
fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizarea buleti-
nelor informative şi panourilor de mesaje 
electronice pentru transmiterea mesajelor; 
furnizarea forumurilor on-line pentru discuţii; 
servicii de comunicaţii, şi anume servicii de 
mesagerie digitală de text şi numerică; tran-
smisie de informaţii prin comunicare de date 
pentru asistenţa în luarea deciziilor; transmi-
sie de informaţii prin intermediul sistemelor 
de comunicaţii video; servicii de conferinţe 
pe web; furnizarea instalaţiilor şi accesului la 
conferinţe video şi/sau telefonice la distanţă; 
servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 
de transmisie securizată de date şi informaţii; 
furnizare de linkuri către fişiere de date elec-
tronice; transmitere de facsimile; transmitere 
de mesaje; servicii de radio-paging; închirie-
rea modemurilor; închirierea aparatelor de 
telecomunicaţii; trimitere, recepţie şi retrimi-
tere a mesajelor electronice; servicii de difu-
zare de televiziune; difuzare şi transmisie de 
programe radio şi de televiziune; difuzarea 
de muzică; transmisie de muzică, filme, pro-
grame interactive, videoclipuri, jocuri electro-
nice de calculator; transmisie de informaţii cu 
privire la servicii on-line de cumpărături şi de 
vânzări universale cu amănuntul; servicii de 
transmisie video la cerere; agenţii de presă; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; stocarea fizică a 
datelor şi documentelor stocate în format 
electronic; informaţii în domeniul transportu-
lui; curtaj de transport; logistică de transport; 

transport de produse şi pasageri; servicii de 
ambalare; curtaj maritim; servicii de transport 
cu automobile; transport aeronautic; tran-
sportul cu maşina blindată; locaţie de vehicu-
le; distribuirea corespondenţei; transport prin 
conducte; livrarea mărfurilor comandate prin 
corespondenţă; servicii de curierat (mesaje 
sau mărfuri); servicii de transport sub formă 
de management al transportului; închirierea 
automobilelor; servicii de parcare; călătorii cu 
iahtul şi/sau vaporul; servicii de agenţii de 
voiaj; servicii de rezervări pentru călătorii şi 
de informaţii pentru călătorii; servicii de 
agenţie de bilete de călătorii; organizarea 
călătoriilor şi informaţiilor legate de acestea, 
toate furnizate on-line dintr-o bază de date 
computerizată sau de pe Internet; furnizarea 
informaţiilor cu privire la călătorii şi turism 
prin intermediul Internetului sau prin reţele de 
telecomunicaţii; furnizarea indicaţiilor rutiere 
pentru scopuri turistice; organizare de croa-
ziere; organizare de excursii; rezervare de 
locuri pentru călătorii (transporturi); însoţirea 
de călători; servicii de transport pentru ex-
cursii turistice; organizarea serviciilor de 
transport de pasageri, pentru alte persoane, 
prin intermediul unei aplicaţii on-line; rezer-
vări pentru călătorii; furnizarea informaţiilor 
rutiere şi de trafic, servicii de şoferi; servicii 
de încărcare şi descărcare a mărfurilor; 
curtaj de navlu; servicii de mutare; brokeraj 
pentru închiriere, leasing, vânzare, cumpăra-
re şi/sau navlosire de nave şi/sau bărci; re-
cuperare şi ranfluare de nave şi/sau bărci; 
pilotaj; distribuţia şi furnizarea gazelor; distri-
buţia şi furnizarea energiei electrice; distribu-
ţia şi furnizarea căldurii; aducţiunea apei; 
servicii de alimentare şi distribuţie de apă; 
furnizarea instalaţiilor de acostare; închirie-
rea depozitelor; furnizarea spaţiilor de zbor; 
furnizarea drumurilor cu plată; închiriere 
şi/sau leasing de scaune cu rotile; servicii de 
parcări de maşini; gestionarea spaţiilor de 
parcare; închiriere şi/sau leasing de avioane; 
închiriere şi/sau leasing de containere; închi-
riere şi/sau leasing de biciclete; închiriere 
şi/sau leasing de automobile; închiriere 
şi/sau leasing de nave şi/sau bărci; închiriere 
şi/sau leasing de vehicule acţionate de om; 
închiriere şi/sau leasing de sisteme mecani-
ce de parcare; închiriere şi/sau leasing de 
paleţi; închiriere şi/sau leasing de maşini de 
ambalat sau împachetat; închiriere şi/sau 
leasing de frigidere; colectarea deşeurilor şi 
gunoiului menajer; colectarea deşeurilor şi 
gunoiului industrial; închirierea sistemelor de 
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navigaţie; închirierea aeronavelor; realimen-
tarea bancomatelor cu numerar; servicii de 
şoferi; colectarea produselor reciclabile 
(transport); livrarea mărfurilor; distribuirea de 
ziare; distribuţia de energie; livrarea de flori; 
francarea corespondenţei; navlu (transport 
de mărfuri); închiriere de garaje; ambalare de 
cadouri; închiriere de cai; lansarea de sateliţi 
pentru terţi; depozitare de bagaje; închiriere 
de autobuze; distribuirea coletelor; închirie-
rea locurilor de parcare; închirierea camere-
lor de stocare frigorifice; închirierea congela-
toarelor; închirierea automobilelor de curse; 
închirierea containerelor de depozitare; închi-
rierea tractoarelor; închirierea portbagajelor 
de acoperiş pentru vehicule; închirierea foto-
liilor rulante; aprovizionarea distribuitoarelor 
automate; operaţiuni de salvare (transport); 
servicii de recuperare pentru vehicule; servi-
cii de taxi; remorcare; informaţii în domeniul 
traficului; rezervări pentru transport; împa-
chetarea produselor; servicii de consultanţă, 
informare şi consiliere cu privire la serviciile 
sus-menţionate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicare de texte, cărţi 
şi jurnale (cu excepţia textelor publicitare); 
publicare de diagrame, imagini şi fotografii; 
publicare de ziare, reviste şi periodice; servi-
cii de educaţie, formare şi instruire cu privire 
la telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; furnizarea serviciilor de educa-
ţie, recreere, instruire, pregătire profesională 
şi formare, atât interactive cât şi neinteracti-
ve; elaborare de cursuri de educaţie, exame-
ne şi calificări; divertisment furnizat prin in-
termediul mijloacelor interactive electronice 
şi digitale; servicii de jocuri electronice furni-
zate prin intermediul Internetului; furnizarea 
informaţiilor cu privire la educaţie, instruire, 
divertisment, recreere, activităţi sportive, 
sociale şi culturale; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); pregăti-
re, organizare, găzduire şi coordonare de 
concursuri de canto; pregătire, organizare, 
găzduire şi coordonare de concerte; pregăti-
re, organizare, găzduire şi coordonare de 
evenimente şi competiţii în scopuri educative 
sau de divertisment; pregătire, organizare, 
găzduire şi coordonare de concursuri televi-
zate şi concursuri cu misiuni de căutare; ser-
vicii de agenţii de bilete (divertisment); infor-
maţii referitoare la divertisment sau educaţie 

furnizate on-line dintr-o bază de date compu-
terizată sau de pe Internet; punerea la dispo-
ziţie de muzică digitală (fără posibilitatea de 
descărcare) pe Internet; furnizare de muzică 
digitală (nedescărcabilă) de pe site-uri web 
cu muzică în format MP3 de pe Internet; fur-
nizarea jocurilor video, jocuri de calculator, 
sunet sau imagini sau filme prin reţelele de 
telecomunicaţii sau de calculatoare; furniza-
rea jocurilor şi concursurilor pe calculator on-
line; furnizarea materialelor video on-line, 
nedescărcabile; furnizare de publicaţii elec-
tronice de pe Internet sau din reţeaua de 
calculatoare sau o bază de date computeri-
zată; servicii de divertisment şi educaţie cu 
privire la planificare, producţie şi distribuţie 
de sunet, imagini, muzică digitală, filme, ma-
teriale audio, vizuale sau audiovizuale în 
direct sau înregistrate, pentru difuzare prin 
cablu, canale de satelit, Internet, sisteme 
fără fir sau cu legătură prin fir şi alte mijloace 
de comunicaţii; divertisment muzical; închiri-
erea înregistrărilor sonore; pregătirea pro-
gramelor de divertisment, educative, docu-
mentare şi de ştiri pentru difuzare; servicii de 
reporteri de ştiri; informaţii cu privire la eve-
nimente sportive sau culturale, chestiuni de 
actualitate şi ştiri de ultimă oră furnizate prin 
transmisie de televiziune prin satelit, Internet 
sau prin alte mijloace electronice; producţie 
de film, televiziune şi radio; pregătire şi pro-
ducţie de programe de televiziune; furnizare 
de informaţii, date, grafice, sunet, muzică, 
videoclipuri, animaţii şi texte în scopuri de 
divertisment; jocuri de noroc; furnizarea in-
stalaţiilor de recreere pentru cluburi, instala-
ţiilor pentru cluburi sportive şi pentru săli de 
sport; reprezentaţii susţinute de grupuri mu-
zicale; servicii de divertisment oferite de clu-
buri, discoteci, parade de modă şi cluburi de 
noapte; servicii de divertisment oferite de 
cluburi referitoare la divertisment, educaţie şi 
servicii culturale; organizare, coordonare şi 
furnizare de conferinţe, convenţii, congrese, 
seminare şi ateliere de formare; organizare, 
coordonare şi furnizare de conferinţe, con-
venţii, congrese, seminare şi ateliere de for-
mare cu privire la telecomunicaţii, calculatoa-
re, programe de calculatoare, cloud 
computing, proiectare de site-uri web, comerţ 
electronic, gestiunea afacerilor comerciale, 
management financiar şi publicitate; organi-
zare şi coordonare de expoziţii, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole şi 
reprezentaţii culturale; servicii de expoziţii şi 
galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
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privire la închiriere de opere de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi siguran-
ţa la locul de muncă şi la conservarea mediu-
lui; furnizarea cursurilor cu privire la trabu-
curi, cursuri de degustare a vinurilor; furniza-
rea informaţiilor educative cu privire la mate-
riale de cercetare şi intermediere în acest 
domeniu; coordonare, organizare, planificare 
şi gestionare de seminare; dresaj de anima-
le; regizare în producţia emisiunilor de difu-
zare; servicii de instruire cu privire la exploa-
tarea maşinilor şi echipamentelor, inclusiv a 
echipamentelor audiovizuale utilizate pentru 
producţia emisiunilor de difuzare; furnizare 
de studiouri audio şi video; exploatarea insta-
laţiilor sportive; furnizarea instalaţiilor pentru 
filme, spectacole, piese de teatru, muzică 
sau instruire educaţională; agenţii de rezer-
vări în domeniul divertismentului; închiriere şi 
leasing de filme cinematografice; închiriere şi 
leasing de instrumente muzicale; închiriere şi 
leasing de programe de televiziune; închirie-
re şi leasing de televizoare; servicii de biblio-
tecă; servicii de arhivă de bibliotecă; servicii 
de subtitrare; interpretarea limbajului semne-
lor; închiriere de benzi video preînregistrate; 
închiriere şi leasing de aparate de jocuri; 
închiriere de echipamente pentru jocuri de 
sală; împrumut de fotografii; fotografie; servi-
cii de traducere; servicii de interpretariat; 
programe educaţionale şi de instruire în do-
meniul managementului riscurilor; programe 
educaţionale şi de instruire referitoare la cer-
tificare; furnizare de ştiri; organizarea loterii-
lor; îndrumare; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; cercetare şi dez-
voltare referitoare la semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; software ca serviciu (SaaS); servicii IT în 

legătură cu transmiterea de informaţii, date, 
documente şi imagini prin Internet; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP), şi 
anume găzduire de aplicaţii software de cal-
culatoare pentru terţi; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) oferind software în 
domeniile conferinţelor pe web, conferinţelor 
audio, mesageriei electronice, colaborării cu 
privire la documente, conferinţelor video şi 
procesării de voce şi apeluri; furnizare de 
software nedescărcabil on-line pentru facilita-
rea interoperabilităţii multiplelor aplicaţii sof-
tware; servicii de asistenţă tehnică referitoare 
la software şi aplicaţii de calculator furnizate 
on-line, prin poştă electronică şi prin telefon; 
servicii IT, şi anume crearea unei comunităţi 
on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi să 
participe la discuţii, să primească răspunsuri 
de la colegi, să formeze comunităţi virtuale, 
să participe la reţele de socializare şi să facă 
schimb de documente; consiliere în domeniul 
tehnologiei calculatoarelor oferită utilizatorilor 
de Internet prin intermediul unei linii fierbinţi 
de asistenţă; servicii IT referitoare la crearea 
indexurilor de informaţii, site-uri şi resurse în 
reţele de calculatoare; furnizarea motoarelor 
de căutare în Internet; proiectare de calcula-
toare, notebook-uri, laptopuri, calculatoare 
portabile şi calculatoare de buzunar; proiec-
tare de asistente digitale personale şi de 
playere portabile multimedia; proiectare de 
telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectarea aparatelor de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotri-
va viruşilor; servicii de sisteme software de 
calculatoare; proiectare de software de cal-
culatoare; proiectarea sistemelor informatice; 
proiectare şi dezvoltare de pagini web; găz-
duire de pagini web pentru terţi; găzduire de 
software de aplicaţii de calculator pentru 
căutarea şi recuperarea informaţiilor din baze 
de date şi reţele de calculatoare; furnizarea 
informaţiilor tehnice la cererea specifică a 
utilizatorilor finali prin intermediul telefonului 
sau reţelei globale de calculatoare; servicii 
de consultanţă pentru software de calcula-
toare; servicii IT cu privire la căutarea perso-
nalizată în baze de date computerizate şi pe 
site-uri web; codare şi decodare de semnale 
informatice şi electronice; conversia datelor 
şi a documentelor de pe un suport fizic către 
un suport electronic; servicii de testare şi 
evaluare; servicii de arhitectură şi design; 
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servicii de design interior pentru clădiri, biro-
uri şi apartamente; servicii de informare în 
domeniul calculatoarelor; servicii de informa-
re în domeniul reţelelor, şi anume furnizarea 
informaţiilor tehnice referitoare la calculatoa-
re şi reţele în domeniul afacerilor şi comerţu-
lui electronic; furnizarea programelor de ges-
tionare a riscului securităţii informatice; ser-
vicii de informare, cunoaştere şi testare în 
domeniul securităţii informatice; teste de 
control al calităţii; servicii IT cu privire la certi-
ficarea tranzacţiilor comerciale şi pregătirea 
rapoartelor pentru acestea; servicii de securi-
tate pentru controlul accesului la calculatoa-
re, reţele electronice şi baze de date; servicii 
de securitate a serviciilor de transmisie a 
datelor şi a tranzacţiilor prin servicii de reţele 
informatice; consultanţă cu privire la securita-
tea datelor; consultanţă tehnologică privind 
securizarea telecomunicaţiilor; servicii de 
securitate a reţelelor de comunicaţii compu-
terizate; furnizarea informaţiilor în domeniile 
securităţii pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate şi tran-
smisiei securizate de date şi informaţii; servi-
cii de consultanţă în domeniile serviciilor de 
securitate pe Internet, world wide web şi în 
reţelele de comunicaţii computerizate, servi-
ciilor de securitate a informaţiilor; servicii de 
autentificare pentru securitatea informatică; 
autentificarea on-line a semnăturilor electro-
nice; salvarea externă a datelor; furnizarea 
informaţiilor în legătură cu tehnologia calcu-
latoarelor şi programelor prin intermediul 
unui site; cartografie; cloud computing; servi-
cii ale unui furnizor de găzduire cloud; furni-
zarea accesului temporar la software nedes-
cărcabil pe bază cloud şi la software pentru 
cloud computing; stocarea electronică a da-
telor; furnizare de sisteme informatice virtua-
le şi de medii informatice virtuale prin tehnica 
cloud; închiriere de software de divertisment; 
furnizarea de software de calculatoare şi 
aplicaţii de calculator on-line nedescărcabile 
pentru difuzarea materialelor audio, materia-
le video, videoclipuri, muzică şi imagini; sto-
carea datelor şi documentelor stocate în for-
mat electronic; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 045107 
(220) 2019.11.04 
(730) DONICI Dorina, MD 

Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 74,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu de diferite nuan-

ţe, violet de diferite nuanţe, albastru de diferi-
te nuanţe. 

(511) NCL(11-2019) 
09   - software de calculatoare înregistrat sau des-

cărcabil dintr-o reţea globală de calculatoare; 
software de calculatoare pentru comunicare 
în domeniul medicinii; 

 

35   - servicii de asociere, şi anume promovarea 
intereselor persoanelor şi grupurilor; furniza-
rea informaţiilor şi ştirilor, cercetărilor de afa-
ceri şi sondaje; furnizarea informaţiilor de 
afaceri  în domeniul medicinii; 

 

41   - servicii educaţionale, şi anume furnizare de 
conferinţe educaţionale, întâlniri, webinarii,  
consiliere de formare şi instruire în domeniul 
medicinii; furnizarea  publicaţiilor electronice 
de instruire, buletinelor informative, revistelor 
medicale on-line nedescărcabile,   furnizarea  
serviciilor educaţionale on-line;  

 

42   - servicii informatice, şi anume crearea unei 
comunităţi on-line pentru utilizatorii înregis-
traţi să participe la discuţii, să primească 
feedback de la colegii lor, să menţină profilu-
rile utilizatorilor, să caute un repertoriu al 
altor utilizatori înregistraţi, să formeze comu-
nităţi virtuale şi să se angajeze în servicii 
sociale în domeniul medicinii; 

 

44   - furnizarea  ştirilor, informaţiilor şi serviciilor 
de consultanţă în domeniul medicinii. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.07.11; 29.01.14. 
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(210) 045312 
(220) 2019.12.17 
(730) DUNDER Ivan, MD 

Bd. Moscova nr. 7/3, ap. 39,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.15.05; 07.15.20; 21.01.14; 
21.01.15; 26.04.07; 27.05.08. 

 
 
 
(210) 045374 
(220) 2020.01.03 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD 

Str. Păcii nr. 10,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

ouă; maşini automate de vânzare; maşini de 
vopsit, pistoale automate pentru pulverizarea 
vopselelor, maşini electrice de ştanţare şi 
pistoale, pistoale electrice cu clei; maşini de 
pulverizat, maşini pentru sculptură, compre-
soare, maşini de spălat vehicule şi roboţi 
care funcţionează în acelaşi mod cu maşinile 
şi instrumentele sus-menţionate; alternatoa-
re, generatoare, generatoare de electricitate, 
generatoare care lucrează cu energie solară; 
maşini de presat; maşini de ambalat, maşini 
de etichetare, roboţi şi mecanisme robotizate 
care funcţionează în acelaşi mod cu maşinile 
menţionate mai sus (inclusiv maşini electrice 
de închidere/etanşare); maşini textile, maşini 
de cusut şi roboţi industriali care funcţionea-
ză în acelaşi mod cu ei; aparate electrice 
utilizate în bucătărie pentru tocat, măcinat, 
zdrobit, bătut şi sfărâmat; maşini de spălat 
(inclusiv maşini de spălat vase, maşini de 
spălat, uscătoare rotative); maşini electrice 
pentru curăţarea podelei sau a covoarelor, 
aspiratoare şi piese ale acestora; aparate de 
sudat şi roboţi care funcţionează în acelaşi 
mod cu ei; aparate de galvanizare a suprafe-
ţelor metalice; maşini pentru prelucrarea 
metalelor şi maşini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor şi mecanisme robotizate care func-
ţionează în acelaşi mod; maşini şi mecanis-
me robotizate utilizate în domeniile agricultu-
rii, creşterea animalelor, agricultură şi la pre-
lucrarea cerealelor, fructelor, legumelor, ali-
mentelor; rulmenţi cu role; rulmenţi cu bile; 
maşini de fixare şi detaşare a anvelopelor; 
aparate de sudură şi roboţi care funcţionează 
în acelaşi mod cu el; 

 

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; aer condiţionat; aparate 
de aer condiţionat centrale; frigidere; conge-
latoare; dulapuri frigorifice; vitrine de încălzi-
re; vitrine frigorifice; aparate de făcut gheaţă; 
distribuitoare de apă potabilă; aparate şi ma-
şini de purificare a apei; aparate şi maşini de 
purificare a aerului; dezumidificatoare; umidi-
ficatoare; ventilatoare electrice; ventilatoare 
de tavan; ventilatoare; uscătoare de păr elec-
trice; ustensile de gătit electrice; ceainice 
electrice; maşini de gătit orez; plite cu induc-
ţie; cuptoare cu microunde; aragazuri sub 
presiune (autoclave) electrice; maşini de copt 
pâine; aparate de cafea electrice; aparate 
electrice de gătit cu abur; cratiţe electrice; 
aparate si maşini de gătit la gaz; cuptoare de 
gaz; şemineuri; hote extractoare pentru bu-
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cătărie; ventilatoare de evacuare pentru bu-
cătărie; dulapuri de dezinfectare pentru ta-
câmuri; prăjitoare electrice; aparate de prăji-
re; tigăi electrice; rotisoare; aparate dezinfec-
tante; aparate de filtrare a apei; echipamente 
de încălzire; încălzitoare de apă cu gaz; în-
călzitoare de apă electrice; încălzitoare de 
apă cu gaz natural; încălzitoare solare de 
apă; încălzitoare electrice; aparate de încăl-
zire; încălzitoare de pat; uscătoare de rufe 
electrice; aparate şi instalaţii de iluminat; 
lămpi electrice; lămpi stradale; lămpi de sce-
nă şi felinare; lămpi proiector; lămpi auto; 
faruri de tavan; lămpi cu pandantiv; lumini de 
masă; lămpi de podea; lămpi de perete; 
lămpi de bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 045401 
(220) 2020.01.15 
(730) LOBI STEEL TRADE S.R.L., MD 

Str-la Studenţilor nr. 2/4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.11; 05.07.02; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 045407 
(220) 2020.01.11 
(730) MOLDOVA AGROINDBANK S.A., bancă 

comercială, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 045408 
(220) 2020.01.11 
(730) MOLDOVA AGROINDBANK S.A., bancă 

comercială, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24. 
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(210) 045409 
(220) 2020.01.11 
(730) MOLDOVA AGROINDBANK S.A., bancă 

comercială, MD 
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.17.05; 24.17.07; 24.17.09; 
25.03.03; 27.05.24; 27.07.12; 27.07.21. 

 
 
 
(210) 045426 
(220) 2020.01.16 
(730) e-Farmacia S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 6, bloc 2,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 045440 
(220) 2020.01.21 
(310) 88/568,170 
(320) 2019.08.06 
(330) US 
(730) Reign Beverage Company LLC, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
32   - băuturi energizante; băuturi nealcoolice; bău-

turi pentru sportivi. 
 

 
 
 
(210) 045457 
(220) 2019.12.20 
(730) LaitTel S.R.L., MD 

Str. 9 Ianuarie nr. 209, MD-3300, 
Tiraspol, TDS Nistrului, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 045527 
(220) 2020.01.31 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. Nadejda Russo nr. 2, ap. 25,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045553 
(220) 2020.02.11 
(730) e-Farmacia S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 6, bloc 2,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 

(210) 045581 
(220) 2020.02.12 
(730) LUPOOKOVA Svetlana, MD 

Str. Bogdan Voievod nr. 7, ap. 45,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej-deschis, galben, ca-

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

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

 

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

 

35   - 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 
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care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.07; 11.01.02; 25.03.07; 
27.05.03; 27.07.03; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045591 
(220) 2020.02.14 
(730) EMAR GROUP S.R.L., MD 

Str. Cahul nr. 8/2, ap. 83,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(8) 25.07.20; 26.01.04; 26.01.18; 
27.05.01; 29.01.13. 

 
 

(210) 045617 
(220) 2020.02.19 
(310) 34250 
(320) 2019.08.23 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045657 
(220) 2020.02.26 
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
32   - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.09; 26.04.11; 26.04.12; 
26.04.18; 27.01.01; 27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045686 
(220) 2020.03.02 
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 
Jersey 07936, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
05   - tablete de uz farmaceutic; 
 

30   - produse de cofetărie nemedicinale, ciocolată, 
bomboane de ciocolată, dulciuri, produse de 
cofetărie îngheţate, îngheţată, produse de 
cofetărie cu îngheţată, deserturi cu îngheţa-
tă, deserturi refrigerate, torturi, biscuiţi, pro-
duse de brutărie, prăjituri cu brânză, gogoa-
şe, gofre, bomboane, acadele, gumă de 
mestecat; copturi; prăjituri mici cu ciocolată; 
napolitane; ciocolate tartinabile; îngheţată de 
iaurt; deserturi congelate; produse din aluat; 
preparate pe bază de cereale; cereale pentru 
micul dejun; floricele de porumb; şerbeturi; 
miere; budinci; gustări cu floricele de porumb 
şi chipsuri de porumb; gustări pe bază de 
porumb, orez, orz, secară sau pe bază de 
produse de patiserie. 

 

(531) CFE(8) 01.15.09; 01.15.25; 26.04.03; 
26.04.18; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12. 

 

(210) 045688 
(220) 2020.03.02 
(730) USTIMENCO Marina, MD 

Str. Matei Basarab nr.16/1, ap. 30,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, portocaliu, galben, 

roşu, negru, albastru, roz. 
(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.05.08; 02.05.22; 02.05.23; 
02.05.24; 02.05.27; 27.05.11; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045695 
(220) 2020.02.27 
(730) e-Farmacia S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 6, bloc 2,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 045707 
(220) 2020.03.04 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045708 
(220) 2020.03.04 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; 

zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

 
 
 
(210) 045725 
(220) 2020.03.05 
(730) SUGEST-ART S.R.L., MD 

MD-3542, Piatra, Orhei, Republica Moldova 
(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045728 
(220) 2020.03.05 
(730) ŞARAN Mihail, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 045742 
(220) 2020.03.10 
(730) MEZHTRANS MOLDOVA S.R.L., MD 

Str. Maria Drăgan nr. 13/2,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

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

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 

adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 02.09.14; 02.09.17; 
03.07.17; 03.13.24; 27.05.22; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045745 
(220) 2020.03.11 
(730) SUREV Artiom, MD 

Str. Nicolae Testemiţanu nr. 19, bloc 3, ap. 
86, MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 045749 
(220) 2020.03.11 
(730) ALIMER-COMERŢ S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.13; 01.03.17; 24.03.18; 
26.01.18; 27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045755 
(220) 2020.03.12 
(730) CHIRCO Sergiu, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 101, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045759 
(220) 2020.03.12 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045760 
(220) 2020.03.13 
(730) OOO «Akvatoria», RU 

Şosse Revoluţii, d. 69, kor. 6, Lit. A, Sankt - 
Petersburg, 195279, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - materiale filtrante (materiale plastice în stare 

brută); materiale filtrante (substanţe anorga-
nice); materiale filtrante (substanţe vegetale); 
materiale filtrante (substanţe chimice); mate-
riale ceramice sub formă de particule folosite 
ca filtre; produse pentru dedurizarea apei; 
carbon pentru filtre; preparate chimice folosi-
te pentru purificarea apei; produse chimice 
pentru filtrarea apei; 

 

07   - maşini de filtrat; plăci de filtrat de schimb 
pentru maşini de filtrat; cartuşe pentru maşini 
de filtrat; piese şi accesorii pentru maşini de 
filtrat; 

 

11   - aparate şi maşini pentru purificarea apei; 
filtre pentru aparate şi maşini pentru purifica-
rea apei; aparate şi maşini pentru purificarea 
lichidelor; aparate de filtrare a apei; aparate 
şi dispozitive pentru robinete de apă, inclusiv 
aparate pentru filtrarea apei de robinet; insta-
laţii şi echipamente pentru tratarea apei, filtre 
pentru instalaţii şi echipamente pentru trata-
rea apei, instalaţii de desalinizare a apei de 
mare; filtre pentru instalaţii de desalinizare a 
apei de mare; instalaţii pentru purificarea 
apei; filtre pentru instalaţii pentru purificarea 
apei; instalaţii de purificare pentru ape rezi-
duale; filtre pentru instalaţii de purificare pen-
tru ape reziduale; instalaţii pentru purificarea 
lichidelor; aparate de clorizare pentru bazine-
le de înot; filtre pentru aparate de clorizare 
pentru bazinele de înot; aparate pentru pro-
ducerea jeturilor de hidromasaj; aparate de 
filtrare pentru acvarii; filtre pentru apă potabi-
lă; filtre de apă; filtre pentru purificarea lichi-
delor; instalaţii pentru răcirea apei; instalaţii 
pentru încălzirea apei; aparate de distribuire 

a apei purificate, răcitoare de apă; filtre pen-
tru instalaţii casnice sau industriale; cartuşe 
pentru filtre pentru instalaţii casnice sau in-
dustriale; filtre-duze pentru robinete de apă; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
filtre pentru menaj; căni filtrante pentru apă 
de menaj; 

 

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

 

 
 
 
(210) 045761 
(220) 2020.03.13 
(730) G.& G. S.r.l., IT 

Via C.A. Pizzardi 50 - 40138 Bologna, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
18   - genţi; genţi de umăr; poşete; genţi de seară; 

poşete mici de purtat sub braţ; genţi de plajă; 
rucsacuri; ghiozdane; serviete pentru şcolari; 
genţi pentru cărţi; genţi pentru gimnastică; 
genţi sportive; raniţe; geamantane; cufere şi 
geamantane pentru voiaj; genţi de pânză; 
geamantane cu rotile; truse de voiaj; genţi de 
călătorie; huse pentru îmbrăcăminte pentru 
voiaj; portmonee, borsete; suporturi pentru 
bancnote; suporturi pentru cărţi de vizită; 
portchei; suporturi pentru cărţi de credit; ma-
pe pentru transportul documentelor; mape 
pentru documente; port-acte; casete pentru 
accesorii de frumuseţe; borsete pentru băr-
baţi; borsete; umbrele; bastoane; articole de 
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru 
animale; îmbrăcăminte pentru animale; 
zgărzi pentru animale; piei de animale; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte; haine de stradă; 
jachete (îmbrăcăminte); geci „bomber”; ja-
chete; paltoane; haine de ploaie; tricotaje; 
lenjerie de corp; costume de plajă; îmbrăcă-
minte de noapte; încălţăminte; articole pentru 
acoperirea capului; curele; şaluri şi eşarfe; 
cravate; fulare (eşarfe); broboade (articole de 
îmbrăcăminte); mănuşi (articole de îmbră-
căminte); articole purtate în jurul gâtului; arti-
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cole de îmbrăcăminte pentru sport; încălţă-
minte de sport; articole sportive care servesc 
la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(8) 09.01.10; 25.01.06; 26.04.09; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 045762 
(220) 2020.03.13 
(730) G.& G. S.r.l., IT 

Via C.A. Pizzardi 50 - 40138 Bologna, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
18   - genţi; genţi de umăr; poşete; genţi de seară; 

poşete mici de purtat sub braţ; genţi de plajă; 
rucsacuri; ghiozdane; serviete pentru şcolari; 
genţi pentru cărţi; genţi pentru gimnastică; 
genţi sportive; raniţe; geamantane; cufere şi 
geamantane pentru voiaj; genţi de pânză; 
geamantane cu rotile; truse de voiaj; genţi de 
călătorie; huse pentru îmbrăcăminte pentru 
voiaj; portmonee, borsete; suporturi pentru 
bancnote; suporturi pentru cărţi de vizită; 
portchei; suporturi pentru cărţi de credit; ma-
pe pentru transportul documentelor; mape 
pentru documente; port-acte; casete pentru 
accesorii de frumuseţe; borsete pentru băr-
baţi; borsete; umbrele; bastoane; articole de 
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru 
animale; îmbrăcăminte pentru animale; 
zgărzi pentru animale; piei de animale; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte; haine de stradă; 
jachete (îmbrăcăminte); geci „bomber”; ja-
chete; paltoane; haine de ploaie; tricotaje; 
lenjerie de corp; costume de plajă; îmbrăcă-
minte de noapte; încălţăminte; articole pentru 
acoperirea capului; curele; şaluri şi eşarfe; 
cravate; fulare (eşarfe); broboade (articole de 
îmbrăcăminte); mănuşi (articole de îmbră-
căminte); articole purtate în jurul gâtului; arti-
cole de îmbrăcăminte pentru sport; încălţă-

minte de sport; articole sportive care servesc 
la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(8) 03.01.02; 03.01.24; 24.09.07; 
27.05.08; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 045763 
(220) 2020.03.16 
(730) BOŢAN Radu, MD 

Str. A. Donici nr. 13, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben gradient. 
(511) NCL(11-2020) 
28   - jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente) pentru 

pomul de Crăciun; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.17; 26.03.04; 
26.03.05; 27.05.17; 29.01.02. 

 
 
 
(210) 045773 
(220) 2020.03.16 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

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

dietetice de uz medical. 
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(210) 045774 
(220) 2020.03.16 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

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

dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 045775 
(220) 2020.03.16 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, substanţe şi alimente 

dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 045779 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

(210) 045780 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045781 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045782 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045783 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-

rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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. 

 
 
 
(210) 045784 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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. 
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(210) 045796 
(220) 2020.03.18 
(730) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., ES 

C/ Cañada de los Molinos, n° 2 - Parque 
Empresarial La Carpetania 28906 Getafe 
(MADRID), Spania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
17   - racorduri şi manşoane, nemetalice, pentru 

ţevi. 
 

(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.11; 26.02.05; 
26.11.06; 26.11.12; 26.13.25; 27.01.03; 
27.01.06; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 045797 
(220) 2020.03.18 
(730) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., ES 

C/ Cañada de los Molinos, n° 2 - Parque 
Empresarial La Carpetania 28906 Getafe 
(MADRID), Spania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
19   - conducte forţate (nemetalice); canale de fum, 

nemetalice pentru coşuri; ţevi (burlane) şi 
conducte de evacuare, nemetalice; conducte 
de apă, nemetalice; tuburi rigide nemetalice 
(construcţii). 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.11; 26.01.05; 
26.02.05; 26.13.25; 27.01.06; 27.03.15; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
 
 
 

(210) 045804 
(220) 2020.03.19 
(730) Bayer Consumer Care AG, CH 

Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse şi substanţe dietetice adaptate pen-

tru uz medical; suplimente dietetice pentru 
oameni; preparate cu vitamine; poţiuni medi-
cinale; băuturi (suplimente dietetice); băuturi 
pe bază de vitamine. 

 

 
 
 
(210) 045805 
(220) 2020.03.19 
(730) DingTalk Holding (Cayman) Limited, KY 

Vistra (Cayman) Limited,  P.O. Box 31119 
Grand Pavilion,  Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205, Insu-
lele Cayman 

(540)  
 
 

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

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; suporturi de înregistrare magnetică, 
discuri acustice; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; maşini înregistratoare de înca-
sat, dispozitive de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
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de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de sca-
fandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; programe de calculator; sof-
tware de calculatoare sub forma unei aplicaţii 
pentru dispozitive mobile şi calculatoare; 
aplicaţii software destinate utilizării cu dispo-
zitive mobile; software pentru procesarea 
plăţilor electronice către şi de la alte persoa-
ne; software de autentificare; software de 
calculatoare furnizate pe Internet; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); softwa-
re de mesagerie instantanee; software pen-
tru punerea la comun de fişiere; software de 
comunicaţii pentru schimb electronic de date, 
materiale audio, video, imagini şi grafice prin 
reţele de calculatoare, mobile, fără fir şi de 
telecomunicaţii; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conţi-
nut audio, conţinut video şi text; software de 
calculatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
aplicaţii de calculator pentru streaming-ul de 
materiale audio, materiale video, videoclipuri, 
muzică şi imagini; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; software 
de calculatoare descărcabil care permit utili-
zatorilor să participe la întâlniri şi cursuri care 
se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabile pentru cloud 
computing; software descărcabil pe bază 
cloud; software de calculatoare; software de 
calculatoare (inclusiv software descărcabil de 
pe Internet); muzică digitală (descărcabilă de 
pe Internet); jocuri, imagini, filme cinemato-
grafice, filme şi muzică descărcabile; pro-
grame şi software pentru jocuri de calculator, 
electronice şi video (inclusiv software des-
cărcabil de pe Internet); publicaţii electronice 
descărcabile sub formă de reviste, articole, 
broşuri, foi volante, foi de date, materiale 
informative, materiale de instruire în domeni-
ul afacerilor, comerţului electronic, tehnologi-
ei informaţiei, cloud computing-ului, teleco-
municaţiilor, Internetului, pregătirii în dome-
niul afacerilor şi comerţului electronic, gesti-
onării afacerilor, vânzărilor, marketingului şi 
managementului financiar; semiconductoare; 
circuite integrate semiconductoare; cipuri de 

memorie semiconductoare; controlere de 
memorie semiconductoare; circuite integrate 
de memorie semiconductoare; cipuri de pro-
cesoare semiconductoare; procesoare semi-
conductoare; microcontrolere; unităţi de mi-
crocontrolere; microcontrolere cu putere mi-
că; cipuri de circuit; cipuri de calculator; CPU 
(unităţi centrale de procesare); cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V; cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
tablete; asistente personale digitale (PDA); 
playere portabile multimedia; telefoane mobi-
le; telefoane inteligente; aparate de fotografi-
at digitale; baterii, încărcătoare de baterii; 
staţii de lucru pe calculator; servere informa-
tice; hardware pentru reţele de calculatoare 
şi de telecomunicaţii; adaptoare, comutatoa-
re, routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-
toare; modemuri fără fir şi cu fir, carduri şi 
dispozitive de comunicaţii; suporturi pentru 
laptopuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware şi firmware de calculatoare; siste-
me de navigaţie pentru automobile; compact 
discuri; aparate de telecomunicaţii; suporturi 
de mouse; aparate pentru telefoane mobile; 
accesorii pentru telefoane mobile; sisteme de 
alarmă; camere video de securitate; unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video portabi-
le; căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS); ecrane de afişare cu 
cristale lichide pentru echipamente de tele-
comunicaţii şi electronice; decodoare pentru 
televizoare; telecomenzi; programe de stoca-
re a datelor; ochelari şi ochelari de soare; 
indicatoare electronice; carduri bancare, de 
credit, de debit, de numerar, de plată, telefo-
nice şi de identitate, codificate sau magneti-
ce; maşini de casierie automatică, bancoma-
te; aplicaţii software de calculatoare, descăr-
cabile; cititoare de cărţi electronice; cartuşe 
de toner, neumplute, pentru imprimante şi 
fotocopiatoare; dispozitive de monitorizare a 
bebeluşilor; dispozitive video de monitorizare 
a bebeluşilor; obiective macro; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; sof-
tware descărcabil pentru înregistrarea şi mo-
nitorizarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii 
software descărcabile pentru dispozitive mo-
bile şi fără fir pentru înregistrarea şi monitori-
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zarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii software 
descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; aplicaţii software 
descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
difuzarea informaţiilor de afaceri referitoare 
la produsele şi serviciile terţilor prin reţele de 
calculatoare locale şi globale; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la furnizarea 
unui site web în cadrul unei reţele globale de 
calculatoare prin intermediul căruia terţii pot 
oferi şi achiziţiona produse şi servicii, plasa, 
determina statutul şi onora tranzacţiile co-
merciale şi comenzile, încheia contracte şi 
tranzacţiona afaceri; furnizarea serviciilor de 
comenzi on-line computerizate; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la gestiona-
rea unei pieţe electronice pentru cumpărătorii 
şi vânzătorii de produse şi/sau servicii în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare; 
asistenţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea informaţii-
lor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate şi 
promoţii printr-o reţea de calculatoare globa-
lă sau prin Internet; servicii de administrare 
comercială pentru prelucrarea automată a 
vânzărilor pe Internet; servicii comerciale on-
line referitoare la vânzări prin licitaţii electro-
nice şi furnizare de evaluări comerciale on-
line cu privire la acestea; servicii de gestio-
nare a afacerilor în legătură cu comerţul 
electronic; organizare, gestionare şi monito-
rizare a programelor de stimulare şi 
fidelizare; producţie de publicitate televizată 
şi radiofonică; audit contabil; vânzare prin 
licitaţie publică; organizarea târgurilor co-
merciale; sondaje de opinie; prelucrarea da-
telor; furnizarea informaţiilor de afaceri; 
agenţii de publicitate; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date computerizate; consultanţă în afa-
ceri; managementul proiectelor de afaceri; 
studii de piaţă; servicii de agenţii internaţio-
nale de import şi export; închirierea spaţiilor 
publicitare în mijloacele de comunicare; fur-
nizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţiile comercia-

le; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucra-
rea datelor informatice; servicii de informare 
cu privire la vânzări, afaceri şi promoţii; ser-
vicii de răspuns telefonic (pentru terţi); ma-
nagementul resurselor de personal; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
servicii de agenţie de cumpărare şi vânzare; 
selectarea produselor şi achiziţionarea pro-
duselor pentru persoane fizice şi întreprin-
deri; servicii de comandă (pentru terţi); servi-
cii de secretariat; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale sau publicitare; servicii de 
asistenţă pentru afaceri referitoare la compi-
lare şi închiriere a listelor de adrese; investi-
gaţii pentru afaceri; servicii de recomandări 
pentru afaceri şi plasare de forţă de muncă; 
agenţii de compensare pentru import-export 
(servicii de agenţii de import-export); agenţie 
pentru abonamente la ziare; închirierea apa-
raturii de birou; managementul relaţiei cu 
clienţii; servicii de gestionare a afacerilor şi 
de administrare comercială cu privire la pro-
grame de sponsorizare; contabilitate; servicii 
caritabile, şi anume organizarea şi desfăşu-
rarea programelor de voluntariat şi de proiec-
te în folosul comunităţii; închirierea standuri-
lor de vânzare; furnizarea informaţiilor de 
contact comerciale şi de afaceri; optimizarea 
motoarelor de căutare; optimizarea traficului 
pe site; servicii de intermediere comercială; 
administrarea afacerilor pentru furnizorii de 
servicii independenţi; negocierea şi încheie-
rea tranzacţiilor comerciale pentru terţi; actu-
alizarea şi întreţinerea datelor din baze com-
puterizate; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu produse chimi-
ce pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi foto-
grafie, precum şi în agricultură, horticultură şi 
silvicultură, răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută, compost, 
îngrăşăminte, fertilizanţi; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui, materiale colorante, coloranţi, cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare, răşini 
naturale în stare brută, metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
cosmetice şi produse de toaletă 
nemedicinale, produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale, preparate pentru parfumarea 
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camerei, preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat, preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu produse farmaceutice, medicale 
şi de uz veterinar, produse igienice de uz 
medical, substanţe şi alimente dietetice de 
uz medical sau veterinar, alimente pentru 
sugari, suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale, plasturi, materiale pentru pansa-
mente, truse de prim ajutor, materiale pentru 
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfec-
tante, produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu metale comune şi aliajele lor, mine-
reuri, materiale metalice pentru edificare şi 
construcţii, construcţii transportabile metali-
ce, cabluri şi fire metalice neelectrice, produ-
se de feronerie metalică, containere metalice 
pentru depozitare sau transport, seifuri; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu maşini-unelte, scule cu acţio-
nare mecanică, motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre), cuplaje şi organe 
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre); servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu instru-
mente agricole (altele decât cele acţionate 
manual), incubatoare pentru ouă, maşini 
automate de vânzare, aparate electrice pen-
tru bucătărie, maşini de măturat, de curăţat, 
de spălat şi de spălat rufe; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu scule şi instrumente (acţionate manual), 
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe (cu ex-
cepţia armelor de foc), aparate de ras, apa-
rate de ras electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geode-
zice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de salvare şi didactice, 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetică, discuri acusti-
ce, mecanisme pentru aparate cu preplată, 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, software 

de calculatoare, aplicaţii software pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare, aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile, software pentru procesarea plăţilor 
electronice, software de autentificare, publi-
caţii electronice (descărcabile); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu software de mesagerie instantanee, 
software pentru punerea la comun de fişiere, 
software pentru schimbul electronic şi pune-
rea în comun de date, materiale audio, video, 
imagini şi grafice prin reţele de calculatoare, 
mobile, fără fir şi de telecomunicaţii, software 
de calculatoare pentru prelucrarea de ima-
gini, grafice, conţinut audio, video şi text; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu software de calculatoare 
descărcabil care permit utilizatorilor să parti-
cipe la întâlniri şi cursuri care se desfăşoară 
pe web, software de calculatoare pentru ac-
cesarea, vizualizarea şi controlul de la dis-
tanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de calcu-
latoare, software pentru cloud computing, 
dispozitive periferice pentru calculatoare; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu CPU (unităţi centrale de pro-
cesare), cipuri de calculator şi unităţi centrale 
de procesare RISC-V, cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare cu arhitectura 
setului de instrucţiuni; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu asis-
tente personale digitale (PDA), playere por-
tabile multimedia, telefoane mobile, telefoane 
inteligente, aparate de fotografiat digitale, 
baterii, încărcătoare de baterii, servere in-
formatice, hardware pentru reţele de calcula-
toare şi de telecomunicaţii, adaptoare, comu-
tatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare, modemuri fără fir şi cu fir, 
carduri şi dispozitive de comunicaţii, supor-
turi pentru laptopuri; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu genţi 
de calculatoare, extinctoare, compact discuri, 
muzică digitală (descărcabilă), aparate de 
telecomunicaţii, suporturi de mouse, acceso-
rii pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, 
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filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile, sisteme de alarmă, camere video 
de securitate; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune, 
echipamente pentru difuzare de televiziune, 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS), programe de stocare a 
datelor, ochelari şi ochelari de soare, indica-
toare electronice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
carduri bancare, de credit, de debit, de nu-
merar, de alimentare, telefonice şi de identi-
tate, codificate sau magnetice, maşini de 
casierie automatică, bancomate, cititoare de 
cărţi electronice, cartuşe de toner, neumplu-
te, pentru imprimante şi fotocopiatoare, dis-
pozitive de monitorizare a bebeluşilor, obiec-
tive macro, carduri de acces codificate, oche-
lari 3D, carduri de memorie pentru aparate 
de jocuri video, magneţi, îmbrăcăminte de 
protecţie, protecţia capului, mănuşi de pro-
tecţie, încălţăminte de protecţie; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu 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, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor, 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu aparate te-
rapeutice cu aer cald, cuverturi electrice pen-
tru uz medical, aparate de analiză pentru uz 
medical, aparate pentru analiza sângelui, 
aparate auditive pentru persoane cu deficien-
ţe de auz (proteze auditive), dispozitive pen-
tru protecţia auzului, aparate de diagnostica-
re pentru uz medical, bandaje ortopedice 
pentru articulaţii, recipiente pentru biberoane, 
tetine de biberon, dispozitive pentru curăţa-
rea limbii; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu aparate şi insta-
laţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de 
producere a vaporilor, de gătit, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu vehicule, aparate 
de locomoţie terestră, aeriană sau navală, 
biciclete, piese şi accesorii pentru vehicule, 
piese şi accesorii pentru biciclete, scaune de 
siguranţă pentru copii (pentru vehicule), ha-
muri de siguranţă pentru scaune de vehicule, 
anvelope, pneuri, petice adezive de cauciuc 

pentru repararea camerelor de aer, huse 
pentru anvelope; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu ar-
me de foc, muniţii şi proiectile, explozive, 
focuri de artificii; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu metale 
preţioase şi aliajele lor, giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase şi semipreţioase, ceasor-
nicărie şi instrumente pentru măsurarea tim-
pului; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu instrumente muzi-
cale, pupitre pentru partituri şi stative pentru 
instrumente muzicale, baghete de dirijor; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu hârtie şi carton, produse 
de imprimerie, articole pentru legătorie, foto-
grafii, articole de papetărie şi de birou (cu 
excepţia mobilei), adezivi pentru papetărie 
sau menaj, materiale pentru pictură şi pentru 
artişti, pensule; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu materiale 
didactice şi de instruire, folii, pelicule şi pungi 
din plastic pentru ambalare şi împachetare, 
caractere şi clişee tipografice, carduri sub 
formă de carduri de debit, carduri de credit, 
carduri de plată, cartele telefonice şi cartele 
de identitate, altele decât cardurile codificate 
şi magnetice, manuale de utilizare, batiste 
din hârtie, modele şi figurine din hârtie, arti-
cole pentru prinderea paginilor, şervete de 
masă din hârtie, şerveţele de hârtie, decora-
ţiuni din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu piele şi imitaţii de piele, piei de ani-
male, genţi de voiaj şi de transport, portofele 
şi portmonee, umbrele şi umbrele de soare, 
bastoane, bice şi articole de şelărie, zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu mobilier, oglinzi, rame, containe-
re nemetalice pentru depozitare sau tran-
sport; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu ustensile şi reci-
piente de menaj sau de bucătărie, vase de 
bucătărie şi articole de masă (cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor), piepteni şi 
bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), materia-
le pentru perii, articole pentru curăţare, arti-
cole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă, 
perii de dinţi electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate, mar-
chize din materiale textile sau sintetice, vele, 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac, materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare (cu excepţia hârtiei, 
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cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice), materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu fire 
şi fibre de uz textil; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu texti-
le şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz cas-
nic, draperii din materiale textile sau plastice; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu îmbrăcăminte, încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea 
capului; servicii de comerţ cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu dantele, trese şi 
broderii, panglici şi funde de mercerie, nas-
turi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie, 
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr 
fals; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu covoare, carpete, 
preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse 
pentru acoperirea podelelor, tapete murale, 
cu excepţia materialelor textile; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu jocuri, jucării şi articole pentru joacă, 
aparate pentru jocuri video, articole de gim-
nastică şi sport, decoraţiuni (ornamente) 
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru 
petrecere şi pomi de Crăciun artificiali; servi-
cii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu aparate pentru jocuri electroni-
ce şi aparate de divertisment, altele decât 
cele adaptate pentru a fi utilizate cu un ecran 
sau cu un monitor extern, aparate de jocuri 
video pentru acasă şi aparate de jocuri video 
de mână (cu excepţia celor destinate utilizării 
cu receptoare de televiziune), ciorapi pentru 
cadourile de Crăciun, console portabile pen-
tru jocuri electronice, pălării din hârtie pentru 
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri, 
articole din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu carne, peşte, păsări, vânat, înlocuitori 
de carne, fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte, sosuri de fructe, caş 
de soia, tofu, supe, baze de supă, jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, frişcă (smântână), 
lapte şi produse lactate, lapte din boabe de 
soia, înlocuitori de lapte, produse preparate 
din înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi de 
uz alimentar, fructe cu coajă lemnoasă pre-
parate, nuci uscate, gustări, mâncăruri pre-
parate, mâncare fast-food preambalată; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu cafea, ceai, cacao şi cafea 
artificială, orez, paste făinoase şi tăiţei, tapi-
oca şi sago, făină şi preparate din cereale, 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, cio-

colată, îngheţată, şerbeturi, 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); servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de ca-
fea, frunze de ceai şi produse pe bază de 
ceai, băuturi pe bază de ceai, pudră de ca-
cao şi produse din cacao, băuturi pe bază de 
ciocolată, produse de brutărie, pizza, budinci, 
prăjituri chinezeşti tradiţionale pentru Festi-
valul Lunii, batoane pentru gustări care con-
ţin un amestec de cereale, nuci şi fructe us-
cate (produse de cofetărie), fursecuri, biscu-
iţi, prăjituri chinezeşti şi prăjituri în stil occi-
dental, găluşte chinezeşti, fulgi de migdale; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu produse agricole, de 
acvacultură, horticole şi forestiere brute şi 
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi 
neprelucrate, fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare, 
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, 
malţ; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu bere, preparate 
pentru fabricarea berii, ape minerale şi ga-
zoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte pre-
parate nealcoolice pentru fabricarea băuturi-
lor, sucuri de legume şi băuturi din legume; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu băuturi alcoolice (cu ex-
cepţia berii), preparate alcoolice pentru fabri-
carea băuturilor, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu tutun şi înlocuitori 
de tutun, ţigări şi ţigarete, ţigarete electronice 
şi vaporizatoare orale pentru fumători, artico-
le pentru fumători, chibrituri; toate serviciile 
de vânzare sus-menţionate cu amănuntul şi 
angro furnizate de asemenea on-line, prin 
intermediul magazinelor universale sau su-
permarketurilor, toate, de asemenea, care 
permit clienţilor să vizualizeze şi să cumpere 
comod aceste produse de pe un site web de 
Internet cu produse de larg consum şi dintr-
un magazin de vânzare angro, dintr-un cata-
log cu produse de larg consum prin comenzi 
prin poştă sau prin mijloace de telecomunica-
ţii şi din magazine de vânzare cu amănuntul; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 
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38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie de 
date prin reţele de telecomunicaţii; furnizarea 
serviciilor de teleconferinţe şi videoconferinţe 
multimedia pe web şi servicii de întâlniri on-
line care permit vizualizarea, punerea în co-
mun, editarea şi discutarea simultană şi 
asincronă de documente, date şi imagini de 
către participanţi, prin intermediul unui 
browser web; furnizarea accesului on-line 
pentru clienţi la rapoarte on-line cu privire la 
performanţa, eficienţa şi starea aplicaţiilor, 
teleconferinţelor, conferinţelor video şi întâl-
nirilor pe web; furnizarea accesului la distan-
ţă securizat pentru utilizatori, prin Internet, la 
reţele de calculatoare private; furnizarea 
serviciilor de colaborare on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze aplicaţii, platforme, 
documente puse în comun, date, liste de 
sarcini şi forumuri de discuţii; furnizarea ac-
cesului la baze de date computerizate în 
reţeaua globală de calculatoare pentru cău-
tare şi recuperare de informaţii, date, site-uri 
web şi resurse disponibile în reţelele de cal-
culatoare; furnizarea accesului utilizatorilor la 
o bază de date computerizată care conţine 
publicaţii, buletine informative, baze de date 
şi informaţii electronice, accesibile prin in-
termediul calculatorului; furnizarea camerelor 
de chat (servicii de camere de chat); furniza-
rea accesului la reţelele globale de calcula-
toare pentru mai mulţi utilizatori pentru tran-
sferul şi difuzarea unei game largi de infor-
maţii; furnizarea accesului la un site web în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare 
prin intermediul căruia terţii pot oferi produse 
şi servicii, plasa şi onora comenzi, încheia 
contracte şi tranzacţiona afaceri; furnizarea 
accesului la un site web interactiv într-o reţea 
globală de calculatoare pentru ca terţii să 
afişeze informaţii, să răspundă la cereri şi să 
plaseze şi onoreze comenzi pentru produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; servicii de 
comunicaţii electronice pentru crearea de 
camere de chat virtuale prin intermediul me-
sajelor textuale; furnizarea buletinelor infor-
mative electronice pentru afişarea şi transmi-
terea mesajelor printre şi între utilizatorii de 
calculatoare cu privire la produse, servicii, 
clienţi potenţiali şi oportunităţi de afaceri; 
furnizarea unui buletin informativ interactiv 
on-line pentru afişarea, promovarea, vânza-
rea şi revânzarea obiectelor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; furniza-
rea serviciilor de poştă electronică şi de re-
transmitere de poştă electronică; comunicaţii 

audio şi video prin calculatoare şi reţele de 
calculatoare, precum şi printr-o reţea globală 
de comunicaţii; furnizarea accesului la calcu-
latoare şi închiriere a timpului de acces la 
buletine informative şi baze de date interacti-
ve on-line; furnizarea accesului la buletine 
informative electronice pentru afişarea şi 
transmiterea de mesaje printre şi între utiliza-
torii de calculatoare cu privire la produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
accesului la un calendar electronic, un regis-
tru cu adrese şi o agendă electronică prin 
reţele de calculatoare locale şi globale; furni-
zarea serviciilor de conexiuni directe între 
utilizatorii de calculatoare pentru schimb de 
date; furnizarea accesului la telecomunicaţii 
şi de linkuri la baze de date computerizate şi 
la Internet; servicii de difuzare pe pagini web; 
furnizarea accesului la o bază de date on-
line cu informaţii referitoare la platforme de 
prezentare a reclamaţiilor de difuzare pe 
web; servicii de comunicaţii electronice; ser-
vicii de telecomunicaţii interactive; telecomu-
nicaţii de informaţii (pagini web), programe 
de calculator şi date; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii la Internet sau la baze de 
date; furnizarea accesului de telecomunicaţii 
la facilităţi şi structuri world-wide web; comu-
nicaţii prin terminale de calculator; comunica-
ţii prin reţele de fibră optică; transmisie asis-
tată de calculator de mesaje, informaţii, date, 
documente şi imagini; servicii de comunicare 
de date prin mijloace electronice; schimb 
electronic de voce, date, conţinut audio, vi-
deo, text şi grafice accesibile prin intermediul 
reţelelor de calculatoare şi de telecomunica-
ţii; servicii de mesagerie electronică instan-
tanee; comunicaţii prin telefonie mobilă; co-
lectarea, transmiterea şi expedierea datelor 
prin mijloace electronice; colectare, transmi-
tere şi expediere a mesajelor de poştă elec-
tronică, informaţii sub formă de imagini fixe 
şi/sau imagini în mişcare, cum ar fi caractere, 
mesaje, muzică şi imagini, telegrame, infor-
maţii şi date prin mijloace mecanice, electro-
nice, telefonice, prin telefax, cablu, calculator 
şi satelit; transmisie, difuzare şi recepţie de 
materiale audio, video, de imagini statice şi 
în mişcare şi de date, fie în formă comprima-
tă sau necomprimată, în timp real sau cu 
întârziere; servicii de mesagerie, conferinţe şi 
transmisie de comenzi pe cale electronică; 
servicii de videoconferinţă; comunicare prin 
intermediul buletinelor informative electronice 
care permit utilizatorilor să poarte o conver-
saţie interactivă în timp real între un terminal 
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de calculator şi un buletin informativ electro-
nic care conţine informaţii sub formă de ima-
gini fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizare de bule-
tine informative şi panouri de mesaje elec-
tronice pentru transmiterea mesajelor; furni-
zarea forumurilor on-line pentru discuţii; ser-
vicii de comunicaţii, şi anume, servicii de 
mesagerie digitală de text şi numerică; tran-
smisie de informaţii prin comunicare de date 
pentru asistenţa în luarea deciziilor; transmi-
sie de informaţii prin intermediul sistemelor 
de comunicaţii video; servicii de conferinţe 
pe web; furnizarea instalaţiilor şi accesului la 
conferinţe video şi/sau telefonice la distanţă; 
servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 
de transmisie securizată de date şi informaţii; 
furnizarea linkurilor către fişiere de date elec-
tronice; transmitere de facsimile; transmite-
rea mesajelor; servicii de radio-paging; închi-
rierea modemurilor; închirierea aparatelor de 
telecomunicaţii; trimitere, recepţie şi retrimi-
tere de mesaje electronice; servicii de difuza-
re de televiziune; difuzare şi transmisie de 
programe radio şi de televiziune; difuzarea 
de muzică; transmisie de muzică, filme, pro-
grame interactive, videoclipuri, jocuri electro-
nice de calculator; transmisie de informaţii cu 
privire la servicii on-line de cumpărături şi de 
vânzări universale cu amănuntul; servicii de 
transmisie video la cerere; agenţii de presă; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicare de texte, cărţi 
şi jurnale (cu excepţia textelor publicitare); 
publicare de diagrame, imagini şi fotografii; 
publicare de ziare, reviste şi periodice; servi-
cii de educaţie, formare şi instruire cu privire 
la telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; furnizarea serviciilor de educa-
ţie, recreere, instruire, pregătire profesională 
şi formare, atât interactive cât şi neinteracti-
ve; elaborarea cursurilor de educaţie, exa-
mene şi calificări; divertisment furnizat prin 
intermediul mijloacelor interactive electronice 
şi digitale; servicii de jocuri electronice furni-
zate prin intermediul Internetului; furnizarea 
informaţiilor cu privire la educaţie, instruire, 
divertisment, recreere, activităţi sportive, 
sociale şi culturale; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); pregăti-
rea, organizarea, găzduirea şi coordonarea 

concursurilor de canto; pregătirea, organiza-
rea, găzduirea şi coordonarea concertelor; 
pregătirea, organizarea, găzduirea şi coor-
donarea evenimentelor şi competiţiilor în 
scopuri educative sau de divertisment; pre-
gătirea, organizarea, găzduirea şi coordona-
rea concursurilor televizate şi concursuri cu 
misiuni de căutare; servicii de agenţii de bile-
te (divertisment); informaţii referitoare la di-
vertisment sau educaţie furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau de 
pe Internet; punerea la dispoziţie de muzică 
digitală (nedescărcabilă) pe Internet; furniza-
re de muzică digitală (nedescărcabilă) de pe 
site-uri web cu muzică în format MP3 de pe 
Internet; furnizare de jocuri video, jocuri de 
calculator, sunet sau imagini sau filme prin 
reţelele de telecomunicaţii sau de calculatoa-
re; furnizare de jocuri şi concursuri pe calcu-
lator on-line; furnizare a materialelor video 
on-line, nedescărcabile; furnizarea publicaţii-
lor electronice de pe Internet sau din reţeaua 
de calculatoare sau o bază de date compute-
rizată; servicii de divertisment şi educaţie cu 
privire la planificare, producţie şi distribuţie 
de sunet, imagini, muzică digitală, filme, ma-
teriale audio, vizuale sau audiovizuale în 
direct sau înregistrate, pentru difuzare prin 
cablu, canale de satelit, Internet, sisteme 
fără fir sau cu legătură prin fir şi alte mijloace 
de comunicaţii; divertisment muzical; închiri-
erea înregistrărilor sonore; pregătirea pro-
gramelor de divertisment, educative, docu-
mentare şi de ştiri pentru difuzare; servicii de 
reporteri de ştiri; informaţii cu privire la eve-
nimente sportive sau culturale, chestiuni de 
actualitate şi ştiri de ultimă oră furnizate prin 
transmisie de televiziune prin satelit, Internet 
sau prin alte mijloace electronice; producţii 
de film, televiziune şi radio; pregătire şi pro-
ducţie de programe de televiziune; furnizare 
de informaţii, date, grafice, sunet, muzică, 
videoclipuri, animaţii şi texte în scopuri de 
divertisment; jocuri de noroc; furnizarea in-
stalaţiilor de recreere pentru cluburi, de insta-
laţii pentru cluburi sportive şi pentru săli de 
sport; reprezentaţii susţinute de grupuri mu-
zicale; servicii de divertisment oferite de clu-
buri, discoteci, parade de modă şi cluburi de 
noapte; servicii de divertisment oferite de 
cluburi referitoare la divertisment, educaţie şi 
servicii culturale; organizare, coordonare şi 
furnizare de conferinţe, convenţii, congrese, 
seminare şi ateliere de formare; organizare, 
coordonare şi furnizare de conferinţe, con-
venţii, congrese, seminare şi ateliere de for-
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mare cu privire la telecomunicaţii, calculatoa-
re, programe de calculatoare, cloud 
computing, proiectare de site-uri web, comerţ 
electronic, gestiunea afacerilor comerciale, 
management financiar şi publicitate; organi-
zare şi coordonare de expoziţii, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole şi 
reprezentaţii culturale; servicii de expoziţii şi 
galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
privire la închiriere de opere de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi siguran-
ţă la locul de muncă şi la conservarea mediu-
lui; furnizarea cursurilor cu privire la tra-
bucuri, cursuri de degustare a vinurilor; furni-
zarea informaţiilor educative cu privire la 
materiale de cercetare şi intermediere în 
acest domeniu; coordonare, organizare, pla-
nificare şi gestionare de seminare; dresaj de 
animale; regizare în producţia emisiunilor de 
difuzare; servicii de instruire cu privire la ex-
ploatarea maşinilor şi echipamentelor, inclu-
siv echipamente audiovizuale utilizate pentru 
producţia emisiunilor de difuzare; furnizare 
de studiouri audio şi video; exploatarea insta-
laţiilor sportive; furnizarea instalaţiilor pentru 
filme, spectacole, piese de teatru, muzică 
sau instruire educaţională; agenţii de rezer-
vări în domeniul divertismentului; închiriere şi 
leasing de filme cinematografice; închiriere şi 
leasing de instrumente muzicale; închiriere şi 
leasing de programe de televiziune; închirie-
re şi leasing de televizoare; servicii de biblio-
tecă; servicii de arhivă de bibliotecă; servicii 
de subtitrare; interpretarea limbajului semne-
lor; închiriere de benzi video preînregistrate; 
închiriere şi leasing de aparate de jocuri; 
închiriere de echipamente pentru jocuri de 
sală; împrumut de fotografii; fotografie; servi-
cii de traducere; servicii de interpretariat; 
programe educaţionale şi de instruire în do-
meniul managementului riscurilor; programe 
educaţionale şi de instruire referitoare la cer-
tificare; furnizarea ştirilor; organizarea loterii-
lor; îndrumare; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; cercetare şi dez-
voltare referitoare la semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-

soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; software ca serviciu (SaaS); servicii IT în 
legătură cu transmiterea de informaţii, date, 
documente şi imagini prin Internet; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP), şi 
anume găzduire de aplicaţii software de cal-
culatoare pentru terţi; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) oferind software în 
domeniile conferinţelor pe web, conferinţelor 
audio, mesageriei electronice, colaborării cu 
privire la documente, conferinţelor video şi 
procesării de voce şi apeluri; furnizare de 
software nedescărcabil on-line pentru facilita-
rea interoperabilităţii multiplelor aplicaţii sof-
tware; servicii de asistenţă tehnică referitoare 
la software şi aplicaţii de calculatoare furni-
zate on-line, prin poştă electronică şi prin 
telefon; servicii IT, şi anume crearea unei 
comunităţi on-line pentru ca utilizatorii înre-
gistraţi să participe la discuţii, să primească 
răspunsuri de la colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la reţele de sociali-
zare şi să facă schimb de documente; consi-
liere în domeniul tehnologiei calculatoarelor 
oferită utilizatorilor de Internet prin intermedi-
ul unei linii fierbinţi de asistenţă; servicii IT 
referitoare la creare de indexuri de informaţii, 
site-uri şi resurse în reţele de calculatoare; 
furnizarea motoarelor de căutare în Internet; 
proiectare de calculatoare, notebook-uri, 
laptopuri, calculatoare portabile şi calculatoa-
re de buzunar; proiectare de asistente digita-
le personale şi de playere portabile multime-
dia; proiectare de telefoane mobile şi tele-
foane inteligente; proiectare de aparate de 
fotografiat digitale; servicii IT; programare 
pentru calculatoare; servicii de integrare a 
sistemelor informatice; analize computeriza-
te; programare pentru calculatoare în legătu-
ră cu protecţia împotriva viruşilor; servicii de 
sisteme software de calculatoare; proiectare 
de software de calculatoare; proiectarea sis-
temelor informatice; proiectare şi dezvoltare 
de pagini web; găzduire de pagini web pen-
tru terţi; găzduire de software de aplicaţii de 
calculatoare pentru căutarea şi recuperarea 
informaţiilor din baze de date şi reţele de 
calculatoare; furnizarea informaţiilor tehnice 
la cererea specifică a utilizatorilor finali prin 
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intermediul telefonului sau reţelei globale de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
software de calculatoare; servicii IT cu privire 
la căutarea personalizată în baze de date 
computerizate şi pe site-uri web; codare şi 
decodare de semnale informatice şi electro-
nice; conversia datelor şi documentelor de 
pe un suport fizic către un suport electronic; 
servicii de testare şi evaluare; servicii de 
arhitectură şi design; servicii de design inte-
rior pentru clădiri, birouri şi apartamente; 
servicii de informare în domeniul calculatoa-
relor; servicii de informare în domeniul reţele-
lor, şi anume furnizarea informaţiilor tehnice 
referitoare la calculatoare şi reţele în dome-
niul afacerilor şi comerţului electronic; furni-
zarea programelor de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informare, 
cunoaştere şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; servi-
cii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătire a rapoartelor pentru 
acestea; servicii de securitate pentru contro-
lul accesului la calculatoare, reţele electroni-
ce şi baze de date; servicii de securitate a 
serviciilor de transmisie a datelor şi a tran-
zacţiilor prin servicii de reţele informatice; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-
zarea informaţiilor în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate şi transmisiei se-
curizate de date şi informaţii; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifica-
re pentru securitatea informatică; autentifica-
rea on-line a semnăturilor electronice; salva-
rea externă a datelor; furnizarea informaţiilor 
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi 
programare prin intermediul unui site; carto-
grafie; cloud computing; servicii ale unui fur-
nizor de găzduire cloud; furnizarea accesului 
temporar la software nedescărcabil pe bază 
cloud şi la software pentru cloud computing; 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
sistemelor informatice virtuale şi de medii 
informatice virtuale prin tehnica cloud; închi-
riere de software de divertisment; furnizarea 
de software de calculatoare şi aplicaţiilor de 
calculatoare on-line nedescărcabile pentru 
difuzarea materialelor audio, materialelor 
video, videoclipuri, muzică şi imagini; furniza-

re de software on-line nedescărcabil pentru 
înregistrarea şi monitorizarea sănătăţii utili-
zatorilor; furnizare de software on-line ne-
descărcabil pentru furnizarea informaţiilor în 
domeniile sănătăţii şi stării de bine; furnizare 
de software on-line nedescărcabil pentru 
conectarea utilizatorilor cu profesioniştii în 
domeniul sănătăţii; servicii de consultanţă, 
informare şi consiliere cu privire la serviciile 
sus-menţionate; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură; fizioterapie; saloane 
de frumuseţe; tratamente pentru îngrijirea 
pielii şi pentru frumuseţe; masaj; băi publice 
pentru scopuri de igienă; servicii de coafor, 
servicii ale cabinetelor de frumuseţe; alege-
rea cosmeticilor în numele altor persoane; 
furnizarea serviciilor de informare şi de consi-
liere şi de asistenţă referitoare la utilizarea 
produselor pentru îngrijirea pielii, tratamente 
de frumuseţe, produse cosmetice, servicii 
farmaceutice şi medicale pe Internet, prin 
dispozitive de telecomunicaţii sau alte mijloa-
ce electronice; servicii de saună; furnizarea 
instalaţiilor de solariu şi de spaţii de bronzat; 
servicii de fitness corporal; servicii de elimina-
re a grăsimii; servicii pentru scăderea în greu-
tate; tratament pentru păr; servicii de îngrijire 
a sănătăţii; servicii de machiaj; epilat cu cea-
ră; servicii de ortodonţie; servicii prestate de 
medici on-line prin software sau aplicaţii sof-
tware descărcabile sau software nedescărca-
bile; servicii de consultaţii medicale prestate 
on-line prin software sau aplicaţii software 
descărcabile sau software nedescărcabile; 
asistenţă medicală; consiliere în materie de 
sănătate; servicii de telemedicină; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la gestiona-
rea personală a afecţiunilor medicale; servicii 
de evaluare medicală; monitorizarea progre-
sului sănătăţii pacienţilor; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la ser-
viciile sus-menţionate; toate serviciile sus-
menţionate incluse în clasa 44; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor, şi anume servicii personalizate 
pentru cumpărături (personal shopping), ser-
vicii de îngrijire personală nemedicală pentru 
alte persoane sub forma planificării, organi-
zării, coordonării, aranjării şi asistării persoa-
nelor în realizarea sarcinilor zilnice, servicii 
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de atenţionări personale, servicii de gardă de 
corp personală, însoţire în societate (persoa-
ne de companie); servicii de reţele de socia-
lizare on-line; înregistrare de nume de do-
menii (servicii juridice); consiliere în domeniul 
proprietăţii intelectuale; concesiune de licen-
ţe de proprietate intelectuală; consultanţă 
referitoare la acordarea de licenţe pentru 
proprietate intelectuală; exploatare şi acorda-
re de licenţe pentru drepturile de proprietate 
industrială şi intelectuală; exploatare şi acor-
dare de licenţe pentru drepturile de proprieta-
te intelectuală referitoare la semiconductoa-
re, circuite integrate semiconductoare, cipuri 
de memorie semiconductoare, controlere de 
memorie semiconductoare, circuite integrate 
de memorie semiconductoare, cipuri de pro-
cesoare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; acordare de licenţe pentru platforme de 
unităţi centrale de procesare şi cipuri de cal-
culator; acordare de licenţe pentru utilizarea 
de software de calculatoare şi programe de 
calculator; acordare de licenţe pentru date 
digitale, imagini fixe, imagini în mişcare, ma-
teriale audio şi text; crearea, compilarea şi 
ţinerea unui registru pentru nume de dome-
nii; cercetări juridice; servicii de pregătire a 
documentelor juridice; administrarea juridică 
a licenţelor; servicii de contencios; servicii de 
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de 
arbitraj; servicii de pază şi gardă de securita-
te; servicii de siguranţă personală; prestarea 
serviciilor de protecţie folosind staţii centrale 
electrice contra intruşilor, sisteme de protec-
ţie contra spargerilor şi incendiilor; servicii de 
monitorizare a alarmelor contra intruşilor şi 
antiefracţie, servicii de monitorizare a dispo-
zitivelor de detectare a incendiilor şi inunda-
ţiilor şi a alarmelor; controlul de securitate al 
bagajelor; servicii de investigare a antece-
dentelor personale; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi a persoane-
lor; servicii funerare; închiriere de îmbrăcă-
minte; servicii de lucrări sociale; servicii ma-
trimoniale; eliberare de porumbei pentru 
ocazii speciale; servicii de îmbălsămare; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate. 

 

 

(210) 045806 
(220) 2020.03.19 
(730) DingTalk Holding (Cayman) Limited, KY 

Vistra (Cayman) Limited,  P.O. Box 31119 
Grand Pavilion,  Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205, Insu-
lele Cayman 

(540)  
 
 

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

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; suporturi de înregistrare magnetică, 
discuri acustice; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; maşini înregistratoare de înca-
sat, dispozitive de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de sca-
fandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; programe de calculator; sof-
tware de calculatoare sub forma unei aplicaţii 
pentru dispozitive mobile şi calculatoare; 
aplicaţii software destinate utilizării cu dispo-
zitive mobile; software pentru procesarea 
plăţilor electronice către şi de la alte persoa-
ne; software de autentificare; software de 
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calculatoare furnizate pe Internet; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); softwa-
re de mesagerie instantanee; software pen-
tru punerea la comun de fişiere; software de 
comunicaţii pentru schimb electronic de date, 
materiale audio, video, imagini şi grafice prin 
reţele de calculatoare, mobile, fără fir şi de 
telecomunicaţii; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conţi-
nut audio, conţinut video şi text; software de 
calculatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
documente, voce şi imagini prin Internet; 
aplicaţii de calculator pentru streaming-ul de 
materiale audio, materiale video, videoclipuri, 
muzică şi imagini; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; software 
de calculatoare descărcabil care permit utili-
zatorilor să participe la întâlniri şi cursuri care 
se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabile pentru cloud 
computing; software descărcabil pe bază 
cloud; software de calculatoare; software de 
calculatoare (inclusiv software descărcabil de 
pe Internet); muzică digitală (descărcabilă de 
pe Internet); jocuri, imagini, filme cinemato-
grafice, filme şi muzică descărcabile; pro-
grame şi software pentru jocuri de calculator, 
electronice şi video (inclusiv software des-
cărcabil de pe Internet); publicaţii electronice 
descărcabile sub formă de reviste, articole, 
broşuri, foi volante, foi de date, materiale 
informative, materiale de instruire în domeni-
ul afacerilor, comerţului electronic, tehnologi-
ei informaţiei, cloud computing-ului, teleco-
municaţiilor, Internetului, pregătirii în dome-
niul afacerilor şi comerţului electronic, gesti-
onării afacerilor, vânzărilor, marketingului şi 
managementului financiar; semiconductoare; 
circuite integrate semiconductoare; cipuri de 
memorie semiconductoare; controlere de 
memorie semiconductoare; circuite integrate 
de memorie semiconductoare; cipuri de pro-
cesoare semiconductoare; procesoare semi-
conductoare; microcontrolere; unităţi de mi-
crocontrolere; microcontrolere cu putere mi-
că; cipuri de circuit; cipuri de calculator; CPU 
(unităţi centrale de procesare); cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-

V; cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare; notebook-uri; laptopuri; calcula-
toare portabile; calculatoare de buzunar; 
tablete; asistente personale digitale (PDA); 
playere portabile multimedia; telefoane mobi-
le; telefoane inteligente; aparate de fotografi-
at digitale; baterii, încărcătoare de baterii; 
staţii de lucru pe calculator; servere informa-
tice; hardware pentru reţele de calculatoare 
şi de telecomunicaţii; adaptoare, comutatoa-
re, routere şi hub-uri pentru reţele de calcula-
toare; modemuri fără fir şi cu fir, carduri şi 
dispozitive de comunicaţii; suporturi pentru 
laptopuri, genţi de calculatoare; extinctoare; 
hardware şi firmware de calculatoare; siste-
me de navigaţie pentru automobile; compact 
discuri; aparate de telecomunicaţii; suporturi 
de mouse; aparate pentru telefoane mobile; 
accesorii pentru telefoane mobile; sisteme de 
alarmă; camere video de securitate; unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video portabi-
le; căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS); ecrane de afişare cu 
cristale lichide pentru echipamente de tele-
comunicaţii şi electronice; decodoare pentru 
televizoare; telecomenzi; programe de stoca-
re a datelor; ochelari şi ochelari de soare; 
indicatoare electronice; carduri bancare, de 
credit, de debit, de numerar, de plată, telefo-
nice şi de identitate, codificate sau magneti-
ce; maşini de casierie automatică, bancoma-
te; aplicaţii software de calculatoare, descăr-
cabile; cititoare de cărţi electronice; cartuşe 
de toner, neumplute, pentru imprimante şi 
fotocopiatoare; dispozitive de monitorizare a 
bebeluşilor; dispozitive video de monitorizare 
a bebeluşilor; obiective macro; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; sof-
tware descărcabil pentru înregistrarea şi mo-
nitorizarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii 
software descărcabile pentru dispozitive mo-
bile şi fără fir pentru înregistrarea şi monitori-
zarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii software 
descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; aplicaţii software 
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descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
difuzarea informaţiilor de afaceri referitoare 
la produsele şi serviciile terţilor prin reţele de 
calculatoare locale şi globale; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la furnizarea 
unui site web în cadrul unei reţele globale de 
calculatoare prin intermediul căruia terţii pot 
oferi şi achiziţiona produse şi servicii, plasa, 
determina statutul şi onora tranzacţiile co-
merciale şi comenzile, încheia contracte şi 
tranzacţiona afaceri; furnizarea serviciilor de 
comenzi on-line computerizate; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la gestiona-
rea unei pieţe electronice pentru cumpărătorii 
şi vânzătorii de produse şi/sau servicii în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare; 
asistenţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea informaţii-
lor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate şi 
promoţii printr-o reţea de calculatoare globa-
lă sau prin Internet; servicii de administrare 
comercială pentru prelucrarea automată a 
vânzărilor pe Internet; servicii comerciale on-
line referitoare la vânzări prin licitaţii electro-
nice şi furnizare de evaluări comerciale on-
line cu privire la acestea; servicii de gestio-
nare a afacerilor în legătură cu comerţul 
electronic; organizare, gestionare şi monito-
rizare a programelor de stimulare şi 
fidelizare; producţie de publicitate televizată 
şi radiofonică; audit contabil; vânzare prin 
licitaţie publică; organizarea târgurilor co-
merciale; sondaje de opinie; prelucrarea da-
telor; furnizarea informaţiilor de afaceri; 
agenţii de publicitate; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date computerizate; consultanţă în afa-
ceri; managementul proiectelor de afaceri; 
studii de piaţă; servicii de agenţii internaţio-
nale de import şi export; închirierea spaţiilor 
publicitare în mijloacele de comunicare; fur-
nizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţiile comercia-
le; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucra-
rea datelor informatice; servicii de informare 
cu privire la vânzări, afaceri şi promoţii; ser-
vicii de răspuns telefonic (pentru terţi); ma-
nagementul resurselor de personal; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 

servicii de agenţie de cumpărare şi vânzare; 
selectarea produselor şi achiziţionarea pro-
duselor pentru persoane fizice şi întreprin-
deri; servicii de comandă (pentru terţi); servi-
cii de secretariat; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale sau publicitare; servicii de 
asistenţă pentru afaceri referitoare la compi-
lare şi închiriere a listelor de adrese; investi-
gaţii pentru afaceri; servicii de recomandări 
pentru afaceri şi plasare de forţă de muncă; 
agenţii de compensare pentru import-export 
(servicii de agenţii de import-export); agenţie 
pentru abonamente la ziare; închirierea apa-
raturii de birou; managementul relaţiei cu 
clienţii; servicii de gestionare a afacerilor şi 
de administrare comercială cu privire la pro-
grame de sponsorizare; contabilitate; servicii 
caritabile, şi anume organizarea şi desfăşu-
rarea programelor de voluntariat şi de proiec-
te în folosul comunităţii; închirierea standuri-
lor de vânzare; furnizarea informaţiilor de 
contact comerciale şi de afaceri; optimizarea 
motoarelor de căutare; optimizarea traficului 
pe site; servicii de intermediere comercială; 
administrarea afacerilor pentru furnizorii de 
servicii independenţi; negocierea şi încheie-
rea tranzacţiilor comerciale pentru terţi; actu-
alizarea şi întreţinerea datelor din baze com-
puterizate; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu produse chimi-
ce pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi foto-
grafie, precum şi în agricultură, horticultură şi 
silvicultură, răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută, compost, 
îngrăşăminte, fertilizanţi; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui, materiale colorante, coloranţi, cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare, răşini 
naturale în stare brută, metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
cosmetice şi produse de toaletă 
nemedicinale, produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale, preparate pentru parfumarea 
camerei, preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat, preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu produse farmaceutice, medicale 
şi de uz veterinar, produse igienice de uz 
medical, substanţe şi alimente dietetice de 
uz medical sau veterinar, alimente pentru 
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sugari, suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale, plasturi, materiale pentru pansa-
mente, truse de prim ajutor, materiale pentru 
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfec-
tante, produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu metale comune şi aliajele lor, mine-
reuri, materiale metalice pentru edificare şi 
construcţii, construcţii transportabile metali-
ce, cabluri şi fire metalice neelectrice, produ-
se de feronerie metalică, containere metalice 
pentru depozitare sau transport, seifuri; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu maşini-unelte, scule cu acţio-
nare mecanică, motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre), cuplaje şi organe 
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre); servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu instru-
mente agricole (altele decât cele acţionate 
manual), incubatoare pentru ouă, maşini 
automate de vânzare, aparate electrice pen-
tru bucătărie, maşini de măturat, de curăţat, 
de spălat şi de spălat rufe; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu scule şi instrumente (acţionate manual), 
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe (cu ex-
cepţia armelor de foc), aparate de ras, apa-
rate de ras electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geode-
zice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de salvare şi didactice, 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetică, discuri acusti-
ce, mecanisme pentru aparate cu preplată, 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, software 
de calculatoare, aplicaţii software pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare, aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile, software pentru procesarea plăţilor 
electronice, software de autentificare, publi-
caţii electronice (descărcabile); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu software de mesagerie instantanee, 

software pentru punerea la comun de fişiere, 
software pentru schimbul electronic şi pune-
rea în comun de date, materiale audio, video, 
imagini şi grafice prin reţele de calculatoare, 
mobile, fără fir şi de telecomunicaţii, software 
de calculatoare pentru prelucrarea de ima-
gini, grafice, conţinut audio, video şi text; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu software de calculatoare 
descărcabil care permit utilizatorilor să parti-
cipe la întâlniri şi cursuri care se desfăşoară 
pe web, software de calculatoare pentru ac-
cesarea, vizualizarea şi controlul de la dis-
tanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de calcu-
latoare, software pentru cloud computing, 
dispozitive periferice pentru calculatoare; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu CPU (unităţi centrale de pro-
cesare), cipuri de calculator şi unităţi centrale 
de procesare RISC-V, cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare cu arhitectura 
setului de instrucţiuni; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu asis-
tente personale digitale (PDA), playere por-
tabile multimedia, telefoane mobile, telefoane 
inteligente, aparate de fotografiat digitale, 
baterii, încărcătoare de baterii, servere in-
formatice, hardware pentru reţele de calcula-
toare şi de telecomunicaţii, adaptoare, comu-
tatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare, modemuri fără fir şi cu fir, 
carduri şi dispozitive de comunicaţii, supor-
turi pentru laptopuri; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu genţi 
de calculatoare, extinctoare, compact discuri, 
muzică digitală (descărcabilă), aparate de 
telecomunicaţii, suporturi de mouse, acceso-
rii pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, 
filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile, sisteme de alarmă, camere video 
de securitate; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune, 
echipamente pentru difuzare de televiziune, 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS), programe de stocare a 
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datelor, ochelari şi ochelari de soare, indica-
toare electronice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
carduri bancare, de credit, de debit, de nu-
merar, de alimentare, telefonice şi de identi-
tate, codificate sau magnetice, maşini de 
casierie automatică, bancomate, cititoare de 
cărţi electronice, cartuşe de toner, neumplu-
te, pentru imprimante şi fotocopiatoare, dis-
pozitive de monitorizare a bebeluşilor, obiec-
tive macro, carduri de acces codificate, oche-
lari 3D, carduri de memorie pentru aparate 
de jocuri video, magneţi, îmbrăcăminte de 
protecţie, protecţia capului, mănuşi de pro-
tecţie, încălţăminte de protecţie; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu 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, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor, 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu aparate te-
rapeutice cu aer cald, cuverturi electrice pen-
tru uz medical, aparate de analiză pentru uz 
medical, aparate pentru analiza sângelui, 
aparate auditive pentru persoane cu deficien-
ţe de auz (proteze auditive), dispozitive pen-
tru protecţia auzului, aparate de diagnostica-
re pentru uz medical, bandaje ortopedice 
pentru articulaţii, recipiente pentru biberoane, 
tetine de biberon, dispozitive pentru curăţa-
rea limbii; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu aparate şi insta-
laţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de 
producere a vaporilor, de gătit, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu vehicule, aparate 
de locomoţie terestră, aeriană sau navală, 
biciclete, piese şi accesorii pentru vehicule, 
piese şi accesorii pentru biciclete, scaune de 
siguranţă pentru copii (pentru vehicule), ha-
muri de siguranţă pentru scaune de vehicule, 
anvelope, pneuri, petice adezive de cauciuc 
pentru repararea camerelor de aer, huse 
pentru anvelope; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu ar-
me de foc, muniţii şi proiectile, explozive, 
focuri de artificii; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu metale 
preţioase şi aliajele lor, giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase şi semipreţioase, ceasor-

nicărie şi instrumente pentru măsurarea tim-
pului; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu instrumente muzi-
cale, pupitre pentru partituri şi stative pentru 
instrumente muzicale, baghete de dirijor; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu hârtie şi carton, produse 
de imprimerie, articole pentru legătorie, foto-
grafii, articole de papetărie şi de birou (cu 
excepţia mobilei), adezivi pentru papetărie 
sau menaj, materiale pentru pictură şi pentru 
artişti, pensule; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu materiale 
didactice şi de instruire, folii, pelicule şi pungi 
din plastic pentru ambalare şi împachetare, 
caractere şi clişee tipografice, carduri sub 
formă de carduri de debit, carduri de credit, 
carduri de plată, cartele telefonice şi cartele 
de identitate, altele decât cardurile codificate 
şi magnetice, manuale de utilizare, batiste 
din hârtie, modele şi figurine din hârtie, arti-
cole pentru prinderea paginilor, şervete de 
masă din hârtie, şerveţele de hârtie, decora-
ţiuni din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu piele şi imitaţii de piele, piei de ani-
male, genţi de voiaj şi de transport, portofele 
şi portmonee, umbrele şi umbrele de soare, 
bastoane, bice şi articole de şelărie, zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu mobilier, oglinzi, rame, containe-
re nemetalice pentru depozitare sau tran-
sport; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu ustensile şi reci-
piente de menaj sau de bucătărie, vase de 
bucătărie şi articole de masă (cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor), piepteni şi 
bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), materia-
le pentru perii, articole pentru curăţare, arti-
cole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă, 
perii de dinţi electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate, mar-
chize din materiale textile sau sintetice, vele, 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac, materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare (cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice), materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu fire 
şi fibre de uz textil; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu texti-
le şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz cas-
nic, draperii din materiale textile sau plastice; 
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servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu îmbrăcăminte, încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea 
capului; servicii de comerţ cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu dantele, trese şi 
broderii, panglici şi funde de mercerie, nas-
turi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie, 
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr 
fals; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu covoare, carpete, 
preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse 
pentru acoperirea podelelor, tapete murale, 
cu excepţia materialelor textile; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu jocuri, jucării şi articole pentru joacă, 
aparate pentru jocuri video, articole de gim-
nastică şi sport, decoraţiuni (ornamente) 
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru 
petrecere şi pomi de Crăciun artificiali; servi-
cii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu aparate pentru jocuri electroni-
ce şi aparate de divertisment, altele decât 
cele adaptate pentru a fi utilizate cu un ecran 
sau cu un monitor extern, aparate de jocuri 
video pentru acasă şi aparate de jocuri video 
de mână (cu excepţia celor destinate utilizării 
cu receptoare de televiziune), ciorapi pentru 
cadourile de Crăciun, console portabile pen-
tru jocuri electronice, pălării din hârtie pentru 
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri, 
articole din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu carne, peşte, păsări, vânat, înlocuitori 
de carne, fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte, sosuri de fructe, caş 
de soia, tofu, supe, baze de supă, jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, frişcă (smântână), 
lapte şi produse lactate, lapte din boabe de 
soia, înlocuitori de lapte, produse preparate 
din înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi de 
uz alimentar, fructe cu coajă lemnoasă pre-
parate, nuci uscate, gustări, mâncăruri pre-
parate, mâncare fast-food preambalată; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu cafea, ceai, cacao şi cafea 
artificială, orez, paste făinoase şi tăiţei, tapi-
oca şi sago, făină şi preparate din cereale, 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, cio-
colată, îngheţată, şerbeturi, 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); servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de ca-

fea, frunze de ceai şi produse pe bază de 
ceai, băuturi pe bază de ceai, pudră de ca-
cao şi produse din cacao, băuturi pe bază de 
ciocolată, produse de brutărie, pizza, budinci, 
prăjituri chinezeşti tradiţionale pentru Festi-
valul Lunii, batoane pentru gustări care con-
ţin un amestec de cereale, nuci şi fructe us-
cate (produse de cofetărie), fursecuri, biscu-
iţi, prăjituri chinezeşti şi prăjituri în stil occi-
dental, găluşte chinezeşti, fulgi de migdale; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu produse agricole, de 
acvacultură, horticole şi forestiere brute şi 
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi 
neprelucrate, fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare, 
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, 
malţ; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu bere, preparate 
pentru fabricarea berii, ape minerale şi ga-
zoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte pre-
parate nealcoolice pentru fabricarea băuturi-
lor, sucuri de legume şi băuturi din legume; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu băuturi alcoolice (cu ex-
cepţia berii), preparate alcoolice pentru fabri-
carea băuturilor, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu tutun şi înlocuitori 
de tutun, ţigări şi ţigarete, ţigarete electronice 
şi vaporizatoare orale pentru fumători, artico-
le pentru fumători, chibrituri; toate serviciile 
de vânzare sus-menţionate cu amănuntul şi 
angro furnizate de asemenea on-line, prin 
intermediul magazinelor universale sau su-
permarketurilor, toate, de asemenea, care 
permit clienţilor să vizualizeze şi să cumpere 
comod aceste produse de pe un site web de 
Internet cu produse de larg consum şi dintr-
un magazin de vânzare angro, dintr-un cata-
log cu produse de larg consum prin comenzi 
prin poştă sau prin mijloace de telecomunica-
ţii şi din magazine de vânzare cu amănuntul; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

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

servicii şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
accesului la un calendar electronic, un regis-
tru cu adrese şi o agendă electronică prin 
reţele de calculatoare locale şi globale; furni-
zarea serviciilor de conexiuni directe între 
utilizatorii de calculatoare pentru schimb de 
date; furnizarea accesului la telecomunicaţii 
şi de linkuri la baze de date computerizate şi 
la Internet; servicii de difuzare pe pagini web; 
furnizarea accesului la o bază de date on-
line cu informaţii referitoare la platforme de 
prezentare a reclamaţiilor de difuzare pe 
web; servicii de comunicaţii electronice; ser-
vicii de telecomunicaţii interactive; telecomu-
nicaţii de informaţii (pagini web), programe 
de calculator şi date; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii la Internet sau la baze de 
date; furnizarea accesului de telecomunicaţii 
la facilităţi şi structuri world-wide web; comu-
nicaţii prin terminale de calculator; comunica-
ţii prin reţele de fibră optică; transmisie asis-
tată de calculator de mesaje, informaţii, date, 
documente şi imagini; servicii de comunicare 
de date prin mijloace electronice; schimb 
electronic de voce, date, conţinut audio, vi-
deo, text şi grafice accesibile prin intermediul 
reţelelor de calculatoare şi de telecomunica-
ţii; servicii de mesagerie electronică instan-
tanee; comunicaţii prin telefonie mobilă; co-
lectarea, transmiterea şi expedierea datelor 
prin mijloace electronice; colectare, transmi-
tere şi expediere a mesajelor de poştă elec-
tronică, informaţii sub formă de imagini fixe 
şi/sau imagini în mişcare, cum ar fi caractere, 
mesaje, muzică şi imagini, telegrame, infor-
maţii şi date prin mijloace mecanice, electro-
nice, telefonice, prin telefax, cablu, calculator 
şi satelit; transmisie, difuzare şi recepţie de 
materiale audio, video, de imagini statice şi 
în mişcare şi de date, fie în formă comprima-
tă sau necomprimată, în timp real sau cu 
întârziere; servicii de mesagerie, conferinţe şi 
transmisie de comenzi pe cale electronică; 
servicii de videoconferinţă; comunicare prin 
intermediul buletinelor informative electronice 
care permit utilizatorilor să poarte o conver-
saţie interactivă în timp real între un terminal 
de calculator şi un buletin informativ electro-
nic care conţine informaţii sub formă de ima-
gini fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizare de bule-
tine informative şi panouri de mesaje elec-
tronice pentru transmiterea mesajelor; furni-
zarea forumurilor on-line pentru discuţii; ser-
vicii de comunicaţii, şi anume, servicii de 
mesagerie digitală de text şi numerică; tran-
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smisie de informaţii prin comunicare de date 
pentru asistenţa în luarea deciziilor; transmi-
sie de informaţii prin intermediul sistemelor 
de comunicaţii video; servicii de conferinţe 
pe web; furnizarea instalaţiilor şi accesului la 
conferinţe video şi/sau telefonice la distanţă; 
servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 
de transmisie securizată de date şi informaţii; 
furnizarea linkurilor către fişiere de date elec-
tronice; transmitere de facsimile; transmite-
rea mesajelor; servicii de radio-paging; închi-
rierea modemurilor; închirierea aparatelor de 
telecomunicaţii; trimitere, recepţie şi retrimi-
tere de mesaje electronice; servicii de difuza-
re de televiziune; difuzare şi transmisie de 
programe radio şi de televiziune; difuzarea 
de muzică; transmisie de muzică, filme, pro-
grame interactive, videoclipuri, jocuri electro-
nice de calculator; transmisie de informaţii cu 
privire la servicii on-line de cumpărături şi de 
vânzări universale cu amănuntul; servicii de 
transmisie video la cerere; agenţii de presă; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicare de texte, cărţi 
şi jurnale (cu excepţia textelor publicitare); 
publicare de diagrame, imagini şi fotografii; 
publicare de ziare, reviste şi periodice; servi-
cii de educaţie, formare şi instruire cu privire 
la telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; furnizarea serviciilor de educa-
ţie, recreere, instruire, pregătire profesională 
şi formare, atât interactive cât şi neinteracti-
ve; elaborarea cursurilor de educaţie, exa-
mene şi calificări; divertisment furnizat prin 
intermediul mijloacelor interactive electronice 
şi digitale; servicii de jocuri electronice furni-
zate prin intermediul Internetului; furnizarea 
informaţiilor cu privire la educaţie, instruire, 
divertisment, recreere, activităţi sportive, 
sociale şi culturale; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); pregăti-
rea, organizarea, găzduirea şi coordonarea 
concursurilor de canto; pregătirea, organiza-
rea, găzduirea şi coordonarea concertelor; 
pregătirea, organizarea, găzduirea şi coor-
donarea evenimentelor şi competiţiilor în 
scopuri educative sau de divertisment; pre-
gătirea, organizarea, găzduirea şi coordona-
rea concursurilor televizate şi concursuri cu 
misiuni de căutare; servicii de agenţii de bile-
te (divertisment); informaţii referitoare la di-

vertisment sau educaţie furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau de 
pe Internet; punerea la dispoziţie de muzică 
digitală (nedescărcabil) pe Internet; furnizare 
de muzică digitală (nedescărcabil) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe In-
ternet; furnizare de jocuri video, jocuri de 
calculator, sunet sau imagini sau filme prin 
reţelele de telecomunicaţii sau de calculatoa-
re; furnizare de jocuri şi concursuri pe calcu-
lator on-line; furnizare a materialelor video 
on-line, nedescărcabile; furnizarea publicaţii-
lor electronice de pe Internet sau din reţeaua 
de calculatoare sau o bază de date compute-
rizată; servicii de divertisment şi educaţie cu 
privire la planificare, producţie şi distribuţie 
de sunet, imagini, muzică digitală, filme, ma-
teriale audio, vizuale sau audiovizuale în 
direct sau înregistrate, pentru difuzare prin 
cablu, canale de satelit, Internet, sisteme 
fără fir sau cu legătură prin fir şi alte mijloace 
de comunicaţii; divertisment muzical; închiri-
erea înregistrărilor sonore; pregătirea pro-
gramelor de divertisment, educative, docu-
mentare şi de ştiri pentru difuzare; servicii de 
reporteri de ştiri; informaţii cu privire la eve-
nimente sportive sau culturale, chestiuni de 
actualitate şi ştiri de ultimă oră furnizate prin 
transmisie de televiziune prin satelit, Internet 
sau prin alte mijloace electronice; producţii 
de film, televiziune şi radio; pregătire şi pro-
ducţie de programe de televiziune; furnizare 
de informaţii, date, grafice, sunet, muzică, 
videoclipuri, animaţii şi texte în scopuri de 
divertisment; jocuri de noroc; furnizarea in-
stalaţiilor de recreere pentru cluburi, de insta-
laţii pentru cluburi sportive şi pentru săli de 
sport; reprezentaţii susţinute de grupuri mu-
zicale; servicii de divertisment oferite de clu-
buri, discoteci, parade de modă şi cluburi de 
noapte; servicii de divertisment oferite de 
cluburi referitoare la divertisment, educaţie şi 
servicii culturale; organizare, coordonare şi 
furnizare de conferinţe, convenţii, congrese, 
seminare şi ateliere de formare; organizare, 
coordonare şi furnizare de conferinţe, con-
venţii, congrese, seminare şi ateliere de for-
mare cu privire la telecomunicaţii, calculatoa-
re, programe de calculatoare, cloud 
computing, proiectare de site-uri web, comerţ 
electronic, gestiunea afacerilor comerciale, 
management financiar şi publicitate; organi-
zare şi coordonare de expoziţii, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole şi 
reprezentaţii culturale; servicii de expoziţii şi 
galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
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privire la închiriere de opere de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi siguran-
ţă la locul de muncă şi la conservarea mediu-
lui; furnizarea cursurilor cu privire la tra-
bucuri, cursuri de degustare a vinurilor; furni-
zarea informaţiilor educative cu privire la 
materiale de cercetare şi intermediere în 
acest domeniu; coordonare, organizare, pla-
nificare şi gestionare de seminare; dresaj de 
animale; regizare în producţia emisiunilor de 
difuzare; servicii de instruire cu privire la ex-
ploatarea maşinilor şi echipamentelor, inclu-
siv echipamente audiovizuale utilizate pentru 
producţia emisiunilor de difuzare; furnizare 
de studiouri audio şi video; exploatarea insta-
laţiilor sportive; furnizarea instalaţiilor pentru 
filme, spectacole, piese de teatru, muzică 
sau instruire educaţională; agenţii de rezer-
vări în domeniul divertismentului; închiriere şi 
leasing de filme cinematografice; închiriere şi 
leasing de instrumente muzicale; închiriere şi 
leasing de programe de televiziune; închirie-
re şi leasing de televizoare; servicii de biblio-
tecă; servicii de arhivă de bibliotecă; servicii 
de subtitrare; interpretarea limbajului semne-
lor; închiriere de benzi video preînregistrate; 
închiriere şi leasing de aparate de jocuri; 
închiriere de echipamente pentru jocuri de 
sală; împrumut de fotografii; fotografie; servi-
cii de traducere; servicii de interpretariat; 
programe educaţionale şi de instruire în do-
meniul managementului riscurilor; programe 
educaţionale şi de instruire referitoare la cer-
tificare; furnizarea ştirilor; organizarea loterii-
lor; îndrumare; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; cercetare şi dez-
voltare referitoare la semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de memo-
rie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; software ca serviciu (SaaS); servicii IT în 

legătură cu transmiterea de informaţii, date, 
documente şi imagini prin Internet; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP), şi 
anume găzduire de aplicaţii software de cal-
culatoare pentru terţi; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) oferind software în 
domeniile conferinţelor pe web, conferinţelor 
audio, mesageriei electronice, colaborării cu 
privire la documente, conferinţelor video şi 
procesării de voce şi apeluri; furnizare de 
software nedescărcabil on-line pentru facilita-
rea interoperabilităţii multiplelor aplicaţii sof-
tware; servicii de asistenţă tehnică referitoare 
la software şi aplicaţii de calculatoare furniza-
te on-line, prin poştă electronică şi prin tele-
fon; servicii IT, şi anume crearea unei comu-
nităţi on-line pentru ca utilizatorii înregistraţi 
să participe la discuţii, să primească răspun-
suri de la colegi, să formeze comunităţi virtua-
le, să participe la reţele de socializare şi să 
facă schimb de documente; consiliere în do-
meniul tehnologiei calculatoarelor oferită utili-
zatorilor de Internet prin intermediul unei linii 
fierbinţi de asistenţă; servicii IT referitoare la 
creare de indexuri de informaţii, site-uri şi 
resurse în reţele de calculatoare; furnizarea 
motoarelor de căutare în Internet; proiectare 
de calculatoare, notebook-uri, laptopuri, cal-
culatoare portabile şi calculatoare de buzu-
nar; proiectare de asistente digitale personale 
şi de playere portabile multimedia; proiectare 
de telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
proiectare de aparate de fotografiat digitale; 
servicii IT; programare pentru calculatoare; 
servicii de integrare a sistemelor informatice; 
analize computerizate; programare pentru 
calculatoare în legătură cu protecţia împotriva 
viruşilor; servicii de sisteme software de cal-
culatoare; proiectare de software de calcula-
toare; proiectarea sistemelor informatice; 
proiectare şi dezvoltare de pagini web; găz-
duire de pagini web pentru terţi; găzduire de 
software de aplicaţii de calculatoare pentru 
căutarea şi recuperarea informaţiilor din baze 
de date şi reţele de calculatoare; furnizarea 
informaţiilor tehnice la cererea specifică a 
utilizatorilor finali prin intermediul telefonului 
sau reţelei globale de calculatoare; servicii de 
consultanţă pentru software de calculatoare; 
servicii IT cu privire la căutarea personalizată 
în baze de date computerizate şi pe site-uri 
web; codare şi decodare de semnale informa-
tice şi electronice; conversia datelor şi docu-
mentelor de pe un suport fizic către un suport 
electronic; servicii de testare şi evaluare; ser-
vicii de arhitectură şi design; servicii de de-
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sign interior pentru clădiri, birouri şi aparta-
mente; servicii de informare în domeniul cal-
culatoarelor; servicii de informare în domeniul 
reţelelor, şi anume furnizarea informaţiilor 
tehnice referitoare la calculatoare şi reţele în 
domeniul afacerilor şi comerţului electronic; 
furnizarea programelor de gestionare a riscu-
lui securităţii informatice; servicii de informa-
re, cunoaştere şi testare în domeniul securită-
ţii informatice; teste de control al calităţii; ser-
vicii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătire a rapoartelor pentru 
acestea; servicii de securitate pentru controlul 
accesului la calculatoare, reţele electronice şi 
baze de date; servicii de securitate a servicii-
lor de transmisie a datelor şi a tranzacţiilor 
prin servicii de reţele informatice; consultanţă 
cu privire la securitatea datelor; consultanţă 
tehnologică privind securizarea telecomunica-
ţiilor; servicii de securitate a reţelelor de co-
municaţii computerizate; furnizarea informaţii-
lor în domeniile securităţii pe Internet, world 
wide web şi în reţelele de comunicaţii compu-
terizate şi transmisiei securizate de date şi 
informaţii; servicii de consultanţă în domeniile 
serviciilor de securitate pe Internet, world 
wide web şi în reţelele de comunicaţii compu-
terizate, serviciilor de securitate a informaţii-
lor; servicii de autentificare pentru securitatea 
informatică; autentificarea on-line a semnătu-
rilor electronice; salvarea externă a datelor; 
furnizarea informaţiilor în legătură cu tehno-
logia calculatoarelor şi programare prin in-
termediul unui site; cartografie; cloud 
computing; servicii ale unui furnizor de găz-
duire cloud; furnizarea accesului temporar la 
software nedescărcabil pe bază cloud şi la 
software pentru cloud computing; stocarea 
electronică a datelor; furnizarea sistemelor 
informatice virtuale şi de medii informatice 
virtuale prin tehnica cloud; închiriere de sof-
tware de divertisment; furnizarea de software 
de calculatoare şi aplicaţiilor de calculatoare 
on-line nedescărcabile pentru difuzarea ma-
terialelor audio, materialelor video, videocli-
puri, muzică şi imagini; furnizare de software 
on-line nedescărcabil pentru înregistrarea şi 
monitorizarea sănătăţii utilizatorilor; furnizare 
de software on-line nedescărcabil pentru fur-
nizarea informaţiilor în domeniile sănătăţii şi 
stării de bine; furnizare de software on-line 
nedescărcabil pentru conectarea utilizatorilor 
cu profesioniştii în domeniul sănătăţii; servicii 
de consultanţă, informare şi consiliere cu 
privire la serviciile sus-menţionate; 
 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură; fizioterapie; saloane 
de frumuseţe; tratamente pentru îngrijirea 
pielii şi pentru frumuseţe; masaj; băi publice 
pentru scopuri de igienă; servicii de coafor, 
servicii ale cabinetelor de frumuseţe; alege-
rea cosmeticilor în numele altor persoane; 
furnizarea serviciilor de informare şi de consi-
liere şi de asistenţă referitoare la utilizarea 
produselor pentru îngrijirea pielii, tratamente 
de frumuseţe, produse cosmetice, servicii 
farmaceutice şi medicale pe Internet, prin 
dispozitive de telecomunicaţii sau alte mijloa-
ce electronice; servicii de saună; furnizarea 
instalaţiilor de solariu şi de spaţii de bronzat; 
servicii de fitness corporal; servicii de elimina-
re a grăsimii; servicii pentru scăderea în greu-
tate; tratament pentru păr; servicii de îngrijire 
a sănătăţii; servicii de machiaj; epilat cu cea-
ră; servicii de ortodonţie; servicii prestate de 
medici on-line prin software sau aplicaţii sof-
tware descărcabile sau software nedescărca-
bile; servicii de consultaţii medicale prestate 
on-line prin software sau aplicaţii software 
descărcabile sau software nedescărcabile; 
asistenţă medicală; consiliere în materie de 
sănătate; servicii de telemedicină; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la gestiona-
rea personală a afecţiunilor medicale; servicii 
de evaluare medicală; monitorizarea progre-
sului sănătăţii pacienţilor; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la ser-
viciile sus-menţionate; toate serviciile sus-
menţionate incluse în clasa 44; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor, şi anume servicii personalizate 
pentru cumpărături (personal shopping), ser-
vicii de îngrijire personală nemedicală pentru 
alte persoane sub forma planificării, organi-
zării, coordonării, aranjării şi asistării persoa-
nelor în realizarea sarcinilor zilnice, servicii 
de atenţionări personale, servicii de gardă de 
corp personală, însoţire în societate (persoa-
ne de companie); servicii de reţele de socia-
lizare on-line; înregistrare de nume de do-
menii (servicii juridice); consiliere în domeniul 
proprietăţii intelectuale; concesiune de licen-
ţe de proprietate intelectuală; consultanţă 
referitoare la acordarea de licenţe pentru 
proprietate intelectuală; exploatare şi acorda-
re de licenţe pentru drepturile de proprietate 
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industrială şi intelectuală; exploatare şi acor-
dare de licenţe pentru drepturile de proprieta-
te intelectuală referitoare la semiconductoa-
re, circuite integrate semiconductoare, cipuri 
de memorie semiconductoare, controlere de 
memorie semiconductoare, circuite integrate 
de memorie semiconductoare, cipuri de pro-
cesoare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; acordare de licenţe pentru platforme de 
unităţi centrale de procesare şi cipuri de cal-
culator; acordare de licenţe pentru utilizarea 
de software de calculatoare şi programe de 
calculator; acordare de licenţe pentru date 
digitale, imagini fixe, imagini în mişcare, ma-
teriale audio şi text; crearea, compilarea şi 
ţinerea unui registru pentru nume de dome-
nii; cercetări juridice; servicii de pregătire a 
documentelor juridice; administrarea juridică 
a licenţelor; servicii de contencios; servicii de 
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de 
arbitraj; servicii de pază şi gardă de securita-
te; servicii de siguranţă personală; prestarea 
serviciilor de protecţie folosind staţii centrale 
electrice contra intruşilor, sisteme de protec-
ţie contra spargerilor şi incendiilor; servicii de 
monitorizare a alarmelor contra intruşilor şi 
antiefracţie, servicii de monitorizare a dispo-
zitivelor de detectare a incendiilor şi inunda-
ţiilor şi a alarmelor; controlul de securitate al 
bagajelor; servicii de investigare a antece-
dentelor personale; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi a persoane-
lor; servicii funerare; închiriere de îmbrăcă-
minte; servicii de lucrări sociale; servicii ma-
trimoniale; eliberare de porumbei pentru 
ocazii speciale; servicii de îmbălsămare; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate. 
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(511) NCL(11-2020) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, suporturi digitale 
sau analogice goale de înregistrare şi de 
stocare; suporturi de înregistrare magnetică, 
discuri acustice; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; maşini înregistratoare de înca-
sat, dispozitive de calcul, echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare; dispoziti-
ve periferice pentru calculatoare; costume de 
scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane 
de urechi pentru scafandri, cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători, mănuşi de sca-
fandru, aparate de respirat sub apă pentru 
înot subacvatic; programe de calculator; sof-
tware de calculatoare sub forma unei aplicaţii 
pentru dispozitive mobile şi calculatoare; 
aplicaţii software destinate utilizării cu dispo-
zitive mobile; software pentru procesarea 
plăţilor electronice către şi de la alte persoa-
ne; software de autentificare; software de 
calculatoare furnizate pe Internet; publicaţii 
electronice on-line (descărcabile de pe Inter-
net sau dintr-o reţea de calculatoare sau 
dintr-o bază de date computerizată); softwa-
re de mesagerie instantanee; software pen-
tru punerea la comun de fişiere; software de 
comunicaţii pentru schimb electronic de date, 
materiale audio, video, imagini şi grafice prin 
reţele de calculatoare, mobile, fără fir şi de 
telecomunicaţii; software de calculatoare 
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conţi-
nut audio, conţinut video şi text; software de 
calculatoare descărcabil pentru facilitarea 
transmisiei electronice de informaţii, date, 
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documente, voce şi imagini prin Internet; 
aplicaţii de calculator pentru streaming-ul de 
materiale audio, materiale video, videoclipuri, 
muzică şi imagini; dispozitive pentru 
streaming-ul de suporturi digitale; software 
de calculatoare descărcabil care permit utili-
zatorilor să participe la întâlniri şi cursuri care 
se desfăşoară pe web, cu acces la date, 
documente, imagini şi aplicaţii software prin 
intermediului unui browser web; software de 
calculatoare descărcabil pentru accesarea, 
vizualizarea şi controlul de la distanţă a cal-
culatoarelor şi a reţelelor de calculatoare; 
software descărcabil pentru cloud computing; 
software descărcabil pe bază cloud; software 
de calculatoare; software de calculatoare 
(inclusiv software descărcabil de pe Internet); 
muzică digitală (descărcabilă de pe Internet); 
jocuri, imagini, filme cinematografice, filme şi 
muzică descărcabile; programe şi software 
pentru jocuri de calculator, electronice şi 
video (inclusiv software descărcabil de pe 
Internet); publicaţii electronice descărcabile 
sub formă de reviste, articole, broşuri, foi 
volante, foi de date, materiale informative, 
materiale de instruire în domeniul afacerilor, 
comerţului electronic, tehnologiei informaţiei, 
cloud computing-ului, telecomunicaţiilor, In-
ternetului, pregătirii în domeniul afacerilor şi 
comerţului electronic, gestionării afacerilor, 
vânzărilor, marketingului şi managementului 
financiar; semiconductoare; circuite integrate 
semiconductoare; cipuri de memorie semi-
conductoare; controlere de memorie semi-
conductoare; circuite integrate de memorie 
semiconductoare; cipuri de procesoare se-
miconductoare; procesoare semiconductoa-
re; microcontrolere; unităţi de microcontrole-
re; microcontrolere cu putere mică; cipuri de 
circuit; cipuri de calculator; CPU (unităţi cen-
trale de procesare); cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare RISC-V; cipuri 
de calculator şi unităţi centrale de procesare 
cu arhitectura setului de instrucţiuni; periferi-
ce adaptate pentru a fi folosite la calculatoa-
re; notebook-uri; laptopuri; calculatoare por-
tabile; calculatoare de buzunar; tablete; asis-
tente personale digitale (PDA); playere por-
tabile multimedia; telefoane mobile; telefoane 
inteligente; aparate de fotografiat digitale; 
baterii, încărcătoare de baterii; staţii de lucru 
pe calculator; servere informatice; hardware 
pentru reţele de calculatoare şi de telecomu-
nicaţii; adaptoare, comutatoare, routere şi 
hub-uri pentru reţele de calculatoare; 
modemuri fără fir şi cu fir, carduri şi dispoziti-

ve de comunicaţii; suporturi pentru laptopuri, 
genţi de calculatoare; extinctoare; hardware 
şi firmware de calculatoare; sisteme de navi-
gaţie pentru automobile; compact discuri; 
aparate de telecomunicaţii; suporturi de 
mouse; aparate pentru telefoane mobile; 
accesorii pentru telefoane mobile; sisteme de 
alarmă; camere video de securitate; unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune; 
echipamente pentru difuzare de televiziune; 
aparate de fotografiat; camere video portabi-
le; căşti audio; căşti auriculare; difuzoare; 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS); ecrane de afişare cu 
cristale lichide pentru echipamente de tele-
comunicaţii şi electronice; decodoare pentru 
televizoare; telecomenzi; programe de stoca-
re a datelor; ochelari şi ochelari de soare; 
indicatoare electronice; carduri bancare, de 
credit, de debit, de numerar, de plată, telefo-
nice şi de identitate, codificate sau magneti-
ce; maşini de casierie automatică, bancoma-
te; aplicaţii software de calculatoare, descăr-
cabile; cititoare de cărţi electronice; cartuşe 
de toner, neumplute, pentru imprimante şi 
fotocopiatoare; dispozitive de monitorizare a 
bebeluşilor; dispozitive video de monitorizare 
a bebeluşilor; obiective macro; carduri de 
acces codificate; ochelari 3D; carduri de 
memorie pentru aparate de jocuri video; sof-
tware descărcabil pentru înregistrarea şi mo-
nitorizarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii 
software descărcabile pentru dispozitive mo-
bile şi fără fir pentru înregistrarea şi monitori-
zarea sănătăţii utilizatorilor; aplicaţii software 
descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru furnizarea informaţiilor în domeniile 
sănătăţii şi stării de bine; software descărca-
bil pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; aplicaţii software 
descărcabile pentru dispozitive mobile şi fără 
fir pentru conectarea utilizatorilor cu profesi-
oniştii în domeniul sănătăţii; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
difuzarea informaţiilor de afaceri referitoare 
la produsele şi serviciile terţilor prin reţele de 
calculatoare locale şi globale; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la furnizarea 
unui site web în cadrul unei reţele globale de 
calculatoare prin intermediul căruia terţii pot 
oferi şi achiziţiona produse şi servicii, plasa, 
determina statutul şi onora tranzacţiile co-
merciale şi comenzile, încheia contracte şi 
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tranzacţiona afaceri; furnizarea serviciilor de 
comenzi on-line computerizate; servicii de 
consultanţă în afaceri cu privire la gestiona-
rea unei pieţe electronice pentru cumpărătorii 
şi vânzătorii de produse şi/sau servicii în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare; 
asistenţă în afaceri cu privire la facilitarea 
tranzacţiilor comerciale prin reţele de calcula-
toare locale şi globale; furnizarea informaţii-
lor cu privire la vânzări, afaceri, publicitate şi 
promoţii printr-o reţea de calculatoare globa-
lă sau prin Internet; servicii de administrare 
comercială pentru prelucrarea automată a 
vânzărilor pe Internet; servicii comerciale on-
line referitoare la vânzări prin licitaţii electro-
nice şi furnizare de evaluări comerciale on-
line cu privire la acestea; servicii de gestio-
nare a afacerilor în legătură cu comerţul 
electronic; organizare, gestionare şi monito-
rizare a programelor de stimulare şi 
fidelizare; producţie de publicitate televizată 
şi radiofonică; audit contabil; vânzare prin 
licitaţie publică; organizarea târgurilor co-
merciale; sondaje de opinie; prelucrarea da-
telor; furnizarea informaţiilor de afaceri; 
agenţii de publicitate; gestionarea fişierelor 
informatice; compilarea informaţiilor în baze 
de date computerizate; consultanţă în afa-
ceri; managementul proiectelor de afaceri; 
studii de piaţă; servicii de agenţii internaţio-
nale de import şi export; închirierea spaţiilor 
publicitare în mijloacele de comunicare; fur-
nizarea unui registru cu site-urile web ale 
terţilor pentru a facilita tranzacţiile comercia-
le; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucra-
rea datelor informatice; servicii de informare 
cu privire la vânzări, afaceri şi promoţii; ser-
vicii de răspuns telefonic (pentru terţi); ma-
nagementul resurselor de personal; prezen-
tarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; 
servicii de agenţie de cumpărare şi vânzare; 
selectarea produselor şi achiziţionarea pro-
duselor pentru persoane fizice şi întreprin-
deri; servicii de comandă (pentru terţi); servi-
cii de secretariat; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale sau publicitare; servicii de 
asistenţă pentru afaceri referitoare la compi-
lare şi închiriere a listelor de adrese; investi-
gaţii pentru afaceri; servicii de recomandări 
pentru afaceri şi plasare de forţă de muncă; 
agenţii de compensare pentru import-export 
(servicii de agenţii de import-export); agenţie 
pentru abonamente la ziare; închirierea apa-
raturii de birou; managementul relaţiei cu 

clienţii; servicii de gestionare a afacerilor şi 
de administrare comercială cu privire la pro-
grame de sponsorizare; contabilitate; servicii 
caritabile, şi anume organizarea şi desfăşu-
rarea programelor de voluntariat şi de proiec-
te în folosul comunităţii; închirierea standuri-
lor de vânzare; furnizarea informaţiilor de 
contact comerciale şi de afaceri; optimizarea 
motoarelor de căutare; optimizarea traficului 
pe site; servicii de intermediere comercială; 
administrarea afacerilor pentru furnizorii de 
servicii independenţi; negocierea şi încheie-
rea tranzacţiilor comerciale pentru terţi; actu-
alizarea şi întreţinerea datelor din baze com-
puterizate; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu produse chimi-
ce pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi foto-
grafie, precum şi în agricultură, horticultură şi 
silvicultură, răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută, compost, 
îngrăşăminte, fertilizanţi; servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui, materiale colorante, coloranţi, cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare, răşini 
naturale în stare brută, metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
cosmetice şi produse de toaletă 
nemedicinale, produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, ule-
iuri esenţiale, preparate pentru parfumarea 
camerei, preparate pentru albit şi alte sub-
stanţe pentru spălat, preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu produse farmaceutice, medicale 
şi de uz veterinar, produse igienice de uz 
medical, substanţe şi alimente dietetice de 
uz medical sau veterinar, alimente pentru 
sugari, suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale, plasturi, materiale pentru pansa-
mente, truse de prim ajutor, materiale pentru 
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfec-
tante, produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu metale comune şi aliajele lor, mine-
reuri, materiale metalice pentru edificare şi 
construcţii, construcţii transportabile metali-
ce, cabluri şi fire metalice neelectrice, produ-
se de feronerie metalică, containere metalice 
pentru depozitare sau transport, seifuri; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
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în legătură cu maşini-unelte, scule cu acţio-
nare mecanică, motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre), cuplaje şi organe 
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre); servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu instru-
mente agricole (altele decât cele acţionate 
manual), incubatoare pentru ouă, maşini 
automate de vânzare, aparate electrice pen-
tru bucătărie, maşini de măturat, de curăţat, 
de spălat şi de spălat rufe; servicii de vânza-
re cu amănuntul şi angro, toate în legătură 
cu scule şi instrumente (acţionate manual), 
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe (cu ex-
cepţia armelor de foc), aparate de ras, apa-
rate de ras electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geode-
zice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de salvare şi didactice, 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetică, discuri acusti-
ce, mecanisme pentru aparate cu preplată, 
maşini înregistratoare de încasat, dispozitive 
de calcul; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu echipament de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, software 
de calculatoare, aplicaţii software pentru 
dispozitive mobile şi calculatoare, aplicaţii 
software destinate utilizării cu dispozitive 
mobile, software pentru procesarea plăţilor 
electronice, software de autentificare, publi-
caţii electronice (descărcabile); servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu software de mesagerie instantanee, 
software pentru punerea la comun de fişiere, 
software pentru schimbul electronic şi pune-
rea în comun de date, materiale audio, video, 
imagini şi grafice prin reţele de calculatoare, 
mobile, fără fir şi de telecomunicaţii, software 
de calculatoare pentru prelucrarea de ima-
gini, grafice, conţinut audio, video şi text; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu software de calculatoare 
descărcabil care permit utilizatorilor să parti-
cipe la întâlniri şi cursuri care se desfăşoară 
pe web, software de calculatoare pentru ac-
cesarea, vizualizarea şi controlul de la dis-
tanţă a calculatoarelor şi a reţelelor de calcu-

latoare, software pentru cloud computing, 
dispozitive periferice pentru calculatoare; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu CPU (unităţi centrale de pro-
cesare), cipuri de calculator şi unităţi centrale 
de procesare RISC-V, cipuri de calculator şi 
unităţi centrale de procesare cu arhitectura 
setului de instrucţiuni; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu asis-
tente personale digitale (PDA), playere por-
tabile multimedia, telefoane mobile, telefoane 
inteligente, aparate de fotografiat digitale, 
baterii, încărcătoare de baterii, servere in-
formatice, hardware pentru reţele de calcula-
toare şi de telecomunicaţii, adaptoare, comu-
tatoare, routere şi hub-uri pentru reţele de 
calculatoare, modemuri fără fir şi cu fir, 
carduri şi dispozitive de comunicaţii, supor-
turi pentru laptopuri; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu genţi 
de calculatoare, extinctoare, compact discuri, 
muzică digitală (descărcabilă), aparate de 
telecomunicaţii, suporturi de mouse, acceso-
rii pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, 
filme cinematografice, filme şi muzică des-
cărcabile, sisteme de alarmă, camere video 
de securitate; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu unităţi 
mobile pentru difuzare radio şi de televiziune, 
echipamente pentru difuzare de televiziune, 
aparate şi echipamente de sistem de poziţio-
nare globală (GPS), programe de stocare a 
datelor, ochelari şi ochelari de soare, indica-
toare electronice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
carduri bancare, de credit, de debit, de nu-
merar, de alimentare, telefonice şi de identi-
tate, codificate sau magnetice, maşini de 
casierie automatică, bancomate, cititoare de 
cărţi electronice, cartuşe de toner, neumplu-
te, pentru imprimante şi fotocopiatoare, dis-
pozitive de monitorizare a bebeluşilor, obiec-
tive macro, carduri de acces codificate, oche-
lari 3D, carduri de memorie pentru aparate 
de jocuri video, magneţi, îmbrăcăminte de 
protecţie, protecţia capului, mănuşi de pro-
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tecţie, încălţăminte de protecţie; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu 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, dispo-
zitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor, 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; servicii de vânzare cu amănun-
tul şi angro, toate în legătură cu aparate te-
rapeutice cu aer cald, cuverturi electrice pen-
tru uz medical, aparate de analiză pentru uz 
medical, aparate pentru analiza sângelui, 
aparate auditive pentru persoane cu deficien-
ţe de auz (proteze auditive), dispozitive pen-
tru protecţia auzului, aparate de diagnostica-
re pentru uz medical, bandaje ortopedice 
pentru articulaţii, recipiente pentru biberoane, 
tetine de biberon, dispozitive pentru curăţa-
rea limbii; servicii de vânzare cu amănuntul 
şi angro, toate în legătură cu aparate şi insta-
laţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de 
producere a vaporilor, de gătit, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu vehicule, aparate 
de locomoţie terestră, aeriană sau navală, 
biciclete, piese şi accesorii pentru vehicule, 
piese şi accesorii pentru biciclete, scaune de 
siguranţă pentru copii (pentru vehicule), ha-
muri de siguranţă pentru scaune de vehicule, 
anvelope, pneuri, petice adezive de cauciuc 
pentru repararea camerelor de aer, huse 
pentru anvelope; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu ar-
me de foc, muniţii şi proiectile, explozive, 
focuri de artificii; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu metale 
preţioase şi aliajele lor, giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase şi semipreţioase, ceasor-
nicărie şi instrumente pentru măsurarea tim-
pului; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu instrumente muzi-
cale, pupitre pentru partituri şi stative pentru 
instrumente muzicale, baghete de dirijor; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu hârtie şi carton, produse 
de imprimerie, articole pentru legătorie, foto-
grafii, articole de papetărie şi de birou (cu 
excepţia mobilei), adezivi pentru papetărie 
sau menaj, materiale pentru pictură şi pentru 
artişti, pensule; servicii de vânzare cu amă-
nuntul şi angro, toate în legătură cu materiale 
didactice şi de instruire, folii, pelicule şi pungi 

din plastic pentru ambalare şi împachetare, 
caractere şi clişee tipografice, carduri sub 
formă de carduri de debit, carduri de credit, 
carduri de plată, cartele telefonice şi cartele 
de identitate, altele decât cardurile codificate 
şi magnetice, manuale de utilizare, batiste 
din hârtie, modele şi figurine din hârtie, arti-
cole pentru prinderea paginilor, şervete de 
masă din hârtie, şerveţele de hârtie, decora-
ţiuni din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu piele şi imitaţii de piele, piei de ani-
male, genţi de voiaj şi de transport, portofele 
şi portmonee, umbrele şi umbrele de soare, 
bastoane, bice şi articole de şelărie, zgărzi, 
lese şi îmbrăcăminte pentru animale; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi angro, toate în 
legătură cu mobilier, oglinzi, rame, containe-
re nemetalice pentru depozitare sau tran-
sport; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu ustensile şi reci-
piente de menaj sau de bucătărie, vase de 
bucătărie şi articole de masă (cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor), piepteni şi 
bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), materia-
le pentru perii, articole pentru curăţare, arti-
cole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă, 
perii de dinţi electrice; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate, mar-
chize din materiale textile sau sintetice, vele, 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac, materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare (cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice), materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu fire 
şi fibre de uz textil; servicii de vânzare cu 
amănuntul şi angro, toate în legătură cu texti-
le şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz cas-
nic, draperii din materiale textile sau plastice; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu îmbrăcăminte, încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea 
capului; servicii de comerţ cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu dantele, trese şi 
broderii, panglici şi funde de mercerie, nas-
turi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie, 
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr 
fals; servicii de vânzare cu amănuntul şi an-
gro, toate în legătură cu covoare, carpete, 
preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse 
pentru acoperirea podelelor, tapete murale, 
cu excepţia materialelor textile; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
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tură cu jocuri, jucării şi articole pentru joacă, 
aparate pentru jocuri video, articole de gim-
nastică şi sport, decoraţiuni (ornamente) 
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru 
petrecere şi pomi de Crăciun artificiali; servi-
cii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu aparate pentru jocuri electroni-
ce şi aparate de divertisment, altele decât 
cele adaptate pentru a fi utilizate cu un ecran 
sau cu un monitor extern, aparate de jocuri 
video pentru acasă şi aparate de jocuri video 
de mână (cu excepţia celor destinate utilizării 
cu receptoare de televiziune), ciorapi pentru 
cadourile de Crăciun, console portabile pen-
tru jocuri electronice, pălării din hârtie pentru 
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri, 
articole din hârtie pentru petreceri; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, toate în legă-
tură cu carne, peşte, păsări, vânat, înlocuitori 
de carne, fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte, sosuri de fructe, caş 
de soia, tofu, supe, baze de supă, jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, frişcă (smântână), 
lapte şi produse lactate, lapte din boabe de 
soia, înlocuitori de lapte, produse preparate 
din înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi de 
uz alimentar, fructe cu coajă lemnoasă pre-
parate, nuci uscate, gustări, mâncăruri pre-
parate, mâncare fast-food preambalată; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul şi angro, toate 
în legătură cu cafea, ceai, cacao şi cafea 
artificială, orez, paste făinoase şi tăiţei, tapi-
oca şi sago, făină şi preparate din cereale, 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, cio-
colată, îngheţată, şerbeturi, 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); servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro, toate în legătură cu 
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de ca-
fea, frunze de ceai şi produse pe bază de 
ceai, băuturi pe bază de ceai, pudră de ca-
cao şi produse din cacao, băuturi pe bază de 
ciocolată, produse de brutărie, pizza, budinci, 
prăjituri chinezeşti tradiţionale pentru Festi-
valul Lunii, batoane pentru gustări care con-
ţin un amestec de cereale, nuci şi fructe us-
cate (produse de cofetărie), fursecuri, biscu-
iţi, prăjituri chinezeşti şi prăjituri în stil occi-
dental, găluşte chinezeşti, fulgi de migdale; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu produse agricole, de 
acvacultură, horticole şi forestiere brute şi 
neprelucrate, cereale şi seminţe crude şi 

neprelucrate, fructe şi legume proaspete, 
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, 
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare, 
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, 
malţ; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu bere, preparate 
pentru fabricarea berii, ape minerale şi ga-
zoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte pre-
parate nealcoolice pentru fabricarea băuturi-
lor, sucuri de legume şi băuturi din legume; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
toate în legătură cu băuturi alcoolice (cu ex-
cepţia berii), preparate alcoolice pentru fabri-
carea băuturilor, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul şi 
angro, toate în legătură cu tutun şi înlocuitori 
de tutun, ţigări şi ţigarete, ţigarete electronice 
şi vaporizatoare orale pentru fumători, artico-
le pentru fumători, chibrituri; toate serviciile 
de vânzare sus-menţionate cu amănuntul şi 
angro furnizate de asemenea on-line, prin 
intermediul magazinelor universale sau su-
permarketurilor, toate, de asemenea, care 
permit clienţilor să vizualizeze şi să cumpere 
comod aceste produse de pe un site web de 
Internet cu produse de larg consum şi dintr-
un magazin de vânzare angro, dintr-un cata-
log cu produse de larg consum prin comenzi 
prin poştă sau prin mijloace de telecomunica-
ţii şi din magazine de vânzare cu amănuntul; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de transmisie şi recepţie de 
date prin reţele de telecomunicaţii; furnizarea 
serviciilor de teleconferinţe şi videoconferinţe 
multimedia pe web şi servicii de întâlniri on-
line care permit vizualizarea, punerea în co-
mun, editarea şi discutarea simultană şi 
asincronă de documente, date şi imagini de 
către participanţi, prin intermediul unui 
browser web; furnizarea accesului on-line 
pentru clienţi la rapoarte on-line cu privire la 
performanţa, eficienţa şi starea aplicaţiilor, 
teleconferinţelor, conferinţelor video şi întâl-
nirilor pe web; furnizarea accesului la distan-
ţă securizat pentru utilizatori, prin Internet, la 
reţele de calculatoare private; furnizarea 
serviciilor de colaborare on-line care permit 
utilizatorilor să acceseze aplicaţii, platforme, 
documente puse în comun, date, liste de 
sarcini şi forumuri de discuţii; furnizarea ac-
cesului la baze de date computerizate în 
reţeaua globală de calculatoare pentru cău-
tare şi recuperare de informaţii, date, site-uri 
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web şi resurse disponibile în reţelele de cal-
culatoare; furnizarea accesului utilizatorilor la 
o bază de date computerizată care conţine 
publicaţii, buletine informative, baze de date 
şi informaţii electronice, accesibile prin in-
termediul calculatorului; furnizarea camerelor 
de chat (servicii de camere de chat); furniza-
rea accesului la reţelele globale de calcula-
toare pentru mai mulţi utilizatori pentru tran-
sferul şi difuzarea unei game largi de infor-
maţii; furnizarea accesului la un site web în 
cadrul unei reţele globale de calculatoare 
prin intermediul căruia terţii pot oferi produse 
şi servicii, plasa şi onora comenzi, încheia 
contracte şi tranzacţiona afaceri; furnizarea 
accesului la un site web interactiv într-o reţea 
globală de calculatoare pentru ca terţii să 
afişeze informaţii, să răspundă la cereri şi să 
plaseze şi onoreze comenzi pentru produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; servicii de 
comunicaţii electronice pentru crearea de 
camere de chat virtuale prin intermediul me-
sajelor textuale; furnizarea buletinelor infor-
mative electronice pentru afişarea şi transmi-
terea mesajelor printre şi între utilizatorii de 
calculatoare cu privire la produse, servicii, 
clienţi potenţiali şi oportunităţi de afaceri; 
furnizarea unui buletin informativ interactiv 
on-line pentru afişarea, promovarea, vânza-
rea şi revânzarea obiectelor prin intermediul 
unei reţele globale de calculatoare; furniza-
rea serviciilor de poştă electronică şi de re-
transmitere de poştă electronică; comunicaţii 
audio şi video prin calculatoare şi reţele de 
calculatoare, precum şi printr-o reţea globală 
de comunicaţii; furnizarea accesului la calcu-
latoare şi închiriere a timpului de acces la 
buletine informative şi baze de date interacti-
ve on-line; furnizarea accesului la buletine 
informative electronice pentru afişarea şi 
transmiterea de mesaje printre şi între utiliza-
torii de calculatoare cu privire la produse, 
servicii şi oportunităţi de afaceri; furnizarea 
accesului la un calendar electronic, un regis-
tru cu adrese şi o agendă electronică prin 
reţele de calculatoare locale şi globale; furni-
zarea serviciilor de conexiuni directe între 
utilizatorii de calculatoare pentru schimb de 
date; furnizarea accesului la telecomunicaţii 
şi de linkuri la baze de date computerizate şi 
la Internet; servicii de difuzare pe pagini web; 
furnizarea accesului la o bază de date on-
line cu informaţii referitoare la platforme de 
prezentare a reclamaţiilor de difuzare pe 
web; servicii de comunicaţii electronice; ser-
vicii de telecomunicaţii interactive; telecomu-

nicaţii de informaţii (pagini web), programe 
de calculator şi date; furnizarea conexiunilor 
de telecomunicaţii la Internet sau la baze de 
date; furnizarea accesului de telecomunicaţii 
la facilităţi şi structuri world-wide web; comu-
nicaţii prin terminale de calculator; comunica-
ţii prin reţele de fibră optică; transmisie asis-
tată de calculator de mesaje, informaţii, date, 
documente şi imagini; servicii de comunicare 
de date prin mijloace electronice; schimb 
electronic de voce, date, conţinut audio, vi-
deo, text şi grafice accesibile prin intermediul 
reţelelor de calculatoare şi de telecomunica-
ţii; servicii de mesagerie electronică instan-
tanee; comunicaţii prin telefonie mobilă; co-
lectarea, transmiterea şi expedierea datelor 
prin mijloace electronice; colectare, transmi-
tere şi expediere a mesajelor de poştă elec-
tronică, informaţii sub formă de imagini fixe 
şi/sau imagini în mişcare, cum ar fi caractere, 
mesaje, muzică şi imagini, telegrame, infor-
maţii şi date prin mijloace mecanice, electro-
nice, telefonice, prin telefax, cablu, calculator 
şi satelit; transmisie, difuzare şi recepţie de 
materiale audio, video, de imagini statice şi 
în mişcare şi de date, fie în formă comprima-
tă sau necomprimată, în timp real sau cu 
întârziere; servicii de mesagerie, conferinţe şi 
transmisie de comenzi pe cale electronică; 
servicii de videoconferinţă; comunicare prin 
intermediul buletinelor informative electronice 
care permit utilizatorilor să poarte o conver-
saţie interactivă în timp real între un terminal 
de calculator şi un buletin informativ electro-
nic care conţine informaţii sub formă de ima-
gini fixe şi/sau imagini în mişcare şi informaţii 
audio, cum ar fi caractere; furnizare de bule-
tine informative şi panouri de mesaje elec-
tronice pentru transmiterea mesajelor; furni-
zarea forumurilor on-line pentru discuţii; ser-
vicii de comunicaţii, şi anume servicii de me-
sagerie digitală de text şi numerică; transmi-
sie de informaţii prin comunicare de date 
pentru asistenţa în luarea deciziilor; transmi-
sie de informaţii prin intermediul sistemelor 
de comunicaţii video; servicii de conferinţe 
pe web; furnizarea instalaţiilor şi accesului la 
conferinţe video şi/sau telefonice la distanţă; 
servicii de consultanţă în domeniul serviciilor 
de transmisie securizată de date şi informaţii; 
furnizarea linkurilor către fişiere de date elec-
tronice; transmitere de facsimile; transmite-
rea mesajelor; servicii de radio-paging; închi-
rierea modemurilor; închirierea aparatelor de 
telecomunicaţii; trimitere, recepţie şi retrimi-
tere de mesaje electronice; servicii de difuza-
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re de televiziune; difuzare şi transmisie de 
programe radio şi de televiziune; difuzarea 
de muzică; transmisie de muzică, filme, pro-
grame interactive, videoclipuri, jocuri electro-
nice de calculator; transmisie de informaţii cu 
privire la servicii on-line de cumpărături şi de 
vânzări universale cu amănuntul; servicii de 
transmisie video la cerere; agenţii de presă; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicare de texte, cărţi 
şi jurnale (cu excepţia textelor publicitare); 
publicare de diagrame, imagini şi fotografii; 
publicare de ziare, reviste şi periodice; servi-
cii de educaţie, formare şi instruire cu privire 
la telecomunicaţii, calculatoare, programe de 
calculatoare, cloud computing, proiectare de 
site-uri web, comerţ electronic, gestiunea 
afacerilor comerciale, management financiar 
şi publicitate; furnizarea serviciilor de educa-
ţie, recreere, instruire, pregătire profesională 
şi formare, atât interactive cât şi neinteracti-
ve; elaborarea cursurilor de educaţie, exa-
mene şi calificări; divertisment furnizat prin 
intermediul mijloacelor interactive electronice 
şi digitale; servicii de jocuri electronice furni-
zate prin intermediul Internetului; furnizarea 
informaţiilor cu privire la educaţie, instruire, 
divertisment, recreere, activităţi sportive, 
sociale şi culturale; furnizarea publicaţiilor 
electronice on-line (nedescărcabile); pregăti-
rea, organizarea, găzduirea şi coordonarea 
concursurilor de canto; pregătirea, organiza-
rea, găzduirea şi coordonarea concertelor; 
pregătirea, organizarea, găzduirea şi coor-
donarea evenimentelor şi competiţiilor în 
scopuri educative sau de divertisment; pre-
gătirea, organizarea, găzduirea şi coordona-
rea concursurilor televizate şi concursuri cu 
misiuni de căutare; servicii de agenţii de bile-
te (divertisment); informaţii referitoare la di-
vertisment sau educaţie furnizate on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau de 
pe Internet; punerea la dispoziţie de muzică 
digitală (nedescărcabilă) pe Internet; furniza-
re de muzică digitală (nedescărcabilă) de pe 
site-uri web cu muzică în format MP3 de pe 
Internet; furnizare de jocuri video, jocuri de 
calculator, sunet sau imagini sau filme prin 
reţelele de telecomunicaţii sau de calculatoa-
re; furnizare de jocuri şi concursuri pe calcu-
lator on-line; furnizare a materialelor video 
on-line, nedescărcabile; furnizarea publicaţii-
lor electronice de pe Internet sau din reţeaua 
de calculatoare sau o bază de date compute-

rizată; servicii de divertisment şi educaţie cu 
privire la planificare, producţie şi distribuţie 
de sunet, imagini, muzică digitală, filme, ma-
teriale audio, vizuale sau audiovizuale în 
direct sau înregistrate, pentru difuzare prin 
cablu, canale de satelit, Internet, sisteme 
fără fir sau cu legătură prin fir şi alte mijloace 
de comunicaţii; divertisment muzical; închiri-
erea înregistrărilor sonore; pregătirea pro-
gramelor de divertisment, educative, docu-
mentare şi de ştiri pentru difuzare; servicii de 
reporteri de ştiri; informaţii cu privire la eve-
nimente sportive sau culturale, chestiuni de 
actualitate şi ştiri de ultimă oră furnizate prin 
transmisie de televiziune prin satelit, Internet 
sau prin alte mijloace electronice; producţii 
de film, televiziune şi radio; pregătire şi pro-
ducţie de programe de televiziune; furnizare 
de informaţii, date, grafice, sunet, muzică, 
videoclipuri, animaţii şi texte în scopuri de 
divertisment; jocuri de noroc; furnizarea in-
stalaţiilor de recreere pentru cluburi, de insta-
laţii pentru cluburi sportive şi pentru săli de 
sport; reprezentaţii susţinute de grupuri mu-
zicale; servicii de divertisment oferite de clu-
buri, discoteci, parade de modă şi cluburi de 
noapte; servicii de divertisment oferite de 
cluburi referitoare la divertisment, educaţie şi 
servicii culturale; organizare, coordonare şi 
furnizare de conferinţe, convenţii, congrese, 
seminare şi ateliere de formare; organizare, 
coordonare şi furnizare de conferinţe, con-
venţii, congrese, seminare şi ateliere de for-
mare cu privire la telecomunicaţii, calculatoa-
re, programe de calculatoare, cloud 
computing, proiectare de site-uri web, comerţ 
electronic, gestiunea afacerilor comerciale, 
management financiar şi publicitate; organi-
zare şi coordonare de expoziţii, parade de 
modă, spectacole educative şi spectacole şi 
reprezentaţii culturale; servicii de expoziţii şi 
galerii de artă; servicii de galerii de artă cu 
privire la închiriere de opere de artă; servicii 
de instruire cu privire la sănătatea şi siguran-
ţă la locul de muncă şi la conservarea mediu-
lui; furnizarea cursurilor cu privire la tra-
bucuri, cursuri de degustare a vinurilor; furni-
zarea informaţiilor educative cu privire la 
materiale de cercetare şi intermediere în 
acest domeniu; coordonare, organizare, pla-
nificare şi gestionare de seminare; dresaj de 
animale; regizare în producţia emisiunilor de 
difuzare; servicii de instruire cu privire la ex-
ploatarea maşinilor şi echipamentelor, inclu-
siv echipamente audiovizuale utilizate pentru 
producţia emisiunilor de difuzare; furnizare 
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de studiouri audio şi video; exploatarea insta-
laţiilor sportive; furnizarea instalaţiilor pentru 
filme, spectacole, piese de teatru, muzică 
sau instruire educaţională; agenţii de rezer-
vări în domeniul divertismentului; închiriere şi 
leasing de filme cinematografice; închiriere şi 
leasing de instrumente muzicale; închiriere şi 
leasing de programe de televiziune; închirie-
re şi leasing de televizoare; servicii de biblio-
tecă; servicii de arhivă de bibliotecă; servicii 
de subtitrare; interpretarea limbajului semne-
lor; închiriere de benzi video preînregistrate; 
închiriere şi leasing de aparate de jocuri; 
închiriere de echipamente pentru jocuri de 
sală; împrumut de fotografii; fotografie; servi-
cii de traducere; servicii de interpretariat; 
programe educaţionale şi de instruire în do-
meniul managementului riscurilor; programe 
educaţionale şi de instruire referitoare la cer-
tificare; furnizarea ştirilor; organizarea loterii-
lor; îndrumare; servicii de consultanţă, infor-
mare şi consiliere cu privire la serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; cercetare şi dez-
voltare referitoare la semiconductoare, circui-
te integrate semiconductoare, cipuri de me-
morie semiconductoare, controlere de me-
morie semiconductoare, circuite integrate de 
memorie semiconductoare, cipuri de proce-
soare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-
V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; software ca serviciu (SaaS); servicii IT în 
legătură cu transmiterea de informaţii, date, 
documente şi imagini prin Internet; furnizarea 
serviciilor de aplicaţii informatice (ASP), şi 
anume găzduire de aplicaţii software de cal-
culatoare pentru terţi; furnizarea serviciilor de 
aplicaţii informatice (ASP) oferind software în 
domeniile conferinţelor pe web, conferinţelor 
audio, mesageriei electronice, colaborării cu 
privire la documente, conferinţelor video şi 
procesării de voce şi apeluri; furnizare de 
software nedescărcabil on-line pentru facilita-
rea interoperabilităţii multiplelor aplicaţii sof-
tware; servicii de asistenţă tehnică referitoare 
la software şi aplicaţii de calculatoare furni-

zate on-line, prin poştă electronică şi prin 
telefon; servicii IT, şi anume crearea unei 
comunităţi on-line pentru ca utilizatorii înre-
gistraţi să participe la discuţii, să primească 
răspunsuri de la colegi, să formeze comuni-
tăţi virtuale, să participe la reţele de sociali-
zare şi să facă schimb de documente; consi-
liere în domeniul tehnologiei calculatoarelor 
oferită utilizatorilor de Internet prin intermedi-
ul unei linii fierbinţi de asistenţă; servicii IT 
referitoare la creare de indexuri de informaţii, 
site-uri şi resurse în reţele de calculatoare; 
furnizarea motoarelor de căutare în Internet; 
proiectare de calculatoare, notebook-uri, 
laptopuri, calculatoare portabile şi calculatoa-
re de buzunar; proiectare de asistente digita-
le personale şi de playere portabile multime-
dia; proiectare de telefoane mobile şi tele-
foane inteligente; proiectare de aparate de 
fotografiat digitale; servicii IT; programare 
pentru calculatoare; servicii de integrare a 
sistemelor informatice; analize computeriza-
te; programare pentru calculatoare în legătu-
ră cu protecţia împotriva viruşilor; servicii de 
sisteme software de calculatoare; proiectare 
de software de calculatoare; proiectarea sis-
temelor informatice; proiectare şi dezvoltare 
de pagini web; găzduire de pagini web pen-
tru terţi; găzduire de software de aplicaţii de 
calculatoare pentru căutarea şi recuperarea 
informaţiilor din baze de date şi reţele de 
calculatoare; furnizarea informaţiilor tehnice 
la cererea specifică a utilizatorilor finali prin 
intermediul telefonului sau reţelei globale de 
calculatoare; servicii de consultanţă pentru 
software de calculatoare; servicii IT cu privire 
la căutarea personalizată în baze de date 
computerizate şi pe site-uri web; codare şi 
decodare de semnale informatice şi electro-
nice; conversia datelor şi documentelor de 
pe un suport fizic către un suport electronic; 
servicii de testare şi evaluare; servicii de 
arhitectură şi design; servicii de design inte-
rior pentru clădiri, birouri şi apartamente; 
servicii de informare în domeniul calculatoa-
relor; servicii de informare în domeniul reţele-
lor, şi anume furnizarea informaţiilor tehnice 
referitoare la calculatoare şi reţele în dome-
niul afacerilor şi comerţului electronic; furni-
zarea programelor de gestionare a riscului 
securităţii informatice; servicii de informare, 
cunoaştere şi testare în domeniul securităţii 
informatice; teste de control al calităţii; servi-
cii IT cu privire la certificarea tranzacţiilor 
comerciale şi pregătire a rapoartelor pentru 
acestea; servicii de securitate pentru contro-
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lul accesului la calculatoare, reţele electroni-
ce şi baze de date; servicii de securitate a 
serviciilor de transmisie a datelor şi a tran-
zacţiilor prin servicii de reţele informatice; 
consultanţă cu privire la securitatea datelor; 
consultanţă tehnologică privind securizarea 
telecomunicaţiilor; servicii de securitate a 
reţelelor de comunicaţii computerizate; furni-
zarea informaţiilor în domeniile securităţii pe 
Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate şi transmisiei se-
curizate de date şi informaţii; servicii de con-
sultanţă în domeniile serviciilor de securitate 
pe Internet, world wide web şi în reţelele de 
comunicaţii computerizate, serviciilor de se-
curitate a informaţiilor; servicii de autentifica-
re pentru securitatea informatică; autentifica-
rea on-line a semnăturilor electronice; salva-
rea externă a datelor; furnizarea informaţiilor 
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi 
programare prin intermediul unui site; carto-
grafie; cloud computing; servicii ale unui fur-
nizor de găzduire cloud; furnizarea accesului 
temporar la software nedescărcabil pe bază 
cloud şi la software pentru cloud computing; 
stocarea electronică a datelor; furnizarea 
sistemelor informatice virtuale şi de medii 
informatice virtuale prin tehnica cloud; închi-
riere de software de divertisment; furnizarea 
de software de calculatoare şi aplicaţiilor de 
calculatoare on-line nedescărcabile pentru 
difuzarea materialelor audio, materialelor 
video, videoclipuri, muzică şi imagini; furniza-
re de software on-line nedescărcabil pentru 
înregistrarea şi monitorizarea sănătăţii utili-
zatorilor; furnizare de software on-line ne-
descărcabil pentru furnizarea informaţiilor în 
domeniile sănătăţii şi stării de bine; furnizare 
de software on-line nedescărcabil pentru 
conectarea utilizatorilor cu profesioniştii în 
domeniul sănătăţii; servicii de consultanţă, 
informare şi consiliere cu privire la serviciile 
sus-menţionate; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură; fizioterapie; saloane 
de frumuseţe; tratamente pentru îngrijirea 
pielii şi pentru frumuseţe; masaj; băi publice 
pentru scopuri de igienă; servicii de coafor, 
servicii ale cabinetelor de frumuseţe; alege-
rea cosmeticilor în numele altor persoane; 
furnizarea serviciilor de informare şi de consi-
liere şi de asistenţă referitoare la utilizarea 
produselor pentru îngrijirea pielii, tratamente 
de frumuseţe, produse cosmetice, servicii 

farmaceutice şi medicale pe Internet, prin 
dispozitive de telecomunicaţii sau alte mijloa-
ce electronice; servicii de saună; furnizarea 
instalaţiilor de solariu şi de spaţii de bronzat; 
servicii de fitness corporal; servicii de elimina-
re a grăsimii; servicii pentru scăderea în greu-
tate; tratament pentru păr; servicii de îngrijire 
a sănătăţii; servicii de machiaj; epilat cu cea-
ră; servicii de ortodonţie; servicii prestate de 
medici on-line prin software sau aplicaţii sof-
tware descărcabile sau software nedescărca-
bile; servicii de consultaţii medicale prestate 
on-line prin software sau aplicaţii software 
descărcabile sau software nedescărcabile; 
asistenţă medicală; consiliere în materie de 
sănătate; servicii de telemedicină; servicii de 
informare şi consiliere referitoare la gestiona-
rea personală a afecţiunilor medicale; servicii 
de evaluare medicală; monitorizarea progre-
sului sănătăţii pacienţilor; servicii de consul-
tanţă, informare şi consiliere cu privire la ser-
viciile sus-menţionate; toate serviciile sus-
menţionate incluse în clasa 44; 

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor, şi anume servicii personalizate 
pentru cumpărături (personal shopping), ser-
vicii de îngrijire personală nemedicală pentru 
alte persoane sub forma planificării, organi-
zării, coordonării, aranjării şi asistării persoa-
nelor în realizarea sarcinilor zilnice, servicii 
de atenţionări personale, servicii de gardă de 
corp personală, însoţire în societate (persoa-
ne de companie); servicii de reţele de socia-
lizare on-line; înregistrare de nume de do-
menii (servicii juridice); consiliere în domeniul 
proprietăţii intelectuale; concesiune de licen-
ţe de proprietate intelectuală; consultanţă 
referitoare la acordarea de licenţe pentru 
proprietate intelectuală; exploatare şi acorda-
re de licenţe pentru drepturile de proprietate 
industrială şi intelectuală; exploatare şi acor-
dare de licenţe pentru drepturile de proprieta-
te intelectuală referitoare la semiconductoa-
re, circuite integrate semiconductoare, cipuri 
de memorie semiconductoare, controlere de 
memorie semiconductoare, circuite integrate 
de memorie semiconductoare, cipuri de pro-
cesoare semiconductoare, procesoare semi-
conductoare, microcontrolere, unităţi de mi-
crocontrolere, microcontrolere cu putere mi-
că, cipuri de circuit, cipuri de calculator, CPU 
(unităţi centrale de procesare), cipuri de cal-
culator şi unităţi centrale de procesare RISC-



MĂRCI  MD -  BOPI 6/2020 

 115

V, cipuri de calculator şi unităţi centrale de 
procesare cu arhitectura setului de instrucţi-
uni; acordare de licenţe pentru platforme de 
unităţi centrale de procesare şi cipuri de cal-
culator; acordare de licenţe pentru utilizarea 
de software de calculatoare şi programe de 
calculator; acordare de licenţe pentru date 
digitale, imagini fixe, imagini în mişcare, ma-
teriale audio şi text; crearea, compilarea şi 
ţinerea unui registru pentru nume de dome-
nii; cercetări juridice; servicii de pregătire a 
documentelor juridice; administrarea juridică 
a licenţelor; servicii de contencios; servicii de 
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de 
arbitraj; servicii de pază şi gardă de securita-
te; servicii de siguranţă personală; prestarea 
serviciilor de protecţie folosind staţii centrale 
electrice contra intruşilor, sisteme de protec-
ţie contra spargerilor şi incendiilor; servicii de 
monitorizare a alarmelor contra intruşilor şi 
antiefracţie, servicii de monitorizare a dispo-
zitivelor de detectare a incendiilor şi inunda-
ţiilor şi a alarmelor; controlul de securitate al 
bagajelor; servicii de investigare a antece-
dentelor personale; servicii de securitate 
pentru protejarea proprietăţii şi a persoane-
lor; servicii funerare; închiriere de îmbrăcă-
minte; servicii de lucrări sociale; servicii ma-
trimoniale; eliberare de porumbei pentru 
ocazii speciale; servicii de îmbălsămare; 
servicii de consultanţă, informare şi consilie-
re cu privire la serviciile sus-menţionate. 
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(511) NCL(11-2020) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă 

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

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 045809 
(220) 2020.03.19 
(730) BABYLISS SARL, FR 

99 avenue Aristide Briand, F-92120 
MONTROUGE, Franţa 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
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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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

40   - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeuri-
lor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea 
apei; servicii de imprimare; conservarea ali-
mentelor şi băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 045810 
(220) 2020.03.19 
(730) RANGA Ion, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 24, bloc 6, ap. 38,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 25.01.13; 26.04.03; 26.04.09; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 045816 
(220) 2020.03.23 
(730) VISIGALCOM S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 46/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 05.03.01; 05.03.15; 27.05.07; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 045819 
(220) 2020.03.23 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice; substanţe dietetice de 

uz medical. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045820 
(220) 2020.03.24 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale, cu excep-
ţia „FRESCADO”, „JLC” şi a executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, verde, ver-
de-deschis, alb, albastru. 

(511) NCL(11-2020) 
29   - lapte, brânzeturi, şi alte produse lactate; ule-

iuri şi grăsimi de uz alimentar. 
 

(531) CFE(8) 01.15.15; 08.07.05; 08.07.07; 26.04.06; 
26.04.13; 27.05.02; 27.07.11; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045822 
(220) 2020.03.25 
(730) B&B JEWELLERY GROUP S.R.L., MD 

Str. Mircea cel Bătrîn nr. 81,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2020) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului. 

 

(531) CFE(8) 05.13.07; 05.13.25; 25.01.09; 
25.01.10; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 045826 
(220) 2020.03.17 
(730) BERZAN Grigore, MD 

Str. Calea Ghidighiciului nr. 1A, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 
11.03.01; 11.03.02; 26.05.01; 26.05.10; 
26.15.25; 27.05.17. 
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(210) 045827 
(220) 2020.03.26 
(730) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., ES 

C/ Cañada de los Molinos, n° 2 - Parque 
Empresarial La Carpetania 28906 Getafe 
(MADRID), Spania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
07   - maşini, maşini-unelte, inclusiv maşini cu mo-

toare care după un proces de încălzire, întin-
dere şi tăiere produc ţevi din PVC cu structu-
ră orientată (PVC-O); motoare, cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre. 

 

(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.11; 26.02.05; 26.13.25; 
27.01.03; 27.01.06; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 045829 
(220) 2020.03.26 
(730) CARAGIA Constantin, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 19,  
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 07.05.11; 27.03.15; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 045831 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045832 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 045833 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045834 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045835 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045836 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045837 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

 
 
 
(210) 045838 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045839 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

 
 
 
(210) 045840 
(220) 2020.04.22 
(730) VITA VUIM S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045844 
(220) 2020.03.27 
(730) Energy Beverages LLC, US 

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

(540)  
 
 

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

zoase nealcoolice şi băuturi energizante; 
siropuri, concentrate, prafuri şi preparate 
pentru fabricarea băuturilor, inclusiv băuturi 
carbogazoase nealcoolice şi băuturi energi-
zante; bere. 
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(210) 045847 
(220) 2020.04.01 
(730) SAHRAI Ion, MD 

Str-la Ismail nr. 8, ap. 24,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice. 

 

(531) CFE(8) 27.01.03; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 045848 
(220) 2020.03.27 
(730) Beam Suntory UK Limited, GB 

2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex England UB11 1BA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 045849 
(220) 2020.03.27 
(730) Beam Suntory UK Limited, GB 

2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex England UB11 1BA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

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

 
 
 
 
 

(210) 045850 
(220) 2020.03.27 
(730) Beam Suntory UK Limited, GB 

2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 
Middlesex England UB11 1BA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 045851 
(220) 2020.04.06 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045852 
(220) 2020.04.01 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 045853 
(220) 2020.04.02 
(730) CREAVITA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 68, 
ap.(of.) 11, MD-2005, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 09.01.10; 26.04.04; 
26.04.18; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045855 
(220) 2020.04.01 
(730) Hoco Technology Development 

(Shenzhen) Co., Ltd., CN 
Rm 408, Block A, Weidonglong Business Bu-
ilding, 2125 Meilong Road, Tsinghua 
Community, Longhua Street, Longhua Dis-
trict, Shenzhen, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - huse pentru telefoane inteligente; carcase 

pentru telefoane inteligente; folii de protecţie 
adaptate pentru telefoane inteligente; încărcă-
toare; cabluri pentru transmisia de date; gru-
puri de baterii auxiliare; căşti auriculare; cutii 
pentru difuzoare; încărcătoare de baterii de 
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule; 
suporturi adaptate pentru telefoane mobile. 

 

 
 
 
(210) 045856 
(220) 2020.04.06 
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a 

French Corporation), FR 
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
29   - lapte, produse lactate şi înlocuitori ai acestora; 

lapte praf; lapte gelificat, aromatizat şi bătut; 
deserturi pe bază de lapte; iaurt; băuturi făcu-
te din iaurt; brânză proaspătă de vaci; băuturi 
constând în principal din lapte sau produse 
lactate; băuturi din lapte, cu conţinut predomi-
nant de lapte; băuturi din lapte cu conţinut de 
fructe; produse lactate fermentate naturale 
sau aromatizate; înlocuitori de lapte de origine 
vegetală; înlocuitori de produse lactate pe 
bază de plante sau de fructe cu coajă lem-
noasă; băuturi constând în principal din pro-
duse lactate cu conţinut de fructe sau legume; 
compoturi; piureuri de fructe; 

 

32   - apă plată sau gazoasă (minerală sau nemi-
nerală); sucuri de fructe sau legume; băuturi 
din fructe sau legume; limonade; sifon; sor-
beturi (băuturi); preparate pentru fabricarea 
băuturilor; siropuri pentru băuturi; extracte 
din fructe sau legume fără alcool; băuturi 
nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de 
plante; băuturi nealcoolice din legume, cu 
excepţia înlocuitorilor de lapte. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
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(210) 045857 
(220) 2020.04.06 
(730) VALRIDI-COM S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Armenească nr. 55, of. 109,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - gel pentru unghii, ojă de unghii, primer pen-

tru unghii (cosmetice), uleiuri de cuticule, 
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor. 

 

 
 
 
(210) 045858 
(220) 2020.04.06 
(730) BEFT GRUP S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 21/1, ap. 92,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.19. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 045859 
(220) 2020.04.07 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură 

nemedicinală; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 045860 
(220) 2020.04.08 
(730) GERAMEX S.R.L., MD 

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse dezinfectante. 
 

 
 
 
(210) 045861 
(220) 2020.04.08 
(730) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Aydınevler Mah.İnönü Cad.No:20 Küçükyalı 
Ofispark MALTEPE İSTANBUL, Turcia 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
09   - instrumente de măsurare şi echipamente 

inclusiv în scopuri ştiinţifice, nautice, topogra-
fice, meteorologice, de uz industrial şi labora-
tor, şi anume termometre, altele decât cele 
de uz medical, barometre, ampermetre, vol-
tmetre, higrometre, aparate de testare, altele 
decât cele de uz medical, telescoape, peris-
coape, compasuri (instrumente de măsură); 
indicatoare de viteză; aparate de laborator, şi 
anume, microscoape, lupe (optică), binocluri 
(optică); aparate pentru înregistrarea, tran-
smisia sau reproducerea sunetului sau ima-
ginilor, şi anume aparate de fotografiat, ca-
mere video portabile, televizoare, magnetos-
coape, dispozitive de redare şi înregistrare a 
discurilor compacte şi DVD-urilor, MP3-
playere, computere, calculatoare personale, 
tablete, aparate tehnologice care se poartă 
în combinaţie cu hainele, şi anume ceasuri 
inteligente, brăţări inteligente, căşti pentru 
realitate virtuală, microfoane, difuzoare, căşti 
auriculare; aparate de telecomunicaţii şi apa-
rate pentru reproducerea sunetului sau ima-
ginilor şi periferice adaptate pentru a fi folosi-
te la calculatoare, şi anume telefoane mobile 
şi huse pentru telefoane mobile, telefoane, 
comutatoare telefonice, imprimante pentru 
calculator, scanere (echipamente pentru 
procesarea datelor), fotocopiatoare; suporturi 
magnetice şi optice de date şi software de 
calculatoare şi programe de calculator înre-
gistrate pe acestea; publicaţii electronice 
descărcabile; carduri magnetice şi optice 
codate; suporturi magnetice şi optice de da-
te, şi anume filme, serii şi videoclipuri înre-
gistrate pe acestea; antene, antene satelit, 
amplificatoare pentru antene; distribuitoare 
de bilete, bancomate; componente electroni-
ce utilizate în piesele electronice organe de 
maşini şi aparate, şi anume semiconductoa-
re, circuite electronice, circuite integrate, 
cipuri (circuite integrate), diode, tranzistoare 
(electronică), capete magnetice pentru apa-
rate electronice, deflectoare (dispozitive utili-
zate pentru a schimba direcţia de flux a par-
ticulelor încărcate prin utilizarea unui câmp 
electric); încuietori electronice, fotocelule, 
aparate de control la distanţă pentru deschi-
derea şi închiderea uşilor, senzori optici; 
contoare şi indicatoare de cantitate pentru 
măsurarea cantităţii de consum, comutatoare 
orare automate; îmbrăcăminte de protecţie 
contra accidentelor, iradierii şi incendiilor, 
veste de salvare, dispozitive şi echipament 

de salvare; ochelari, ochelari de soare, lentile 
optice şi etuiuri, recipiente, componente şi 
piese pe acestea; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, transformarea, acumula-
rea sau supravegherea electricităţii, şi anu-
me fişe de conectare (electricitate), cutii de 
joncţiune (electricitate), întrerupătoare, dis-
junctoare, siguranţe, balast pentru dispozitive 
de iluminat, cabluri de demaror pentru mo-
toare, plăci de circuite electrice, rezistenţe 
electrice, prize electrice, transformatoare 
electrice, adaptoare electrice, alimentatoare 
pentru acumulatoare, sonerii de uşă electri-
ce, cabluri electrice şi electronice, baterii, 
baterii galvanice, panouri solare pentru pro-
ducerea energiei electrice; dispozitive de 
alarmă şi alarmă antiefracţie, altele decât 
cele pentru vehicule, sonerii electrice; apara-
te şi instrumente de semnalizare, indicatoare 
rutiere, luminoase sau mecanice; extinctoa-
re, pompe de incendiu, furtun de stingere a 
incendiilor şi duze pentru furtunuri de pompi-
eri; radare, sonare, aparate şi instrumente 
pentru vedere pe timp de noapte; magneţi 
decorativi; metronoame; 

 

35   - publicitate, servicii de marketing şi relaţii cu 
publicul, organizarea expoziţiilor în scopuri 
comerciale şi publicitare; organizarea târguri-
lor comerciale folosind tehnologii informaţio-
nale şi calculatoare, servicii de funcţii admi-
nistrative, şi anume servicii de secretariat, 
servicii de abonamente la ziare pentru terţi, 
compilaţii statistice; închirierea maşinilor de 
birou; sistematizarea informaţiilor în fişiere 
electronice; servicii de preluarea mesajelor 
vocale pentru abonaţi telefonici; administrare 
de afaceri, administrarea afacerilor şi consul-
tanţă în afaceri; contabilitate; consultanţă în 
domeniul activităţilor comerciale; recrutare 
de personal, plasarea forţei de muncă, agen-
ţii de plasare, promovarea vânzărilor pentru 
terţi; căutarea informaţiilor în fişiere informa-
tice pentru terţi; prelucrare administrativă de 
comenzi de marfă, prezentarea produselor 
prin toate mijloacele de comunicare pentru 
vânzarea cu amănuntul; furnizarea unei pieţe 
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de 
bunuri şi servicii, furnizarea informaţiilor de 
afaceri prin intermediul unui site; actualizarea 
şi întreţinerea datelor din bazele de date 
informatice; compilarea informaţiilor în baze-
le de date informatice, agenţii de import-
export; servicii de plasare temporară a forţei 
de muncă; vânzare prin licitaţie publică; re-
gruparea, pentru alte persoane, de diverse 
produse, şi anume instrumente de măsurare 
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şi echipamente inclusiv în scopuri ştiinţifice, 
nautice, topografice, meteorologice, de uz 
industrial şi laborator, şi anume termometre, 
altele decât cele de uz medical, barometre, 
ampermetre, voltmetre, higrometre, aparate 
de testare, altele decât cele de uz medical, 
telescoape, periscoape, compasuri (instru-
mente de măsură), indicatoare de viteză, 
aparate de laborator, şi anume microscoape, 
lupe (optică), binocluri (optică), aparate pen-
tru înregistrarea, transmisia sau reproduce-
rea sunetului sau imaginilor, şi anume apara-
te de fotografiat, camere video portabile, 
televizoare, magnetoscoape, dispozitive de 
redare şi înregistrare a discurilor compacte şi 
DVD-urilor, MP3-playere, computere, calcu-
latoare personale, tablete, aparate tehnologi-
ce care se poartă în combinaţie cu hainele, şi 
anume ceasuri inteligente, brăţări inteligente, 
căşti pentru realitate virtuală, microfoane, 
difuzoare, căşti auriculare, aparate de tele-
comunicaţii şi aparate pentru reproducerea 
sunetului sau imaginilor şi periferice adaptate 
pentru a fi folosite la calculatoare, şi anume 
telefoane mobile şi huse pentru telefoane 
mobile, telefoane, comutatoare telefonice, 
imprimante pentru calculator, scanere (echi-
pamente pentru procesarea datelor), 
fotocopiatoare, suporturi magnetice şi optice 
de date şi software de calculatoare şi pro-
grame de calculator înregistrate pe acestea, 
publicaţii electronice descărcabile, carduri 
magnetice şi optice codate, suporturi magne-
tice şi optice de date, şi anume filme, serii şi 
videoclipuri înregistrate pe acestea, antene, 
antene satelit, amplificatoare pentru antene, 
distribuitoare de bilete, bancomate, compo-
nente electronice utilizate în piesele electro-
nice organe de maşini şi aparate, şi anume, 
semiconductoare, circuite electronice, circui-
te integrate, cipuri (circuite integrate), diode, 
tranzistoare (electronică), capete magnetice 
pentru aparate electronice, deflectoare (dis-
pozitive utilizate pentru a schimba direcţia de 
flux a particulelor încărcate prin utilizarea 
unui câmp electric), încuietori electronice, 
fotocelule, aparate de control la distanţă pen-
tru deschiderea şi închiderea uşilor, senzori 
optici, contoare şi indicatoare de cantitate 
pentru măsurarea cantităţii de consum, co-
mutatoare orare automate, îmbrăcăminte de 
protecţie contra accidentelor, iradierii şi in-
cendiilor, veste de salvare şi dispozitive şi 
echipament de salvare, ochelari, ochelari de 
soare, lentile optice şi etuiuri, recipiente, 
componente şi piese pe acestea, aparate şi 

instrumente pentru conducerea, transforma-
rea, acumularea sau supravegherea electrici-
tăţii, şi anume fişe de conectare (electricita-
te), cutii de joncţiune (electricitate), întrerupă-
toare, disjunctoare, siguranţe, balast pentru 
dispozitive de iluminat, cabluri de demaror 
pentru motoare, plăci de circuite electrice, 
rezistenţe electrice, prize electrice, transfor-
matoare electrice, adaptoare electrice, ali-
mentatoare pentru acumulatoare, sonerii de 
uşă, electrice, cabluri electrice şi electronice, 
baterii, baterii galvanice, panouri solare pen-
tru producerea energiei electrice, dispozitive 
de alarmă şi alarmă antiefracţie, altele decât 
cele pentru vehicule, sonerii electrice, apara-
te şi instrumente de semnalizare, indicatoare 
rutiere, luminoase sau mecanice, extinctoa-
re, pompe de incendiu, furtun de stingere a 
incendiilor şi duze pentru furtunuri de pompi-
eri, radare, sonare, aparate şi instrumente 
pentru vedere pe timp de noapte, magneţi 
decorativi, metronoame (cu excepţia tran-
sportului acestora) care permit clienţilor să 
vadă şi să cumpere comod aceste produse 
prin magazine de comerţ cu amănuntul, 
puncte de vânzare angro, prin intermediul 
mediilor electronice sau cataloagelor pentru 
comenzi prin poştă sau poştă electronică; 

 

38   - difuzarea la radio şi televiziune; servicii de 
telecomunicaţii; furnizarea accesului la Inter-
net; agenţii de presă; 

 

41   - educaţie; instruire; organizarea şi conduce-
rea de conferinţe, congrese şi seminarii; acti-
vităţi sportive şi culturale; servicii de diver-
tisment; servicii de rezervare a biletelor şi 
locurilor la divertisment, evenimente sportive 
şi culturale, inclusiv servicii de rezervare a 
biletelor şi locurilor la spectacole de teatru, 
cinematografe, muzee şi concerte; publica-
rea şi editarea de materialelor tipărite, inclu-
siv reviste, cărţi, ziare, altele decât textele 
publicitare; furnizarea publicaţiilor electronice 
on-line, nedescărcabile; producţii de film, 
altele decât filmele publicitare, producţie de 
programe radiofonice şi de televiziune; servi-
cii de reporteri de ştiri; servicii fotografice, 
reportaje fotografice, fotografie, traducere şi 
interpretare; 

 

42   - servicii de analiză şi cercetări ştiinţifice şi 
industriale; inginerie; servicii de design arhi-
tectural; servicii de testare a produselor pen-
tru certificarea calităţii şi a standardelor; ser-
vicii IT, şi anume programare pentru calcula-
toare, servicii de protecţie împotriva viruşilor 
informatici, proiectarea sistemelor informati-
ce, crearea, întreţinerea şi actualizarea site-
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urilor web pentru terţi, proiectare de softwa-
re, actualizare şi închiriere de software de 
calculatoare, furnizarea motoarelor de căuta-
re în Internet, găzduirea site-urilor de Internet 
(site-uri web), consultanţă în proiectarea şi 
dezvoltarea hardware pentru computere, 
închirierea de hardware de calculatoare; 
design industrial, cu excepţia ingineriei, pro-
iectare de calculatoare şi design arhitectural; 
design grafic; autentificarea operelor de artă. 

 

(531) CFE(8) 03.11.07; 16.01.01; 26.11.12; 
26.11.22; 26.13.25; 26.15.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 045865 
(220) 2020.04.13 
(730) Mylan Specialty L.P., US 

781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, 
West Virginia 26505, Statele Unite ale Ame-
ricii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul 

tuberculozei. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045866 
(220) 2020.03.26 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 045867 
(220) 2020.04.14 
(730) GERAMEX S.R.L., MD 

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045874 
(220) 2020.04.21 
(730) RAZLOGA Rostislav, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 045875 
(220) 2020.04.21 
(730) ALBU Veaceslav, MD 

Str. G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 045876 
(220) 2020.04.21 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 

pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 02.01.09; 02.01.17; 05.03.01; 
19.03.03; 19.03.24; 25.01.06; 25.01.13; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045877 
(220) 2020.03.31 
(310) 34871 
(320) 2020.03.13 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

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

şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut 
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv 
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru 
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv 
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun 
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi 
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor 
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli 
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări elec-
tronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-
gări electronice; ţigări electronice folosite ca 
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive 
electronice pentru inhalarea aerosolilor care 
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare 
orale pentru fumători, produse din tutun şi 
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări elec-
tronice destinate fumătorilor; piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi 
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe 
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electro-
nice reîncărcabile. 
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(210) 045879 
(220) 2020.04.06 
(310) 34818 
(320) 2020.03.09 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045880 
(220) 2020.04.21 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

ţigarete electronice şi vaporizatoare orale 
pentru fumători; articole pentru fumători; chi-
brituri. 

 

(531) CFE(8) 02.01.09; 02.01.17; 05.03.01; 
19.03.03; 19.03.24; 25.01.06; 25.01.13; 
27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045891 
(220) 2020.04.27 
(730) NIŢOREANU Svetlana, MD 

Str. Frunza Nucului nr. 45,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
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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, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

 
 
 
(210) 045892 
(220) 2020.04.28 
(730) CIUHRII Ceslav, MD 

Str. Nichita Smochină nr. 29,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.08; 27.01.02; 27.05.11; 29.01.13. 
 
 

(210) 045893 
(220) 2020.04.28 
(730) UNGUREANU Igori, MD 

Str. Cahul nr. 7/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 045895 
(220) 2020.04.30 
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

Str. 31 August nr. 6,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „CALITATEA GARANTATĂ”, „Ω9”, 
„Ω6”, „E”, cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, negru, alb, gri de diferite nuanţe, por-
tocaliu, roşu, maro de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2020) 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz ali-
mentar; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.17.11; 05.03.15; 05.05.04; 
06.19.11; 24.15.01; 26.01.06; 26.01.18; 
27.01.06; 27.05.13; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045897 
(220) 2020.04.30 
(730) BOMI AGRO INVEST S.R.L., MD 

Str. Gudanov nr. 51,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 05.07.02; 06.19.15; 07.01.13; 
25.01.06; 27.05.01; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 045901 
(220) 2020.04.08 
(730) T.P.I. - PHARM S.R.L., MD 

Bd. Traian nr. 2/1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cal; suplimente dietetice pentru oameni. 
 

 
 
 
(210) 045902 
(220) 2020.04.29 
(730) CIBIZOV Denis, MD 

Str-la Haltei nr. 1 B,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - alcool; alcool derivat din vin; alcool folosit în 

scopuri industriale; soluţii anti-ploaie pentru 
parbrize, lichide antigel pentru parbrize, lichid 
degivrant pentru parbrize, sprayuri de degi-
vrare pentru parbrize, preparate anti-ploaie 
pe bază de substanţe chimice pentru a fi 
aplicate pe parbrize; 

 

03   - solvenţi pe bază de alcool utilizaţi ca produse 
de curăţare; preparate de toaletă nemedica-
mentoase; produse de toaletă nemedicinale; 
produse pentru spălarea mâinilor; produse 
pentru curăţarea mâinilor; produse pentru 
curăţenie şi igienă personală; lichide pentru 
spălarea parbrizelor, produse de curăţare 
pentru parbriz; 

 

05   - alcool medicinal; alcool pentru fricţiuni; alcool 
de uz topic; geluri dezinfectante antibacterie-
ne cu alcool; alcool izopropilic utilizat în sco-
puri medicale; dezinfectante; şerveţele dezin-
fectante; tampoane dezinfectante; dezinfec-
tante pentru instrumente medicale; dezinfec-
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tante de uz veterinar; dezinfectante folosite 
pentru igienă; produse dezinfectante pentru 
spălarea mâinilor; substanţe dezinfectante 
impregnate în şerveţele; produse dezinfec-
tante de uz menajer; dezinfectante pentru 
lentile de contact; produse dezinfectante 
pentru spălare (altele decât săpunuri). 

 

 
 
 
(210) 045903 
(220) 2020.04.28 
(730) GORENCO Gheorghe, MD 

Bd. Grigore Vieru nr. 29, ap. 1v,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.07; 18.01.08; 18.01.23; 
27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045935 
(220) 2020.03.30 
(730) STAVER SILVIA, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap .13,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-

deschis, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.04; 16.03.01; 16.03.11; 
16.03.25; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045969 
(220) 2020.03.27 
(730) NERUH Serghei, MD 

Str. Mihail Ceachir nr. 15,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045971 
(220) 2020.04.17 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045972 
(220) 2020.04.15 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045973 
(220) 2020.04.15 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

 
 
 
(210) 045974 
(220) 2020.04.15 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045975 
(220) 2020.04.28 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 045997 
(220) 2020.03.25 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, 
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
05   - produse dezinfectante. 
 

 
 
 
(210) 045998 
(220) 2020.04.28 
(730) Paul Nicolau, RO 

Bd. Pipera nr. 168A, Bl. A, et. 4, ap. 46, Oraş 
Voluntari, Județul Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
09   - software de calculatoare descărcabil, sub 

formă de aplicaţii pentru aparate electronice 
şi telefoane portabile, în special pentru oferte 
de prezentare a produselor şi serviciilor în 
baze de date şi pentru plasarea imediată a 
comenzilor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29   - peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte, 
nu vii; produse din peşte, fructe de mare, 
crustacee şi moluşte preparate, pentru con-
sum uman; mâncăruri preparate care con-
stau în principal din peşte, fructe de mare, 
crustacee şi moluşte; alimente refrigerate din 
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte; 

 

31   - peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte, 
vii pentru consum uman; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro de 
produse alimentare şi băuturi; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro de peşte, 
fructe de mare, crustacee şi moluşte, toate 
pentru consum uman; prezentarea produse-
lor prin toate mijloacele de comunicare pen-
tru vânzarea cu amănuntul; furnizarea unei 
pieţe on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii 
de produse alimentare; 

 

39   - transport; ambalarea şi stocarea produselor 
în domeniul alimentaţiei publice; livrarea pro-
duselor în domeniul alimentaţiei publice; 

 

42   - dezvoltarea şi găzduirea platformelor infor-
matice pentru furnizarea produselor şi pres-
tarea serviciilor, în baze de date cu acces 
electronic, interactiv, pentru plasarea imedia-
tă a comenzilor, în domeniul alimentaţiei 
publice, de catering, al transportului de ali-
mente şi băuturi; construirea şi dezvoltarea 
unei platforme de Internet pentru comerţul 
electronic cu produse alimentare; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
restaurant; servicii de restaurant cu servire la 
pachet; catering; servicii de informare, de 
consiliere şi de rezervare în legătură cu fur-
nizarea alimentelor şi băuturilor. 

 

(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.24; 14.03.11; 19.01.03; 
24.17.07; 24.17.25; 27.05.09; 27.05.24. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 33548 
(151) 2020.03.03 
(181) 2029.05.20 
(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)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Mirceşti”. 
(511) NCL(11-2019) 
33   - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate 

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate 
produsele sus-menţionate provenite din Mir-
ceşti. 

 

 
 
 
(111) 33549 
(151) 2020.03.03 
(181) 2029.05.23 
(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; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
strângerii la un loc, în folosul terţilor, a unei 
game variate de bunuri (cu excepţia tran-
sportului acestora), care permit clienţilor să 
vadă şi să cumpere în mod convenabil aces-
te bunuri; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.01; 05.07.02; 26.07.11; 
26.07.20; 26.13.01; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 33550 
(151) 2020.03.05 
(181) 2028.09.03 
(210) 043029 
(220) 2018.09.03 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 
  Str. George Meniuc nr. 58,  
  MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 33551 
(151) 2020.03.05 
(181) 2028.09.03 
(210) 043030 
(220) 2018.09.03 
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(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 
  Str. George Meniuc nr. 58,  
  MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(111) 33559 
(151) 2020.03.03 
(181) 2029.04.15 
(210) 044133 
(220) 2019.04.15 
(730) IUVENIS FOX S.R.L., MD 
  Str. Uzinelor nr. 214,  
  MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CARWASH”, 
„SELFSERVICE”, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 

toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
reconstrucţiei, reparării, deservirii, demontă-
rii, curăţării, întreţinerii şi lăcuirii vehiculelor, 
motoarelor şi a pieselor acestora, inclusiv 
reparării vehiculelor avariate în urma acci-
dentelor, toate serviciile sus-menţionate fiind 
doar cele în legătură cu vehiculele „FOX”; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.01.08; 18.01.09; 18.01.23; 27.05.08. 
 
 
 

 
(111) 33561 
(151) 2020.03.06 
(181) 2028.11.21 
(210) 043408 
(220) 2018.11.21 
(730) VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
  Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,  
  MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
29   - caviar, icre de peşte; toate provenite din Fe-

deraţia Rusă; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 08.05.15; 
19.01.05; 19.03.01; 27.05.11; 28.05.00. 

 
 
 
(111) 33562 
(151) 2020.03.06 
(181) 2028.09.24 
(210) 043118 
(220) 2018.09.24 
(730) ANDRIDOR-GRUP S.R.L., societate co-

mercială, MD 
  Str. Arhanghelul Mihail nr. 55,  
  MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „FRUCT”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, auriu. 
(511) NCL(11-2018) 
31   - fructe şi legume proaspete.  
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(531) CFE(8) 02.03.22; 02.05.03; 02.05.08; 
24.09.14; 24.09.20; 25.07.07; 27.05.10; 
29.01.12. 

 
 
 
(111) 33563 
(151) 2020.03.06 
(181) 2029.03.18 
(210) 043971 
(220) 2019.03.18 
(730) FURCULIŢĂ Igor, MD 
  Str. Socoleni nr. 21, bloc 3, ap. 24,  
  MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „.MD”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 24.01.12; .01.15; 
24.01.16; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 33584 
(151) 2020.03.11 
(181) 2029.01.23 
(210) 043742 
(220) 2019.01.23 
(730) Asociaţia Naţională pentru Turism Recep-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.01.21; 25.05.13; 26.01.18; 
26.04.04; 26.04.10; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 33585 
(151) 2020.03.11 
(181) 2029.04.08 
(210) 044078 
(220) 2019.04.08 
(730) STROPŞA ALEXANDRA S.R.L., societate 

comerciala, MD 
  Str. Liviu Deleanu nr. 5/2, ap. 13,  
  MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Green's”, „sandwiches”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

carne;  
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30   - ceai; sago; sare; mirodenii, condimente, zar-
zavaturi conservate; oţet; gheaţă (apă înghe-
ţată); 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.07; 
27.05.09; 27.05.15. 

 
 
 
(111) 33586 
(151) 2020.03.11 
(181) 2029.05.22 
(210) 044286 
(220) 2019.05.22 
(730) CATÎNSUS VADIM, întreprinzător indivi-

dual, MD 
  MD-3731, Sireţi, Străşeni,  
  Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Pro”, „granulat”, „Nutre-
ţuri combinate”, cu excepția executării grafice 
deosebite. 

(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 pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru 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. 

 
 
 
 
 

(111) 33587 
(151) 2020.03.11 
(181) 2029.06.19 
(210) 044445 
(220) 2019.06.19 
(730) Le Bridge-CTC S.R.L., MD 
  Str. Varniţa nr. 6,  
  MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Barbarossa”, pentru 
produsele solicitate din clasa 33, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 18.04.02; 25.01.13; 27.05.01; 
27.05.11; 27.05.24. 
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(111) 33594 
(151) 2020.03.12 
(181) 2028.08.20 
(210) 042973 
(220) 2018.08.20 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 
  Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
  MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SLIP ON”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

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

 
 

(531) CFE(8) 01.15.23; 26.01.05; 27.03.15; 27.05.10. 
 
 
 
(111) 33598 
(151) 2020.03.10 
(181) 2029.04.12 
(210) 044120 
(220) 2019.04.12 
(730) FALCOM TEXTIL S.R.L., MD 
  Str. Luceafărul nr. 34,  
  MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „e”, „ECONOM”, „PLUS”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.02.01; 26.02.05; 
27.01.12; 27.05.21; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 33601 
(151) 2020.03.16 
(181) 2029.02.28 
(210) 043869 
(220) 2019.02.28 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 
  Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,  
  MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „MINERAL”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(111) 33602 
(151) 2020.03.16 
(181) 2028.12.28 
(210) 043633 
(220) 2018.12.28 
(730) HARABAGIU Octavian, MD 
  Str. Cărămidarilor nr. 100,  
  MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MEGA”, „clima”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.12; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 

(111) 33603 
(151) 2020.03.16 
(181) 2028.12.17 
(210) 043538 
(220) 2018.12.17 
(730) COTELEA Andrei, MD 
  Str. Hanul Morii nr. 112,  
  MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PEREVOZKI”, „MD”, 
„TRANSPORT ŞI HAMALI”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(8) 18.01.08; 26.11.21; 26.13.01; 
27.05.10; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 33612 
(151) 2020.03.16 
(181) 2028.11.05 
(210) 043309 
(220) 2018.11.05 
(730) BESCHIERU Daria, MD 
  Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
  MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(111) 33629 
(151) 2020.03.16 
(181) 2029.03.27 
(210) 044015 
(220) 2019.03.27 
(730) GOOD PROFI S.R.L., MD 
  Str. Constructorilor nr. 84, ap. 39,  
  MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Good”, „Profi”, 
„PROFESSIONALS FOR ALL” cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 02.01.01; 02.01.23; 02.01.24; 
24.17.20; 26.05.14; 27.01.04; 27.05.07. 

 
 
 
(111) 33630 
(151) 2020.03.16 
(181) 2029.03.27 
(210) 044016 
(220) 2019.03.27 
(730) GOOD PROFI S.R.L., MD 
  Str. Constructorilor nr. 84, ap. 39,  
  MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Profi”, „Medicine”, 
„MEDICINE FOR ALL”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.10; 02.01.24; 
24.17.20; 26.05.14; 27.01.04; 27.05.07; 
27.05.24. 

 
 
 
(111) 33631 
(151) 2020.05.18 
(181) 2029.05.28 
(210) 044318 
(220) 2019.05.28 
(730) Agenţia de Guvernare Electronică, institu-

ţie publică, MD 
  Str. A. Puşkin nr. 42 B,  
  MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
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(511) NCL(11-2019) 
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; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia serviciilor consultati-
ve în vederea dezvoltării aptitudinilor perso-
nale, a conştiinţei spirituale şi a conştiinţei 
personale. 

 

 
 
 
(111) 33642 
(151) 2020.03.18 
(181) 2028.11.13 
(210) 043362 
(220) 2018.11.13 
(730) ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED, IN 
  Unit 2, Ground Floor, M-6 Uppal Plaza,  
  District Centre Jasola, New Delhi - 110025, 
  India 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „ORGANIC”, „INDIA”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi parafarmaceutice; 

medicamente; suplimente alimentare; supli-
mente nutritive cu conţinut de extracte de 
legume, fructe, ciuperci şi alge; suplimente 
nutritive minerale; suplimente alimentare de 
uz uman; preparate dietetice adaptate pentru 
uz medical; alimente pentru copii, sugari şi 
bolnavi; preparate din albumină şi preparate 
din proteină de uz medical; preparate biolo-
gice de uz medical; preparate cu vitamine; 
alimente pentru consum uman (medicinale); 
subproduse obţinute prin prelucrarea cerea-
lelor, de uz medical sau dietetic; plante me-
dicinale; ierburi medicinale; poţiuni medicina-
le; ceaiuri din plante cu efecte vindecătoare, 
pentru uz medical; ceaiuri pentru reducerea 

nivelului de grăsimi şi colesterol, în scopuri 
medicale; fibre vegetale comestibile (cu ex-
cepţia nutriţiei), de uz medical; bomboane 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
produse dietetice de cofetărie adaptate pen-
tru scopuri medicale; preparate pentru întări-
rea imunităţii; produse asociate în această 
clasă, precum sunt plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; siropuri medicinale 
pentru uz farmaceutic; preparate de oligoe-
lemente pentru oameni şi animale; ceaiuri 
din ierburi, pentru uz medical; suplimente pe 
bază de plante organice; suplimente dietetice 
şi nutritive; amestecuri de băuturi nutritive 
utilizate ca înlocuitori pentru mese; preparate 
din plante folosite ca supliment alimentar 
pentru prevenirea, reducerea durerilor, trata-
rea sau ameliorarea simptomelor gripei şi 
pentru întărirea sistemului imunitar şi curăţa-
rea sistemului limfatic uman; suplimente pe 
bază de plante ayurvedice; produse de cofe-
tărie, cum ar fi pastile, tablete, capsule sau 
gume cu conţinut de ingrediente medicinale; 
substanţe dietetice de uz medical; băuturi 
dietetice adaptate în scopuri medicale; su-
plimente nutriţionale de uz medical; supli-
mentele sau alimentele cu proteine de uz 
medical; balsamuri, creme şi unguente în 
scopuri medicale; preparate chimice de uz 
medical; uleiuri medicinale; uleiuri pentru uz 
medical; grăsimi (consistente) de uz medical; 
săruri medicinale; tincturi medicinale; extrac-
te din plante sau siropuri de uz medical; con-
centrate proteice utilizate ca suplimente ali-
mentare nutritive; drojdie de uz farmaceutic; 
preparate nutritive sau dietetice de uz medi-
cal pentru suplimente alimentare zilnice, cum 
ar fi o dietă rapidă sau un amestec separat 
constând în principal din lapte praf, proteine 
animale sau vegetale, de asemenea, cu 
adaos de vitamine sau minerale sau oligoe-
lemente sau zahăr; suplimente alimentare cu 
conţinut de substanţe de origine animală; 
produse proteice şi preparate nutritive; pre-
parate nutritive speciale pentru sportivi sau 
persoane cu cheltuieli mari energetice; su-
plimente alimentare cu conţinut de substanţe 
de origine vegetală; dezinfectante; deodoran-
te WC; produse pentru împrospătarea aerului 
WC; geluri WC; preparate pentru dezinfecta-
rea locuinţei şi produse pentru distrugerea 
buruienilor dăunătoare şi animalelor dăună-
toare; produse veterinare; produse pentru 
diabetici de uz medical; produse dietetice şi 
cu vitamine pentru utilizare în scop uman şi 
veterinar; suplimente alimentare pe bază de 
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minerale; toate cele sus-menţionate pentru 
uz în scopuri terapeutice, băuturi dietetice; 
toate produsele din această clasă fabricate 
în India; 

 

29   - extracte de carne; fulgi de cartofi, toate pro-
dusele din această clasă fabricate în India; 

 

30   - cofetărie, dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun, îndulcitori pe bază de substanţe 
naturale; dulciuri; produse de cofetărie şi 
patiserie de orice fel, cum ar fi pateuri (pati-
serie), prăjituri, marţipan, turte dulci, plăcinte, 
pâine moale, tort de miere, biscuiţi, toate 
nemedicamentoase; zahăr; orez; paste ali-
mentare făinoase; miere; siropuri şi melasă; 
drojdie pentru acrire; sare; muştar; oţet; ma-
ioneză; ketchup (sos); făină de grâu; pulpă 
de cartofi (praf-alimente); pulpă de cartofi 
(sosuri-alimente); crochete pe bază de făină 
de cartofi; gustări preparate din praf de car-
tofi; amestecuri de făină pentru colţunaşi, 
pelimeni, ravioli, găluşte; produse cerealiere; 
cereale pentru alimente de consum uman; 
ovăz decorticat şi măcinat; orz decorticat şi 
măcinat; alge marine (condimente); cafea; 
înlocuitori de cafea; ceai; cacao; sago; pati-
serie şi produse de cofetărie; sosuri şi aro-
me; mirodenii; malţ pentru alimentaţie; arome 
alimentare, cu excepţia esenţelor şi uleiurilor 
esenţiale; drajeuri romboidale (cofetărie); 
bomboane cu mentă; preparate de glucoză 
de uz alimentar; gumă de mestecat; prepara-
te alimentare pe bază de cereale; drojdie; 
sosuri; îngheţată; fulgi de cereale; müsli; 
batoane cu müsli; fulgi de porumb; amidon 
naturale şi modificate, cum ar fi făină de car-
tofi pentru aluat; praf de cartofi pentru pireu; 
gnocchi pe bază de făină de cartofi; plante 
naturale organice în vrac (de uz culinar); 
plante aromatice pentru uz culinar; ceai or-
ganic; infuzii de plante; condimente; toate 
produsele din această clasă fabricate în In-
dia; 

 

32   - băuturi nealcoolice; preparate sau esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; siropuri pentru 
prepararea băuturilor; concentrate utilizate în 
prepararea băuturilor răcoritoare; siropuri 
pentru băuturi; sucuri de legume; băuturi 
nealcoolice îmbogăţite cu vitamine şi/sau 
minerale; băuturi pe bază de apă ionizată; 
energetice (nealcoolice); băuturi nealcoolice, 
îmbogăţite cu proteine; băuturi cu conţinut de 
gelatină; tablete şi prafuri pentru prepararea 
băuturilor spumoase nealcoolice; băuturi fără 
alcool, pe bază de fructe şi legume; băuturi 
nealcoolice cu aromă de fructe şi legume; 
ape gazoase; apă plată; apă gazoasă (sifon); 

ape; băuturi nealcoolice gazoase; băuturi 
mixte fără alcool; suc de roşii fiind băuturi; 
aperitive fără alcool; toate produsele din 
această clasă fabricate în India. 

 

(531) CFE(8) 05.03.07; 05.03.11; 05.03.13; 
05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 05.11.01; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 33643 
(151) 2020.03.18 
(181) 2028.11.13 
(210) 043363 
(220) 2018.11.13 
(730) ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED, IN 
  Unit 2, Ground Floor, M-6 Uppal Plaza,  
  District Centre Jasola, New Delhi - 110025, 
  India 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „ORGANIC”, „INDIA”, 
„Healthy Conscious Living”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice şi parafarmaceutice; 

medicamente; suplimente alimentare; supli-
mente nutritive cu conţinut de extracte de 
legume, fructe, ciuperci şi alge; suplimente 
nutritive minerale; suplimente alimentare de 
uz uman; preparate dietetice adaptate pentru 
uz medical; alimente pentru copii, sugari şi 
bolnavi; preparate din albumină şi preparate 
din proteină de uz medical; preparate biolo-
gice de uz medical; preparate cu vitamine; 
alimente pentru consum uman (medicinale); 
subproduse obţinute prin prelucrarea cerea-
lelor, de uz medical sau dietetic; plante me-
dicinale; ierburi medicinale; poţiuni medicina-
le; ceaiuri din plante cu efecte vindecătoare, 
pentru uz medical; ceaiuri pentru reducerea 
nivelului de grăsimi şi colesterol, în scopuri 
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medicale; fibre vegetale comestibile (cu ex-
cepţia nutriţiei), de uz medical; bomboane 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
produse dietetice de cofetărie adaptate pen-
tru scopuri medicale; preparate pentru întări-
rea imunităţii; produse asociate în această 
clasă, precum sunt plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor, ceară dentară; siropuri medicinale 
pentru uz farmaceutic; preparate de oligoe-
lemente pentru oameni şi animale; ceaiuri 
din ierburi, pentru uz medical; suplimente pe 
bază de plante organice; suplimente dietetice 
şi nutritive; amestecuri de băuturi nutritive 
utilizate ca înlocuitori pentru mese; preparate 
din plante folosite ca supliment alimentar 
pentru prevenirea, reducerea durerilor, trata-
rea sau ameliorarea simptomelor gripei şi 
pentru întărirea sistemului imunitar şi curăţa-
rea sistemului limfatic uman; suplimente pe 
bază de plante ayurvedice; produse de cofe-
tărie, cum ar fi pastile, tablete, capsule sau 
gume cu conţinut de ingrediente medicinale; 
substanţe dietetice de uz medical; băuturi 
dietetice adaptate în scopuri medicale; su-
plimente nutriţionale de uz medical; supli-
mentele sau alimentele cu proteine de uz 
medical; balsamuri, creme şi unguente în 
scopuri medicale; preparate chimice de uz 
medical; uleiuri medicinale; uleiuri pentru uz 
medical; grăsimi (consistente) de uz medical; 
săruri medicinale; tincturi medicinale; extrac-
te din plante sau siropuri de uz medical; con-
centrate proteice utilizate ca suplimente ali-
mentare nutritive; drojdie de uz farmaceutic; 
preparate nutritive sau dietetice de uz medi-
cal pentru suplimente alimentare zilnice, cum 
ar fi o dietă rapidă sau un amestec separat 
constând în principal din lapte praf, proteine 
animale sau vegetale, de asemenea, cu 
adaos de vitamine sau minerale sau oligoe-
lemente sau zahăr; suplimente alimentare cu 
conţinut de substanţe de origine animală; 
produse proteice şi preparate nutritive; pre-
parate nutritive speciale pentru sportivi sau 
persoane cu cheltuieli mari energetice; su-
plimente alimentare cu conţinut de substanţe 
de origine vegetală; dezinfectante; deodoran-
te WC; produse pentru împrospătarea aerului 
WC; geluri WC; preparate pentru dezinfecta-
rea locuinţei şi produse pentru distrugerea 
buruienilor dăunătoare şi animalelor dăună-
toare; produse veterinare; produse pentru 
diabetici de uz medical; produse dietetice şi 
cu vitamine pentru utilizare în scop uman şi 
veterinar; suplimente alimentare pe bază de 
minerale; toate cele sus-menţionate pentru 

uz în scopuri terapeutice, băuturi dietetice; 
toate produsele din această clasă fabricate 
în India; 

 

29   - extracte de carne; fulgi de cartofi toate pro-
dusele din această clasă fabricate în India; 

 

30   - cofetărie, dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun, îndulcitori pe bază de substanţe 
naturale; dulciuri; produse de cofetărie şi 
patiserie de orice fel, cum ar fi pateuri (pati-
serie), prăjituri, marţipan, turte dulci, plăcinte, 
pâine moale, tort de miere, biscuiţi, toate 
nemedicamentoase; zahăr; orez; paste ali-
mentare făinoase; miere; siropuri şi melasă; 
drojdie pentru acrire; sare; muştar; oţet; ma-
ioneză; ketchup (sos); făină de grâu; pulpă 
de cartofi (praf - alimente); pulpă de cartofi 
(sosuri-alimente); crochete pe bază de făină 
de cartofi; gustări preparate din praf de car-
tofi; amestecuri de făină pentru colţunaşi, 
pelimeni, ravioli, găluşte; produse cerealiere; 
cereale pentru alimente de consum uman; 
ovăz decorticat şi măcinat; orz decorticat şi 
măcinat; alge marine (condimente); cafea; 
înlocuitori de cafea; ceai; cacao; sago; pati-
serie şi produse de cofetărie; sosuri şi aro-
me; mirodenii; malţ pentru alimentaţie; arome 
alimentare, cu excepţia esenţelor şi uleiurilor 
esenţiale; drajeuri romboidale (cofetărie); 
bomboane cu mentă; preparate de glucoză 
de uz alimentar; gumă de mestecat; prepara-
te alimentare pe bază de cereale; drojdie; 
sosuri; îngheţată; fulgi de cereale; müsli; 
batoane cu müsli; fulgi de porumb; amidon 
naturale şi modificate, cum ar fi făină de car-
tofi pentru aluat; praf de cartofi pentru pireu; 
gnocchi pe bază de făină de cartofi; plante 
naturale organice în vrac (de uz culinar); 
plante aromatice pentru uz culinar; ceai or-
ganic; infuzii de plante; condimente; toate 
produsele din această clasă fabricate în In-
dia; 

 

32   - băuturi nealcoolice; preparate sau esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; siropuri pentru 
prepararea băuturilor; concentrate utilizate în 
prepararea băuturilor răcoritoare; siropuri 
pentru băuturi; sucuri de legume; băuturi 
nealcoolice îmbogăţite cu vitamine şi/sau 
minerale; băuturi pe bază de apă ionizată; 
energetice (nealcoolice); băuturi nealcoolice, 
îmbogăţite cu proteine; băuturi cu conţinut de 
gelatină; tablete şi prafuri pentru prepararea 
băuturilor spumoase nealcoolice; băuturi fără 
alcool, pe bază de fructe şi legume; băuturi 
nealcoolice cu aromă de fructe şi legume; 
ape gazoase; apă plată; apă gazoasă (sifon); 
ape; băuturi nealcoolice gazoase; băuturi 
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mixte fără alcool; suc de roşii fiind băuturi; 
aperitive fără alcool; toate produsele din 
această clasă fabricate în India. 

 

(531) CFE(8) 05.03.07; 05.03.11; 05.03.13; 
05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 05.11.01; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 33647 
(151) 2020.03.30 
(181) 2029.06.02 
(210) 044366 
(220) 2019.06.02 
(730) GONCEARIUC Igor, MD 
  Bd. Moscova nr. 20, ap. 188,  
  MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „BERĂRIA № 1”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.08; 05.13.25; 11.03.03; 11.03.20; 
25.01.06; 25.03.07; 27.05.24; 27.07.24. 

 
 
 
(111) 33648 
(151) 2020.03.27 
(181) 2029.03.27 
(210) 044013 
(220) 2019.03.27 
(730) KYOTOTEH S.R.L., MD 
  Str. V. Precup nr. 18, MD-3733, Truşeni,  
  Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „KYOTO”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11. 
 
 
 
(111) 33661 
(151) 2020.04.08 
(181) 2028.12.20 
(210) 043580 
(220) 2018.12.20 
(730) STARNET DIGITAL CITY S.R.L., MD 
  Str. Columna nr. 170,  
  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „DIGITAL”, „PARK”, 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; 

 

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 
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industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator; 

 

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

 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.24; 26.03.23; 
27.05.17. 

 
 
 
(111) 33665 
(151) 2020.04.10 
(181) 2028.12.04 
(210) 043510 
(220) 2018.12.04 
(730) POY WORLDWIDE, FR 
  3087 RUE DE LA GARE, BOESCHEPE, 
  59299, FRANŢA 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sporti-
ve şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.20; 
26.02.07; 26.02.18; 27.05.08; 29.01.12. 

 
 

(111) 33668 
(151) 2020.05.05 
(181) 2029.04.23 
(210) 044180 
(220) 2019.04.23 
(730) ALIMCONSTRUCT GRUP S.R.L., MD 
  Str. A. Mateevici nr. 27, ap.(of.) 1,  
  MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „RESIDENCE”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
26.01.10; 26.01.16; 26.07.03; 26.07.05; 
27.03.15; 27.05.10. 

 
 
 
(111) 33673 
(151) 2020.05.19 
(181) 2029.02.04 
(210) 043764 
(220) 2019.02.04 
(730) TEHNO-TREND S.R.L., MD 
  Piaţa Dimitrie Cantemir nr. 1,  
  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PREMIUM STORE”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(11-2019) 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cerceta-
re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia aparatelor şi maşini-
lor pentru purificarea şi dezodorizarea aeru-
lui, dispozitivelor pentru răcirea aerului, insta-
laţiilor de climatizoare pentru vehicule, filtre-
lor pentru aer condiţionat, încălzitoarelor şi 
uscătoarelor de aer, dispozitivelor de încălzi-
re antiaburire, instalaţiilor de încălzire pentru 
vehicule, becurilor de iluminat, dispozitivelor 
antiorbire pentru vehicule (armături de 
lămpi), farurilor de iluminat pentru vehicule, 
capacelor filetate de radiatoare, becurilor 
indicatoare de direcţie pentru vehicule, apa-
ratelor de iluminat pentru vehicule, aparatelor 
pentru purificarea gazelor şi a uleiurilor, su-
papelor regulatoare de nivel în rezervoare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor prin intermediari; 
servicii ale magazinelor de comerţ angro şi 
cu amănuntul, inclusiv comercializarea pro-
duselor prin Internet şi conform comenzilor 
prin poştă. 

 

(531) CFE(8) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 
27.05.22; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33674 
(151) 2020.05.19 
(181) 2029.04.19 
(210) 044144 
(220) 2019.04.19 
(730) BLANARI Igor, MD 
  MD-4814, Budeşti, Chişinău,  
  Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „ANALIZĂ ȘI CERCE-
TARE”, „Centrul de Analiză, Cercetare și 
Consultanță”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 

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

 

(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în mai 2020  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(450)
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 044247 2019.05.20 33548 2020.03.03 33 CRAMA MIRCEŞTI S.R.L., 

MD 
7/2019 6/2020 

2 044319 2019.05.23 33549 2020.03.03 35,42,45 SELL-HOSS S.R.L., MD 7/2019 6/2020 
3 043029 2018.09.03 33550 2020.03.05 35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 2/2019 6/2020 
4 043030 2018.09.03 33551 2020.03.05 35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 2/2019 6/2020 
5 043920 2019.03.11 33553 2020.03.04 30 JELLY BELLY CANDY COM-

PANY, US 
6/2019  

6 043935 2019.03.13 33554 2020.03.04 05,30,32 TOO „DaliProduct”, KZ 6/2019  
7 044151 2019.04.18 33557 2020.03.03 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 6/2019  
8 043762 2019.02.01 33558 2020.03.03 35,37,39 PIRAMIDA-MARKET S.R.L., 

MD 
4/2019  

9 044133 2019.04.15 33559 2020.03.03 37,43 IUVENIS FOX S.R.L., MD 6/2019 6/2020 
10 044474 2019.06.27 33560 2020.03.03 35,41,43 TREE HOUSE S.R.L., MD 8/2019  
11 043408 2018.11.21 33561 2020.03.06 29,35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
1/2019 6/2020 

12 043118 2018.09.24 33562 2020.03.06 31 ANDRIDOR-GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2018 6/2020 

13 043971 2019.03.18 33563 2020.03.06 35,39 FURCULIŢĂ Igor, MD 5/2019 6/2020 
14 044219 2019.05.08 33564 2020.03.06 35 KELLERS S.R.L., MD 8/2019  
15 044225 2019.05.10 33565 2020.03.06 20 UNICOMPRO S.R.L., MD 8/2019  
16 044243 2019.05.15 33566 2020.03.06 03 Romantsov Oleksandr, UA 8/2019  
17 044066 2019.04.04 33567 2020.03.04 09,35,38 ORANGE MOLDOVA S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
6/2019  

18 043523 2018.12.04 33568 2020.03.05 09,14,18, 
25,35 

Pierre Balmain S.A.S., FR 2/2019  

19 043877 2019.02.22 33569 2020.03.04 33,35,39, 
41,43 

CRICOVA S.A., combinat de 
vinuri, MD 

8/2019  

20 044478 2019.06.24 33570 2020.03.06 03 T.D.ECONOM S.R.L., MD 8/2019  
21 044480 2019.06.24 33571 2020.03.06 25 Saucony, Inc., US 8/2019  
22 044482 2019.06.24 33572 2020.03.06 31,35 CORNEA Stanislav, MD 8/2019  
23 044486 2019.06.26 33573 2020.03.06 35,41 NISENBOIM Igor, MD 8/2019  
24 044031 2019.03.28 33574 2020.03.05 33 PASCARU Adrian, MD 

BESCHIERU Nichita, MD 
6/2019  

25 043925 2019.03.12 33575 2020.03.05 11,29,30, 
32,33,35 

CUZNETOV Iurie, MD 6/2019  

26 044080 2019.04.08 33576 2020.03.06 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

6/2019  

27 044347 2019.05.29 33577 2020.03.05 35,40,41,42 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
A MOLDOVEI, instituţie publi-
că, MD 

7/2019  

28 044417 2019.06.13 33578 2020.03.06 05 Biocon Biologics India Limi-
ted., IN 

8/2019  

29 044476 2019.06.21 33579 2020.03.06 35,39,42 GRIŞKIN Stanislav, MD 8/2019  
30 044262 2019.05.18 33580 2020.03.10 19,21,35 ŢULEA Gheorghe, MD 7/2019  
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31 044484 2019.06.26 33581 2020.03.11 21,33 ZOLOTOI AIST S.R.L., între-

prindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, 
MD 

8/2019  

32 044485 2019.06.26 33582 2020.03.11 21,33 ZOLOTOI AIST S.R.L., între-
prindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, 
MD 

8/2019  

33 044495 2019.06.28 33583 2020.03.11 07 VELOCORD S.R.L., MD 8/2019  
34 043742 2019.01.23 33584 2020.03.11 39 Asociaţia Naţională pentru 

Turism Receptor, MD 
4/2019 6/2020 

35 044078 2019.04.08 33585 2020.03.11 29,30,35,43 STROPŞA ALEXANDRA 
S.R.L., societate comerciala, 
MD 

6/2019 6/2020 

36 044286 2019.05.22 33586 2020.03.11 31,35 CATÎNSUS VADIM, întreprin-
zător individual, MD 

7/2019 6/2020 

37 044445 2019.06.19 33587 2020.03.11 30,32,33,34 Le Bridge-CTC S.R.L, MD 8/2019 6/2020 
38 044464 2019.06.20 33588 2020.03.11 05 ASA CHEMICAL GROUP 

LIMITED, CY 
8/2019  

39 044487 2019.06.26 33589 2020.03.11 09 VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD., CN 

8/2019  

40 044546 2019.07.03 33590 2020.03.11 25 MIRAZUR GROUP S.R.L., 
MD 

9/2019  

41 044550 2019.07.04 33591 2020.03.11 30 AZAMET-GRUP S.R.L., MD 9/2019  
42 044551 2019.07.04 33592 2020.03.11 30 AZAMET-GRUP S.R.L., MD 9/2019  
43 044552 2019.07.04 33593 2020.03.11 30 AZAMET-GRUP S.R.L., MD 9/2019  
44 042973 2018.08.20 33594 2020.03.12 18,25,35 TERMICAN Sergiu, MD 12/2018 6/2020 
45 044160 2019.04.22 33595 2020.03.12 01,16,17, 

19,22, 
37,39 

TERMICAN Sergiu, MD 6/2019  

46 044201 2019.05.02 33596 2020.03.12 01,02,08, 
17,19,37 

TERMICAN Sergiu, MD 7/2019  

47 044210 2019.05.07 33597 2020.03.12 01,06,07, 
19,37 

TERMICAN Sergiu, MD 7/2019  

48 044120 2019.04.12 33598 2020.03.10 35 FALCOM TEXTIL S.R.L., MD 6/2019 6/2020 
49 044272 2019.05.20 33599 2020.03.10 43 Best Western International, 

Inc., US 
7/2019  

50 044340 2019.05.29 33600 2020.03.11 03,05 Fraser Research Labs. Inc., 
CA 

8/2019  

51 043869 2019.02.28 33601 2020.03.16 01,19,37 TERMICAN Sergiu, MD 4/2019 6/2020 
52 043633 2018.12.28 33602 2020.03.16 11,35 HARABAGIU Octavian, MD 2/2019 6/2020 
53 043538 2018.12.17 33603 2020.03.16 35,37,39 COTELEA Andrei, MD 2/2019 6/2020 
54 044448 2019.06.19 33604 2020.03.11 27,28,35, 

37,41 
WESTART SPORT S.R.L., 
MD 

8/2019  

55 044500 2019.06.26 33605 2020.03.11 39 MOGÎLDEA Cristi, MD 8/2019  
56 044560 2019.07.09 33606 2020.03.12 33 ZHU GANG, CN 9/2019  
57 044372 2019.06.05 33607 2020.03.13 09 InMusic Brands, Inc., US 9/2019  
58 044373 2019.06.05 33608 2020.03.13 09 InMusic Brands, Inc., US 9/2019  
59 044588 2019.07.19 33609 2020.03.13 30 Grosu Veronica Ion s. Badicul 

Moldovenesc, gospodărie 
ţărănească, MD 

9/2019  

60 043663 2019.01.15 33610 2020.03.13 35 BESCHIERU Nichita, MD 3/2019  
61 043664 2019.01.15 33611 2020.03.13 29,30 BESCHIERU Nichita, MD 4/2019  
62 043309 2018.11.05 33612 2020.03.16 33 BESCHIERU Daria, MD 1/2019 6/2020 
63 044036 2019.03.29 33613 2020.03.16 29 SCVORŢOV Igor, MD 6/2019  
64 044037 2019.03.29 33614 2020.03.16 29 SCVORŢOV Igor, MD 6/2019  
65 043954 2019.03.11 33615 2020.03.13 29,30 SIMBACOM-LUX S.R.L., 

societate comercială, MD 
7/2019  
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66 043956 2019.03.11 33616 2020.03.13 29,30 SIMBACOM-LUX S.R.L., 

societate comercială, MD 
7/2019  

67 043958 2019.03.11 33617 2020.03.13 29,30,32,33 SIMBACOM-LUX S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2019  

68 044012 2019.03.26 33618 2020.03.17 35,36,37 Philip Morris Products S.A., 
CH 

7/2019  

69 044185 2019.04.24 33619 2020.03.13 28,35 Ty Inc., US 7/2019  
70 044186 2019.04.24 33620 2020.03.13 28 Ty Inc., US 7/2019  
71 044208 2019.05.03 33621 2020.03.17 03,21 UNILEVER N.V., NL 7/2019  
72 044258 2019.05.17 33622 2020.03.17 30 SC Betty Ice SRL, RO 7/2019  
73 044282 2019.05.21 33623 2020.03.13 33 PASCARU Adrian, MD 

BESCHIERU Daria, MD 
7/2019  

74 044281 2019.05.21 33624 2020.03.13 33 PASCARU Adrian, MD 
BESCHIERU Daria, MD 

7/2019  

75 044316 2019.05.28 33625 2020.03.13 25,35 SOFDAR S.R.L., MD 7/2019  
76 044330 2019.05.29 33626 2020.03.13 33 BOJO-VIN S.R.L., firmă de 

producţie şi comerţ, MD 
7/2019  

77 043648 2019.01.09 33627 2020.03.13 33 BESCHIERU Nichita, MD 8/2019  
78 043647 2019.01.09 33628 2020.03.13 33 BESCHIERU Daria, MD 8/2019  
79 044015 2019.03.27 33629 2020.03.16 35,38,42,44 GOOD PROFI S.R.L., MD 5/2019 6/2020 
80 044016 2019.03.27 33630 2020.03.16 35,44 GOOD PROFI S.R.L., MD 5/2019 6/2020 
81 044318 2019.05.28 33631 2020.05.18 42 Agenţia de Guvernare Elec-

tronică, instituţie publică, MD 
9/2019 6/2020 

82 044456 2019.06.25 33632 2020.05.18 16,35,39,41,4
3 

CONSILIUL RAIONAL SO-
ROCA, MD 

8/2019  

83 044497 2019.07.02 33633 2020.05.18 30 COMBINATUL DE PÎINE DIN 
BĂLŢI S.A., MD 

9/2019  

84 044509 2019.07.01 33634 2020.05.18 08,14,18, 
21,26 

PASCARI Ion, MD 9/2019  

85 044543 2019.07.01 33635 2020.05.18 33 Tarasov Yuriy, UA 9/2019  
86 044544 2019.07.01 33636 2020.05.18 33 Tarasov Yuriy, UA 9/2019  
87 044545 2019.07.03 33637 2020.05.18 35 MIRAZUR GROUP S.R.L., 

MD 
9/2019  

88 044612 2019.07.19 33638 2020.05.18 12,28,35 POPOVICI Maxim, MD 9/2019  
89 044615 2019.07.18 33639 2020.05.18 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
9/2019  

90 044627 2019.07.18 33640 2020.05.18 05,35,44 FARMINA S.R.L., întreprinde-
re cu capital străin, MD 

9/2019  

91 044542 2019.07.05 33641 2020.05.18 30,35 BEATRICE-COM S.R.L., 
societate comercială, MD 

9/2019  

92 043362 2018.11.13 33642 2020.03.18 05,29,30,32 ORGANIC INDIA PRIVATE 
LIMITED, IN 

4/2019 6/2020 

93 043363 2018.11.13 33643 2020.03.18 05,29,30,32 ORGANIC INDIA PRIVATE 
LIMITED, IN 

4/2019 6/2020 

94 043693 2019.01.19 33644 2020.03.18 29 S.C. SCANDIA ROMÂNĂ 
S.A., RO 

3/2019  

95 044167 2019.04.18 33645 2020.03.17 12 SAILUN GROUP CO., LTD., 
CN 

9/2019  

96 044169 2019.04.18 33646 2020.03.17 12 SAILUN GROUP CO., LTD., 
CN 

9/2019  

97 044366 2019.06.02 33647 2020.03.30 32,35,43 GONCEARIUC Igor, MD 8/2019 6/2020 
98 044013 2019.03.27 33648 2020.03.27 07,35 KYOTOTEH S.R.L., MD 5/2019 6/2020 
99 042879 2018.07.30 33650 2020.03.25 09,16,35, 

36,38, 
42 

Reuters Limited, GB 1/2019  

100 042880 2018.07.30 33651 2020.03.25 09,16,35, 
36,38,42 

Reuters Limited, GB 1/2019  
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101 044051 2019.04.03 33652 2020.03.25 29,30 KIND LLC, a Delaware Limi-

ted Liability Company, US 
7/2019  

102 044052 2019.04.03 33653 2020.03.25 29,30 KIND LLC, a Delaware Limi-
ted Liability Company, US 

7/2019  

103 044053 2019.04.03 33654 2020.03.25 29,30 KIND LLC, a Delaware Limi-
ted Liability Company, US 

7/2019  

104 043338 2018.11.08 33655 2020.03.19 03,04,05 GARABAGIU Iraida, MD 1/2019  
105 043491 2018.12.10 33656 2020.03.20 34 British American Tobacco 

(Brands) Limited, GB 
2/2019  

106 044304 2019.05.24 33657 2020.04.06 34 Gallaher Limited, GB 8/2019  
107 044305 2019.05.24 33658 2020.04.06 34 Gallaher Limited, GB 8/2019  
108 044182 2019.04.23 33659 2020.04.06 09,35,37, 

41,42 
ADVANTEC S.R.L., MD 7/2019  

109 043995 2019.03.21 33660 2020.04.06 03,05,25,27,
29, 30,41,44 

CUZNETOV Iurie, MD 7/2019  

110 043580 2018.12.20 33661 2020.04.08 35,36,37, 
42,45 

STARNET DIGITAL CITY 
S.R.L., MD 

2/2019 6/2020 

111 043676 2019.01.17 33662 2020.04.10 09,16,35, 
36,41, 42 

Intesa Sanpaolo S.p.A., IT 4/2019  

112 043677 2019.01.17 33663 2020.04.10 09,16,35, 
36,41, 42 

Intesa Sanpaolo S.p.A., IT 4/2019  

113 044388 2019.06.10 33664 2020.04.10 35,36,41,42 PNUD Moldova, MD 8/2019  
114 043510 2018.12.04 33665 2020.04.10 35,41 POY WORLDWIDE, FR 2/2019 6/2020 
115 044213 2019.05.07 33666 2020.04.13 05 Intervet International B.V., NL 8/2019  
116 044291 2019.05.22 33667 2020.04.14 03,05 Zakrytoe aktsionernoe 

obshchestvo 
„Farmatsevticheskoe 
predpriyatie „MELIGEN”, RU 

7/2019  

117 044180 2019.04.23 33668 2020.05.05 36,37 ALIMCONSTRUCT GRUP 
S.R.L., MD 

6/2019 6/2020 

118 043609 2018.12.28 33669 2020.04.21 09,35,36,42 Financial & Risk Organisation 
Limited, GB 

8/2019  

119 044442 2019.06.18 33670 2020.04.22 43 CLUB HOTEL RICHMOND 
S.R.L., MD 

8/2019  

120 044397 2019.06.11 33671 2020.04.23 19 GENERAL BUILDING S.R.L., 
MD 

8/2019  

121 044374 2019.06.05 33672 2020.04.23 29,35 STRĂJESCU COSTEL CON-
STANTIN, gospodărie ţără-
nească, MD 

8/2019  

122 043764 2019.02.04 33673 2020.05.19 09,11,35 TEHNO-TREND S.R.L., MD 9/2019 6/2020 
123 044144 2019.04.19 33674 2020.05.19 45 BLANARI Igor, MD 8/2019 6/2020 
124 044585 2019.07.12 33675 2020.05.19 03 CILAG GMBH INTERNATIO-

NAL, CH 
9/2019  

125 044483 2019.06.25 33676 2020.05.19 35,42 SOFBEL-COM S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

9/2019  

126 044477 2019.06.24 33677 2020.05.19 03 T.D.ECONOM S.R.L., MD 10/2019  
127 044440 2019.06.14 33678 2020.05.19 19 LAFARGE CIMENT (MOL-

DOVA) S.A., MD 
10/2019  

128 044431 2019.06.10 33679 2020.05.19 36,37 PANECAT-AGRO S.R.L., 
societate comercială, MD 

10/2019  

129 044205 2019.05.02 33713 2020.05.07 09,16,41 IALOVIŢKI Serghei, MD 
STEPANOV Serghei, MD 
SERGHEEV Dmitrii, MD 

9/2019  
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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 3R 9 2030.05.17 14,18,24,25 Esprit International (a California Limited 

Partnership), US 
1370 Broadway, 16th Floor, New York,  
New York 10018, Statele Unite ale Americii 

 2-3/1994 

2 3R 114 2030.03.06 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
8501 NOVO MESTO, Smarjeska cesta 6, 
Slovenia 

 6/1994 

3 2R 7569 2030.01.04 05 Albaugh Europe Sàrl, CH 
World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-
Paille 2, 1018 Lausanne, Elveţia 

5/2000 11/2000 

4 2R 7660 2030.03.09 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

7/2000 12/2000 

5 2R 7667 2030.03.13 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

7/2000 12/2000 

6 2R 7708 2030.02.11 32 EUROPEAN REFRESHMENTS, a Company 
Incorporated under the laws of Ireland, IE 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 
YK7W, Irlanda 

7/2000 1/2001 

7 2R 7954 2030.07.07 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

12/2000 5/2001 

8 2R 7956 2030.07.07 05 LG CHEM, LTD., KR 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

12/2000 5/2001 

9 2R 8224 2030.08.30 04,37 CASTROL LIMITED, GB 
Technology Centre, Whitchurch Hill, 
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, Regatul Unit 

5/2001 10/2001 

10 2R 8338 2030.08.10 25 WOLVERINE OUTDOORS, INC., US 
9341 Courtland Drive, N.E., Rockford,  
Michigan 49351, Statele Unite ale Americii 

7/2001 12/2001 

11 2R 8510 2030.02.11 32 EUROPEAN REFRESHMENTS, a Company 
Incorporated under the laws of Ireland, IE 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 
YK7W, Irlanda 

10/2001 3/2002 

12 2R 8543 2030.04.21 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, Statele Unite ale Americii 

11/2001 4/2002 

13 R 19658 2028.09.24 01,02,03,06,
11,17,20,35,

37,39,40 

LOPATENCO Iurie, MD 
Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 4/2010 

14 R 19988 2030.01.12 31,32,35,39,
42,43 

BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 9/2010 

15 R 19988A 2030.01.12 39 ADMIRAL TUR S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 13/1, ap.(of.) 82, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

2/2010 9/2010 
1/2020 

16 R 20016 2029.06.29 06 Vladimcons S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 170, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

8/2009 8/2010 
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17 R 20066 2029.07.07 35,38,41 URSCHI Liliana, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 86, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

10/2009 9/2010 

18 R 20206 2029.11.11 35,41 SIMPALS S.R.L., MD 
Str. Ion Neculce nr. 5, et. 2, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

12/2009 10/2010 

19 R 20751 2030.02.03 35 WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU 
124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330  
Luxembourg, Luxembourg 

5/2010 2/2011 

20 R 20767 2030.03.30 41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

7/2010 4/2011 

21 R 20970 2030.03.04 17,19 ARPELCOM S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 184, ap. 76, 
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

6/2010 4/2011 

22 R 20981 2030.03.22 41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

6/2010 4/2011 

23 R 20982 2030.03.23 41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

6/2010 4/2011 

24 R 20983 2030.04.13 09,38,41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

7/2010 4/2011 

25 R 20984 2030.04.13 09,38,41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
30 Hudson Yards, New York, New York 
10001, Statele Unite ale Americii 

7/2010 4/2011 

26 R 21051 2030.03.11 41,43 Adam & Eva S.R.L., MD 
Str. Păcii nr. 2/2, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

7/2010 5/2011 

27 R 21055 2030.04.29 03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 

7/2010 5/2011 

28 R 21084 2030.03.12 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

8/2010 3/2011 

29 R 21133 2030.02.22 34 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii 

5/2010 4/2011 

30 R 21134 2030.03.15 05 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

7/2010 4/2011 

31 R 21135 2030.03.15 05 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

7/2010 4/2011 

32 R 21190 2030.04.22 05 GMP LTD, GE 
Zemo Vedzisi str. 103, 0160 Tbilisi, Georgia 

7/2010 5/2011 

33 R 21202 2030.03.03 05 Dow Agro Sciences LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

6/2010 5/2011 

34 R 21203 2030.03.16 03,16 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

7/2010 5/2011 

35 R 21233 2030.03.16 03,16 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

7/2010 5/2011 

36 R 21308 2030.04.27 05 Dow Agro Sciences LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

8/2010 6/2011 
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37 R 21332 2030.04.27 05 Dow Agro Sciences LLC, a Delaware limited 

liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

8/2010 6/2011 

38 R 21339 2030.06.14 05 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

9/2010 6/2011 

39 R 21385 2030.04.27 35,41,43 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 7/2011 

40 R 21665 2030.09.01 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

12/2010 9/2011 

41 R 21666 2030.09.01 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

12/2010 9/2011 

42 R 21778 2030.05.26 12 Hitachi Automotive Systems, Ltd., JP 
2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-
8503, Japonia 

8/2010 11/2011 

43 R 22004 2030.04.27 30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5, 
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

9/2010 12/2011 

44 R 22295 2030.02.19 05,35 AVITAFARMA-M S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 
Str. Tighina nr. 49/3, ap.(of.) nr. 54, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/2010 4/2012 

45 R 24161 2030.03.12 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

7/2010 8/2013 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la care 
Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral 
agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 
tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  
Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 
protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii 

geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice 
persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei / 
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de 
dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of 

origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of 
protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI, 
accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor internaţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 
origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/ 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1133 26.11.2019 BA DUVAN HERCEGOVAČKI 
RAVNJAK 

TABAC RAVNJAK DE 
HERZÉGOVINE / 
HERZEGOVINIAN 

RAVNJAK 
TOBACCO/Tutun 

Ravnjak din 
Herțegovina 

Tutun 

2 AO 1135 22.12.2019 IR سوهان قم ايران 
səʊhΛn ∂ qəʊm ∂ iːrΛn 

Iran's Qom Sohan / 
Sohan de Qom de 

l'Iran / Sohan din Qom 
din Iran 

Sohan 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Number of the certificate  
(15)  Data înregistrării  
 Date of the registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration  
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the application  
(22)  Data de depozit  
 Date of filing of the application 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of the exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Data relating to priority under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Date of filing of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data publicării certificatului  
 Date of publication of the certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 
 Date of expiration of deferment  
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Designation of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of the divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of the patent attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  
 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 List of registered industrial designs 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 

(semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 
FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  
 List of withdrawn industrial designs 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 
 List of rejected industrial designs 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 
 List of issued industrial design certificates  
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 

Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L  Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration  
of industrial designs 

 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
 împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data 

publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din 
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on 
the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order 
of classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O
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(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2020 0014 
(22) 2020.03.13 
(28) 1 
 

(71) Diama s.r.o., CZ 
str. Kostelecka 439,  (Post Code) 250 
63, Mratin, Cehia 

(72) Ivan Petrov Zayakov, BG    
          Mihail  Petrov Stanev, BG 
(74) SOCOLOV Olga 
(54) Butelie pentru vin cu litera D. 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 23-99 
(21) f 2019 0100 
(22) 2019.12.30 
(28) 1 
 

 (71)(72) POLESHCHUK Georgiy, MD 
    Str. S. Rădăuţanu nr. 8, MD-2044,    

              Chişinău, Republica Moldova 
(54) Coş pentru bioreactor Biopol W 

(55) 
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(21) f 2019 0100 
 

1.1 
 

1.2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele, titularul și adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) Nr.  
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(43) Nr. 
BOPI 

1 f 2019 0031 2019.04.24 25-03 1 MOLDPRESA GRUP S.R.L., MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

10/2019 

2 f 2019 0042 2019.05.24 06-04 1 CIUNTU Dorin, MD 
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2019 

3 f 2019 0048 2019.07.01 17-03 6 ISTRATI Lilian, MD 
Str. Mirceşti nr. 22/3, ap. 112, MD-2049, 
Chişinău, Republica Moldova 

10/2019 

4 f 2019 0052 2019.08.07 19-08 12 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

10/2019 

5 f 2019 0053 2019.08.08 07-01 2 PROVITUS GRUP S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69 A, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2019 

6 f 2019 0055 2019.08.09 19-08 3 PepsiCO, Inc., Corporaţie din statul North 
Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

10/2019 

7 f 2019 0061 2019.08.23 09-05 2 DOROFTEI Ion, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/2, ap. 123, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2019 

8 f 2019 0065 2019.09.23 32-00 1 BERDOS Dorian, MD 
Str. George Meniuc nr. 25, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2019 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,  

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului și modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregis-
trării 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene

şi modele  
industriale 

reînnoite (nr. 
desenului și 
modelului 
industrial 
reînoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44) 
(45) 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 265 2025.01.28 f 2000 0002 2000.01.28 09-01 3 IMPERIAL VIN  GROUP 

S.R.L., MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir, Republica 
Moldova 

1/2001 
9/2001 

2 277 2025.06.05 f 2000 0039 2000.06.05 19-08 1 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
FABRICA DE VINURI 
„VINĂRIA-BARDAR” S.A., 
MD 
Str. Uzinelor 3, s. Bardar, 
MD-6811, Ialoveni, 
Republica Moldova 

2/2001 
10/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 832 2025.05.20 f 2005 0065 2005.05.20 09-01 2(1, 4) SAVERGLASS, FR 

3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

9/2006 
5/2007 

4 1282 2025.03.19 f 2010 0036 2010.03.19 32-00 1 SULTAN Cristina, MD 
Str. Albişoara nr. 76/6,  
ap. 128, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2010 
12/2010 
3/2011 

5 1297 2025.04.21 f 2010 0048 2010.04.21 09-05; 
19-08 

3 LAFARGE, FR 
2 Avenue du General de 
Gaulle, 92140 Clamart, 
Franţa 

8/2010 
2/2011 
5/2011 

6 1312 2025.07.12 f 2010 0072 2010.07.12 09-01 1 TOMAI-VINEX S.A., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, 
MD-3801, Comrat, UTA 
Găgăuzia, Republica 
Moldova 

10/2010 
4/2011 
7/2011 

7 1710 2025.06.01 f 2015 0056 2015.06.01 20-03 61 Instituţia Publică „AGENŢIA 
SERVICII PUBLICE”, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 
8/2016 

11/2016 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 

Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

 
(23)(30) 

Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial

(51) Clase (28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/103136 2018.07.02 BIODOM 27 

D.O.O., SI 
Arzător (încălzire) / 
Burner (heating) / 
Brûleur (chauffage) 

23-03 1 2023.07.02 27/2019

2 DM/200679 2019.01.24 
 

2018.07.26, 
005515392, IT 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 2 2024.01.24 31/2019

3 DM/200692 2019.03.11 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei; colier / 
Earrings; necklace / 
Boucles d'oreilles; 
collier 

11-01 3 2024.03.11 37/2019

4 DM/200696 2019.01.31 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier; inel / Necklace; 
finger ring / Collier; 
bague 

11-01 2 2024.01.31 31/2019

5 DM/200699 2019.01.14 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei / Earrings / 
Boucles d'oreilles 

11-01 1 2024.01.14 29/2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 DM/200701 2019.03.13 HARRY 

WINSTON SA, 
CH 

Cercel / Earring / 
Boucle d'oreille 

11-01 1 2024.03.13 37/2019

7 DM/200703 2019.02.11 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

11-01 2 2024.02.11 33/2019

8 DM/201001 2019.02.20 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Brăţară; colier; cercei; 
inel / Bracelet; 
necklace; earring; 
finger ring / Bracelet; 
collier; boucle d'oreille; 
bague 

11-01 4 2024.02.20 34/2019

9 DM/201002 2019.02.22 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Pandantiv / Pendant / 
Pendentif 

11-01 1 2024.02.22 34/2019

10 DM/201251 2019.01.04 
 

2018.07.04, 
005404001, EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Maşină mică (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 4 2024.01.04 27/2019

11 DM/201700 2018.05.02 
 

2017.11.02,  
29/624,638, US 

PREMIUM 
HOME 
COMFORT, 
INC., US 

Dezumidificator / 
Dehumidifier / 
Déshumidificateur 

23-04 1 2023.05.02 27/2019

12 DM/201804 2019.01.04 ADVENTIA 
PHARMA, S.L., 
ES 

Sac pentru perfuzie / 
Infusion bag / Poche à 
perfusion 

24-04 1 2024.01.04 28/2019

13 DM/201898 2019.03.05 
 

2018.10.01, 
005679511-0001, 

EM 

WOLF 
PLASTICS 
VERPACKUNG
EN GMBH, AT 

Recipient pentru 
vopsea / Container for 
paint / Récipient pour 
peinture 

09-02 1 2024.03.05 29/2019

14 DM/201922 2019.04.26 
 

2019.04.03, 
2019/02268, TR 

ASAŞ 
ALÜMİNYUM 
SANAYİ VE 
TİCARET 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Profil / Profile / Profilé 25-01 19 2024.04.26 29/2019

15 DM/201965 2018.08.13 
 

2018.02.16, 
2018-003153, 

JP;  2018.02.16, 
2018-003154, JP 

HAZUKI 
COMPANY 
KABUSHIKI 
KAISHA, JP 

Ochelari de mărire / 
Magnifying glasses / 
Loupes 

16-06 2 2023.08.13 31/2019

16 DM/202044 2019.01.10 FEMAŞ METAL 
SANAYİ VE 
TİCARET 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Plită de gătit cu gaz / 
Gas cooktop / Table de 
cuisson à gaz 

07-02 4 2024.01.10 31/2019

17 DM/202050 2018.12.20 
 

2018.07.12, 
005500451-0001, 

EM 

PRO-AQUA 
INTERNATIONA
L GMBH, DE 

Suport de perete pentru 
accesorii pentru 
aspirator / Wall holder 
for vacuum cleaner 
accessories / Support 
mural pour accessoires 
d'aspirateur 

15-05 1 2023.12.20 31/2019

18 DM/202172 2018.12.10 FREE STAR 
INDUSTRY 
S.R.L., RO 

Element profilat pentru 
construcţii / Profiled 
element for 
construction / Elément 
profilé pour la 
construction 

25-01 4 2023.12.10 32/2019

19 DM/204157 2019.06.14 Tovarystvo z 
obmegenoiu 
vidpovidalnistiu 
"Gualapack 
Ukraine», UA 

Capac / Cap / 
Capuchon 

09-07 16 2024.06.14 48/2019
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 
(51) Clase (11) Nr. 

înregistrării 
(15) 

Data înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea 
desenului şi 

modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
07-02 DM/202044 2019.01.10 FEMAŞ METAL 

SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Plită de gătit cu gaz / 
Gas cooktop / Table 
de cuisson à gaz 

4 2024.01.10 31/2019 

09-02 DM/201898 2019.03.05 
 

2018.10.01, 
005679511-0001, 

EM 

WOLF PLASTICS 
VERPACKUNGEN 
GMBH, AT 

Recipient pentru 
vopsea / Container for 
paint / Récipient pour 
peinture 

1 2024.03.05 29/2019 

09-07 DM/204157 2019.06.14 Tovarystvo z 
obmegenoiu 
vidpovidalnistiu 
"Gualapack 
Ukraine», UA 

Capac / Cap / 
Capuchon 

16 2024.06.14 48/2019 

11-01 DM/200692 2019.03.11 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cercei; colier / 
Earrings; necklace / 
Boucles d'oreilles; 
collier 

3 2024.03.11 37/2019 

11-01 DM/200696 2019.01.31 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Colier; inel / 
Necklace; finger ring / 
Collier; bague 

2 2024.01.31 31/2019 

11-01 DM/200699 2019.01.14 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cercei / Earrings / 
Boucles d'oreilles 

1 2024.01.14 29/2019 

11-01 DM/200701 2019.03.13 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cercel / Earring / 
Boucle d'oreille 

1 2024.03.13 37/2019 

11-01 DM/200703 2019.02.11 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Inel / Finger ring / 
Bague 

2 2024.02.11 33/2019 

11-01 DM/201001 2019.02.20 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Brăţară; colier; cercei; 
inel / Bracelet; 
necklace; earring; 
finger ring / Bracelet; 
collier; boucle 
d'oreille; bague 

4 2024.02.20 34/2019 

11-01 DM/201002 2019.02.22 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Pandantiv / Pendant / 
Pendentif 

1 2024.02.22 34/2019 

15-05 DM/202050 2018.12.20 
 

2018.07.12, 
005500451-0001, 

EM 

PRO-AQUA 
INTERNATIONAL 
GMBH, DE 

Suport de perete 
pentru accesorii 
pentru aspirator / Wall 
holder for vacuum 
cleaner accessories / 
Support mural pour 
accessoires 
d'aspirateur 

1 2023.12.20 31/2019 

16-06 DM/201965 2018.08.13 
 

2018.02.16, 2018-
003153, JP;  

HAZUKI 
COMPANY 
KABUSHIKI 
KAISHA, JP 

Ochelari de mărire / 
Magnifying glasses / 
Loupes 

2 2023.08.13 31/2019 
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2018.02.16, 2018-
003154, JP 

21-01 DM/200679 2019.01.24 
 

2018.07.26, 
005515392, IT 

FERRARI S.P.A., 
IT 

Maşină mică (jucărie) 
/ Toy car / Petite 
voiture (jouet) 

2 2024.01.24 31/2019 

21-01 DM/201251 2019.01.04 
 

2018.07.04, 
005404001, EM 

FERRARI S.P.A., 
IT 

Maşină mică (jucărie) 
/ Toy car / Petite 
voiture (jouet) 

4 2024.01.04 27/2019 

23-03 DM/103136 2018.07.02 BIODOM 27 
D.O.O., SI 

Arzător (încălzire) / 
Burner (heating) / 
Brûleur (chauffage) 

1 2023.07.02 27/2019 

23-04 DM/201700 2018.05.02 
 

2017.11.02,  
29/624,638, US 

PREMIUM HOME 
COMFORT, INC., 
US 

Dezumidificator / 
Dehumidifier / 
Déshumidificateur 

1 2023.05.02 27/2019 

24-04 DM/201804 2019.01.04 ADVENTIA 
PHARMA, S.L., 
ES 

Sac pentru perfuzie / 
Infusion bag / Poche 
à perfusion 

1 2024.01.04 28/2019 

25-01 DM/201922 2019.04.26 
 

2019.04.03, 
2019/02268, TR 

ASAŞ 
ALÜMINYUM 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Profil / Profile / Profilé 19 2024.04.26 29/2019 

25-01 DM/202172 2018.12.10 FREE STAR 
INDUSTRY 
S.R.L., RO 

Element profilat 
pentru construcţii / 
Profiled element for 
construction / 
Elément profilé pour 
la construction 

4 2023.12.10 32/2019 
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 
 

Nr
crt 

OPI Nr. 
depozit 

Nr.  
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

044276 - 7/2019 
 
 

 

(730)  
Toshiba Memory Corporation, JP 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 
 

(730)  
KIOXIA Corporation, JP 
1-21, Shibaura 3-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japonia 
 

2 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

044502 
044504 
044505 

- 
- 
- 

10/2019 
 
 

(730)  
Lashmanova Irina  
Vladimirovna, UA 
 

(730)  
Lashmanova Iryna 
Volodymyrivna, UA 
 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

044594 - 9/2019 
 
 
 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 

4 Marcă 009460 R 7955 12/2000 
5/2001 
6/2010 
7/2010 
8/2010 

 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

(730)  
RENAISSANCE-PERFECT 
S.R.L., MD 

5 Mărci 009441 
009443 

R 8007 
R 8009 

1/2001 
6/2001 
8/2010 

 
 

(730)  
211 Mount Airy Road, Basking 
Ridge, New Jersey 07920, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
4655 Great America Parkway, 
Santa Clara, California 95054, 
Statele Unite ale Americii 
 

6 Marcă 009306 R 8397 8/2001 
1/2002 
8/2010 
9/2010 

 

(730)  
Osotspa Co., Ltd.,  
TH 
 

(730)  
Osotspa Public Company 
Limited, TH 
 

7 Mărci 021933 
 
 
 
 

021932 
 
 
 
 

021934 
021936 
021937 

 
 

021935 
 
 
 
 

025079 

R 17394  
 
 
 
 

R 17555  
 
 
 
 

R 18085 
R 18086 
R 18087  

 
 

R 19993 
 
 
 
 

20770 

8/2008 
1/2009 

12/2010 
8/2017 

 
9/2008 
2/2009 

12/2010 
8/2017 

 
1/2009 
6/2009 

12/2010 
8/2017 

 
1/2010 
8/2010 

12/2010 
8/2017 

 
7/2009 
7/2010 
1/2011 
2/2011 
5/2019 

 

(730)  
S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., 
RO 
Bd. Timişoara nr. 26Z, clădirea 
Anchor Plaza, et. 5, corp. B,  
birou 5B01, sector 6, Bucureşti, 
România 
 

(730)  
CAROLI FOODS GROUP S.R.L., 
RO 
Municipiul Piteşti, Intr. 
ABATORULUI, Nr. 30, Judeţ 
Argeş, România 
 

8 Mărci 026801 
026800 

 
026802 

 
 

026803 

20653 
20911 

 
21393 

 
 

21394 

6/2010 
2/2011 

 
6/2009 
7/2011 

 
7/2010 

(730)  
AURARIE-VS S.R.L., MD 
Str. Ion Creangă nr. 49/5, MD-
2064, Chişinău, Republica  
Moldova 
 

(730)  
AURĂRIE-VS S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 102/6, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 
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026804 
 

026805 

21395 
 

21887 

7/2011 
 

7/2010 
12/2011 

 
9 Marcă 026957 21098 7/2010 

4/2011 
 

(730)  
CECAN Valeriu, MD 
 

(730)  
CECAN Veaceslav, MD 
 

10 Marcă 027249 21137 8/2010 
6/2011 
5/2011 

 

(730)  
NISTOR Tatiana, MD 

(730)  
DELIU Tatiana, MD 
 

11 Marcă 026603 21986 4/2010 
1/2012 

 
 
 

(730)  
3400 West Olive Avenue, Bur-
bank, California 91505, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
777 South Santa Fe Avenue, 
Los Angeles, California 90021, 
Statele Unite ale Americii 
 

12 Marcă 031201 22812 8/2012 
 
 
 

(730)  
301 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
100 Summer Street, Suite 2300, 
Boston, Massachusetts 02110, 
Statele Unite ale Americii 
 

13 Desene/ 
modele 
industriale 

f 2005 0054  
 
 
 
 
 

f 2005 0073  
 
 
 
 
 

f 2005 0092 

2R 820 
 
 
 
 
 

2R 866 
 
 
 
 
 

2R 867 

11/2005 
7/2006 

12/2008 
8/2010 

10/2015 
 

4/2006 
12/2006 
12/2008 
7/2010 
8/2015 

 
4/2006 

12/2006 
12/2008 
9/2010 

10/2015 
 

(73)  
ÎCS „SUVOROV-VIN” S.R.L., MD 
 
 

(73)  
„SUVOROV-VIN” S.R.L., MD 
 
 

 
Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date despre prioritate,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre cedent Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 042862 

24.07.2018 
 

33067 
 

9/2018   
1/2020 

(730)   
WINE-TRADEMARKS S.R.L., 
MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
Wine International Project 
S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova  
 

3249 
11.05.2020 

 

2 Marcă 035043 
05.05.2014 

 

26829 
 

7/2014   
5/2015 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3250 
11.05.2020 

 

3 Marcă 035957 
17.10.2014 

 

27428 
 

11/2014 
10/2015 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3251 
11.05.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Marcă 036442 

22.01.2015 
 

27762 
 

4/2015  
1/2016 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4, 
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3252 
11.05.2020 

 

5 Marcă 035041 
05.05.2014 

 

28881 
 

7/2014  
1/2017 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3253 
11.05.2020 

 

6 Marcă 037426 
05.08.2015 

 

30320 
 

9/2015   
2/2018 

(730)   
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GOGU Marin, MD 
Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni,  
Republica Moldova 
  

3254 
11.05.2020 

 

7 Marcă 009476 
12.07.2000 

 

R 8017 1/2001   
6/2001   
1/2011 

(730)   
BEERMASTER S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 35, MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
  

3255 
11.05.2020 

 

8 Marcă 013547 
10.09.2003 

 

R 12007 
 

11/2004 
4/2005   

11/2013

(730)   
BEERMASTER S.A., 
întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 35, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
  

3256 
2020.05.11 

 

9 Marcă 013546 
10.09.2003 

 

R 11216 5/2004 
10/2004
11/2013

(730)   
BEERMASTER S.A.,  
întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 35, 
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
 
Str. V. Cikalov nr. 87, ap. 84, 
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
  

3257 
11.05.2020 

 

10 Marcă 013545 
10.09.2003 

 

R 11215 5/2004   
10/2004  
11/2013

(730)   
BEERMASTER S.A.,  
întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 35, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova  
 

3258 
11.05.2020 

 

11 Marcă 013544 
10.09.2003 

 

R 11214 
 

5/2004 
10/2004
5/2004 

11/2013

(730)   
BEERMASTER S.A.,  
întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 35, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova  
 

3259 
11.05.2020 

 

12 Marcă 010027 
25.01.2001 

 

R 8557 
 

11/2001  
4/2002   
4/2012 

(730)   
BEERMASTER S.A., întreprin-
dere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 35, MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
  

3260 
11.05.2020 

 

13 Marcă 010067 
12.03.2001 

 

R 8529 10/2001  
3/2002 

(730)   
BEERMASTER S.A., întreprin-
dere mixtă moldo-cehă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 35,  
MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730)   
GUŢU Dumitru, MD 
 
Str. V. Cikalov nr. 87,  
ap. 84, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
  

3261 
11.05.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
14 Marcă 015896 

19.10.2004 
 

R 13308 
 

10/2005 
3/2006 
3/2015 

(730)   
CIORĂNICĂ-GAVRILIŢĂ Rodi-
ca, MD 
 
Str-la 4 Vovinţeni nr. 1,  
MD-2008, Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
New VIP Magazin S.R.L., 
publicaţie periodică revista, 
MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3262 
12.05.2020 

 

15 Mărci 041186 
22.09.2017 

 
041187 

22.09.2017 
 

31115 
 
 

31116 
 

12/2017 
7/2018 

(730)   
Dunlop International Limited, 
GB 
Thorncroft Manor, Thorncroft 
Drive, Dorking Road, 
Leatherhead KT22 8JB Surrey, 
Regatul Unit 
 

(730)   
Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd., JP 
6-9, 3-chome,  
Wakinohama-cho,  
Chuo-ku, Kobe,   
651-0072, Japonia  
 

3264 
12.05.2020 

 

16 Mărci 019620 
03.07.2006 

 
019621 

03.07.2006 
 

R 16072 
 
 

R 16073 
 

7/2007   
3/2008   
5/2010   
3/2016 

(730)   
Kaane American International 
Tobacco  
Co. Ltd., AE 
P.O. Box 61021, Jebel Ali  
Free Zone, Dubai,  
Emiratele Arabe Unite 
 

(730)   
Kaane American International 
Tobacco Company FZE, AE 
 
Plot No. MO 07111, P.O. Box 
61021, Jebel Ali, Free Zone 
Area, Dubai, Emiratele Arabe 
Unite 
  

3266 
13.05.2020 

 

17 Marcă 042432 
07.05.2018 

 

32293 
 

7/2018   
6/2019 

(730)   
ANGRO S.L. S.R.L., MD 
 
 
 
Str. Costiujeni nr. 3/2, ap. 
(of.) 764, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)   
Scientific and Production 
Enterprise UNICORN, LIMI-
TED (SPE UNICORN, LTD), 
RU 
308510,  Belgorod region, 
Razumnoe, st. Pleshkova 1E, 
Federaţia Rusă 
  

3267 
13.05.2020 

 

18 Marcă 003000 
28.09.1994 

97309, 
1983.05.19, 

SU 
 

2R 2573 
 

12/1995  
3/2005   
9/2014 

             
 

(730)   
AVENTIS PHARMA S.A., FR 
20, avenue Raymond Aron, 
92160 Antony, Franţa 
 

(730)   
Sanofi Mature IP, FR 
54, rue La Boétie, 75008 
Paris, Franţa 
  

3268 
13.05.2020 

 

19 Marcă 023411 
25.04.2008 

 

R 17542 
 

9/2008   
2/2009   
1/2018 

(730)   
LASNIER FREDERIC GUY 
MAXIME, FR 
Rondonneau, Huisseau  
Sur Mauves nr. 53,  
45130 LOIRET, Franţa 

(730)   
PENTALOG FRANCE, FR 
 
1 rue des Hauts Château des 
Hauts, F-45380 La Chapelle 
Saint Mesmin, Franţa 
  

3269 
13.05.2020 

 

                                  

Lista contractelor de cesiune parţială 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

 date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale,  
date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,  

numărul şi data înregistrării contractului 
 

Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre cedent Date  
despre cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului

1 Marcă Date despre certifica-
tul de înregistrare: 
(111) 21478 
(210) 027770 
(220) 14.09.2010 
BOPI  11/2010  
             8/2011 
           10/2015 
 

(730)    
BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna  
nr. 162, MD-2004, 
Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(511) 
29 - peşte; fructe şi 
legume conservate, 
congelate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulce-
ţuri, compoturi, ouă, 
lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

(511) 
30 – pâine,  
pesmeţi, 
chifle,  
covrigi, fulgi,  
musli,  
macaroane,  
paste făinoa-
se alimentare.  

3270 
19.05.2020 
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Date despre certifica-
tul rezultat în urma 
cesiunii parţiale:  
 
(111) 21478B 
(210) 027770 
(220) 14.09.2010 
 
 
 

30 - cafea, ceai, 
cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; 
făină şi preparate 
făcute din cereale,  
produse de patiserie 
şi cofetărie, îngheţa-
tă, miere, sirop  de 
melasă, drojdie,  
praf  de copt;  
sare, muştar, oţet, 
sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaţă; 
toate produsele  
sus-menţionate cu  
excepţia pesmeţilor,  
chiflelor, covrigilor,  
fulgilor, müsli-urilor,  
macaroanelor, 
pastelor făinoase  
alimentare.   

 
Lista contractelor de licenţă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat,  
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi 
data de 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de 

licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Marcă interna-

ţională  
 
 

 IR 1125081 
 
 

 (730)  
OTSUKA 
PHARMACEUTICA
L CO., LTD., JP  
2-9, Kanda-
Tsukasamachi,   
Chiyoda-ku  Tokyo  
101-8535, Japonia  
 

(791) 
Otsuka Novel 
Products GmbH, DE 
 
Erika-Mann- 
Str. 21, 80636 
Munich, Germania 

1. Licenţă exclusi-
vă. 
2. Termenul de 
acţiune al contrac-
tului de la 
23.01.2020 până 
la 21.08.2029, cu 
condiţia reînnoirii 
valabilităţii certifi-
catului. 
3. Teritoriul de 
acţiune al contrac-
tului - Republica 
Moldova. 
 

3265 
13.05.2020 

2 Marcă  033587 
06.08.2013

 

25847 
 

11/2013 
9/2014 
7/2016 

(730) 
The Procter & 
Gamble Company, 
US 
One Procter & 
Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio 
45202, Statele Unite 
ale Americii 
 
 

(791) 
Galleria Co., US 
 
 
350 Fifth Avenue,  
New York, NY 
10118, Statele Unite 
ale Americii 
  

1. Licenţă exclusi-
vă parţială pentru 
produsele din cl. 
03 – cosmetice, 
conform CIPS.  
2. Termenul de 
acţiune al contrac-
tului din 
20.05.2020 pentru 
toată perioada de 
valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al contrac-
tului - Republica 
Moldova. 
 

3271 
20.05.2020 
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Modificări în contractele de licenţă 
  

În baza cererii nr. 1250 din 28.02.2020 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă  
nr. 2824 înregistrat la 07.08.2017 (BOPI nr. 9/2017), referitor la desenul şi modelul industrial cu nr. certi-
ficatului 1682, încheiat între licenţiarul REAZANOVA Elena, MD şi licenţiatul Orhei-Vit S.A., MD, se ac-
ceptă modificarea acestuia prin expunerea pct. 6.1 din contract în următoarea redacţie:  

„6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil până la expi-
rarea termenului de valabilitate a simbolurilor grafice, conferite prin certificatul de înregistrare a desenu-
lui şi modelului industrial nr. 1682 din 29.12.2015”. 

 
Renunțări la mărci 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 1282 din 28.02.2020 depuse de către titularul UNILEVER 

BCS EUROPE B.V., NL, Weena 455, 3013AL Rotterdam, Olanda şi prin decizia AGEPI nr. 3990 din 
08.05.2020, a fost acceptată renunţarea la marca nr. R 10985. 

 
 

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 retrage-
re 

Nr. BOPI 

1 044954 2019.10.02 2020.05.28 Art. 44 (1) 11/2019 
2 045280 2019.12.11 2020.05.26 Art. 44 (1) 2/2020 

 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii 
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 038700 2016.04.12 WILSON MOLDAVSCHII 
STANDART S.R.L., MD 

2020.05.08 5/2016 

2 043934 2019.03.13 WOX STUDIO VITAPHARM-COM 
S.R.L., MD 

2020.05.19 5/2019 

3 044237 2019.05.08 Restaurant Central SKYNET S.R.L., MD 2020.05.08 7/2019 
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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.  

 înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 7430 008877 Marcă figurativă 2019.09.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

2 R 7516 008863 ЗАДОРИНКА 2019.09.20 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

3 R 7621 008874 COMBINATUL DE ŞAMPANIE 
ŞI VINURI DE MARCĂ  

CRICOVA 
2019.09.24 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

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

4 20215 025889 FREEDOM  
FESTIVAL 

2019.09.22 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

5 20229 025904 TEMKA  2019.09.23 BUX Boris, MD 
Bd. Moscova nr. 5, ap. 217, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6 20321 025882 VERGOSTINE 2019.09.18 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

7 20356 025883 CISCO IRONPORT 2019.09.18 Cisco Technology, Inc., corporaţie din statul 
California, US 
170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, Statele Unite ale Americii 

8 20449 025912 POLLO  
CAMPERO 

2019.09.24 CAMPERO INTERNATIONAL CORP., VG 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine (Britanice) 

9 20525 025926 TDK-EPC 2019.09.29 TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORA-
TION), JP 
3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

10 20580 025927 KLINIK 2019.09.29 NUFARM GmbH & Co KG, AT 
St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Austria 

11 20650 025909 МОЛДАВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ 

2019.09.24 Limited Liability Company "TM-Servis", RU 
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow, 
Federaţia Rusă 

12 20651 025920 era eva 2019.09.28 MILINA Victoria, MD 
Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 1, ap. 78, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

13 20929 025885 ROSES  
BEAUTY SALON 

2019.09.21 GORBULI Oxana, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 141/2, ap. 15, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

14 21010 025895 ALLLIFE 2019.09.23 CUDREAVŢEV Pavel, MD 
Calea Ieşilor nr. 19, ap. 36, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

15 21869 025887 ICA 2019.09.22 Industria Chimica Adriatica SPA, IT 
Civitanova Marche (MC) - 62012, Via Sandro 
Pertini 52, Italia 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în noiembrie 2020 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 
valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  2R 120 000390 BOVRIL 2020.11.02 CONOPCO, INC., US 

2  2R 155 000381 ARDATH 2020.11.02 ARDATH TOBACCO COMPANY 
LIMITED, GB 

3  
R 8185 009739 ВЕСТЕРН 2020.11.03 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

4  
R 8186 009740 ВДОХНОВЕНИЕ 2020.11.03 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

5  
R 8187 009741 МУСТАНГ 2020.11.03 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

6  
R 8188 009742 ВЕЩИЙ 

ОЛЕГ 
2020.11.03 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

7  
R 8189 009744 НАПИТОК 

БОГОВ 
2020.11.03 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

8  R 8210 009768 OPTIFIT 2020.11.09 Alcon Inc., CH 
9  R 8211 009769 FRESHLOOK 2020.11.09 Alcon Inc., CH 

10  R 8212 009770 DURASOFT 2020.11.09 Alcon Inc., CH 
11  R 8213 009771 COLORBLENDS 2020.11.09 Alcon Inc., CH 

12  R 8241 009762 Sf.PANTELEIMON 
Св.ПАНТЕЛЕЙМОН 

2020.11.07 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 

13  R 8246 009778 Tricon 2020.11.15 TRICON S.A., MD 

14  R 8253 009815 C  
CRICOVA 

2020.11.30 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 
MD 

15  R 8258 009821 DERZHAVA 2020.11.28 MARS, INCORPORATED, US 
16  R 8259 009822 ДЕРЖАВА 2020.11.28 MARS, INCORPORATED, US 

17  R 8260 009824 НОВФИЛЛИН 2020.11.30 SOPHARMA AD, BG 
Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 

18  R 8277 009834 DUNHILL 
International 

2020.11.22 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

19  R 8293 009792 PROSPEO 2020.11.17 Allianz SE, DE 

20  
R 8301 009785 SMF-28e 2020.11.13 CORNING INCORPORATED, cor-

poraţie organizată şi existentă con-
form legilor statului New York, US 

21  R 8311 009798 LEVINTSA 2020.11.21 LEVINTSA & ASSOCIATES S.R.L., 
MD 

22  R 8315 009846 FERMIER 2020.11.16 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 
23  R 8316 009847 Jocheu 2020.11.16 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 

24  R 8345 009777 S.A. PRODUSE CE-
REALIERE-BĂLŢI 

2020.11.14 Produse cerealiere S.A., MD 

25  R 8346 009800 YZiP 2020.11.20 YKK CORPORATION, corporaţia 
statului Japonez, JP 

26  R 8349 009803 ZYVOXID 2020.11.22 C.P. Pharmaceuticals International 
C.V., US 

27  R 8351 009811 POPED 2020.11.28 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR 
28  R 8352 009848 TOREADOR 2020.11.16 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 

29  R 8407 009896 MVP  
MOLDVINPROM

2020.11.09 MACIUCA Mihail, MD 

30  R 8666 009787 Venus 2020.11.14 The Gillette Company LLC, US 
31  R 8667 009808 MOLTEX 2020.11.28 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR 

32  R 8688 009772 BLEND-A-MED 
MEDICLEAN 

2020.11.09 The Procter & Gamble Company, 
US 

33  
R 8944 009757 Marcă figurativă 2020.11.06 MOLDCOOP, uniune centrală a 

cooperativelor de consum din Repu-
blica Moldova, MD 

34  R 9320 009810 BEBEM 2020.11.28 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR 
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1 2 3 4 5 6 

35  R 9540 009804 PERFECT 2020.11.27 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

36  21719 028081 WINIAR 2020.11.08 IVANOV Nicolae, MD 
37  21720 028082 WINIER 2020.11.08 IVANOV Nicolae, MD 
38  21721 028087 НОРВИР 2020.11.08 Abb Vie Inc., US 
39  21722 028093 CODONICS 2020.11.15 NEOTEC S.R.L., MD 
40  21725 028113 LENDAN 2020.11.12 COSMOMEDFARM S.R.L., MD 

41  

21744 028049 MASTERCARD 
MONEYSEND 

2020.11.02 MasterCard International 
Incorporated, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

42  21748 028043 FOCUŞOR 2020.11.02 BAZIUC Elena, MD 
43  21749 028046 GULIVER 2020.11.02 BAZIUC Elena, MD 

44  
21761 028022 CNAM  

COMPANIA NAŢIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

2020.11.01 Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină, MD 

45  21762 028027 Căsuţa Curată  
ЧИСТЫЙ ДОМИК

2020.11.01 Vion-Impex S.R.L., MD 

46  21764 028044 IZVORAŞ 2020.11.02 BAZIUC Elena, MD 
47  21765 028086 NORVIR 2020.11.08 Abb Vie Inc., US 

48  
21766 028089 E  

Edenred  
For an easier life 

2020.11.09 EDENRED, FR 

49  21775 028070 Grant Thornton 2020.11.03 Grant Thornton International Limited, 
GB 

50  21818 028097 ENKOR 2020.11.10 MOTÎNGA Serghei, MD 

51  21819 028136 Moldcell Cafe 2020.11.24 MOLDCELL S.A., întreprindere mix-
tă, MD 

52  
21844 028106 RESTAURANTUL UNUI 

BUCĂTAR CU BUN 
GUST! 

2020.11.11 CEBOTARESCU Dumitru, MD 

53  21845 028107 Don Taco 2020.11.11 CEBOTARESCU Dumitru, MD 

54  21846 028125 BULOVA ACCUTRON 2020.11.15 Citizen Watch Company of America, 
Inc. d/b/a Bulova, US 

55  21849 028157 BECOMFER 2020.11.22 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

56  21850 028158 LUCAMONT 2020.11.22 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

57  21851 028174 CLAVERA 2020.11.24 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

58  21852 028175 LIBIGRAN 2020.11.24 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

59  21856 028156 GARGONA  
special club 

2020.11.19 BUCA Sergiu, MD 

60  21858 028168 KHAOS 2020.11.22 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

61  21860 028195 ASSAULT 2020.11.25 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

62  21867 028095 bd 2020.11.10 MALAHOV Dmitri, MD 
63  21868 028096 MALAHOV 2020.11.10 MALAHOV Dmitri, MD 
64  21881 028094 NEOTEC 2020.11.15 NEOTEC S.R.L., MD 
65  21885 028172 Multicolor 2020.11.24 AGAT-D S.R.L., MD 

66  21891 028206 CHOCOLATO 2020.11.29 SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

67  21909 028085 FREE FISHERIES 2020.11.08 BORDENIUC Igor, MD 

68  21926 028202 KRAFT TOOL  
www.instrumente.md 

2020.11.29 TODICA Vadim, MD 

69  21962 028137 FERRINO 2020.11.24 ILCOTEX-PRIM S.R.L., MD 
70  21973 028026 Căsuţa Curată  2020.11.01 Vion-Impex S.R.L., firmă, MD 

71  21975 028088 ATLAS 2020.11.09 ATLASJET HAVACILIK ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

72  21976 028091 LA IZVOR 2020.11.17 BUZA Serghei, MD 
73  22003 028047 CURCUBEU 2020.11.02 BAZIUC Elena, MD 
74  22014 028153 SUPER LIGHT 2020.11.17 TJ Footwear Ltd, GB 
75  22017 028104 SPRITE 2020.11.11 The Coca-Cola Company, US 

76  22018 028135 CN  
CARTOON NETWORK

2020.11.17 The Cartoon Network, Inc., US 

77  22026 028128 ULTIMATE MMA 2020.11.16 Ultimate Brand Management, LLC, 
US 

78  22031 028162 WISPA 2020.11.22 Cadbury UK Limited, GB 
79  22048 028210 A studio 2020.11.30 REDKOZUBOVA Alina, MD 
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1 2 3 4 5 6 

80  22053 028147 L-Lysine Aescinate 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

81  22054 028148 Thiotriazolin 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

82  22055 028149 Tiocetam 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

83  22056 028150 L-лизина эсцинат 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

84  22057 028151 Тиотриазолин 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

85  22058 028152 Тиоцетам 2020.11.26 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 
„Galicifarm”, UA 

86  22059 028163 HALLS 2020.11.22 Intercontinental Great Brands LLC, 
US 

87  22062 028114 NP  
NATIONPOWER 

2020.11.11 NationPower AG, CH 

88  
22063 028173 CU PLĂCERE 2020.11.25 CAPUSTIN Serghei, MD 

DEMIŞEV Oleg, MD 
CERNII Roman, MD 

89  22071 028161 MARKET LAPMOL Plus 2020.11.19 LAPMOL S.R.L., MD 
90  22076 028102 COCA-COLA 2020.11.11 The Coca-Cola Company, US 

91  
22077 028122 eco  

Rogob garantează  
100% calitate  

100% NATURAL PRODUCT

2020.11.18 ROGOB S.R.L., fabrică de producţie 
şi comerţ, MD 

92  22078 028131 casa noastra 2020.11.16 LUNGU Dorin, MD 
93  22104 028058 EUROMANSARDE 2020.11.03 EURO MANSARDE S.R.L., MD 
94  22111 028132 www.999.md 2020.11.17 VOLOŞIN Dmitri, MD 

95  22125 028166 AUTOMALL AUTOMOTIVE 
GROUP 

2020.11.23 AUTO MALL S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

96  22132 028117 VERTUS 2020.11.15 COIALNÎC Victor, MD 
97  22133 028630 ЧИСТЫЙ ДОМИК 2020.11.01 Vion-Impex S.R.L., MD 
98  22143 028041 sano 2020.11.01 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

99  22149 028154 ProCredit Bank Moldova 2020.11.19 ProCredit Bank S.A., bancă comer-
cială, MD 

100  22154 028181 GORBUŞCA 
ГОРБУШКА 

2020.11.24 SOLOVIOV Evghenii, MD 

101  22156 028099 RED LINE 2020.11.12 LEU & GEMENI S.R.L., MD 
102  22157 028101 GREEN LINE 2020.11.12 LEU & GEMENI S.R.L., MD 
103  22176 028192 METROPOLITAN 2020.11.25 BORŞEVICI Andrei, MD 
104  22200 028071 PASTAMANIA 2020.11.03 COJOCARU Ruslan, MD 
105  22201 028130 SPORTPLANET 2020.11.16 PAŞCOVSCAIA Victoria, MD 
106  22214 028160 BUSINESS GATE 2020.11.19 SALEMI Rosario, MD 
107  22300 028076 RELAXTIME 2020.11.05 DOGANIC Serghei, MD 
108  22303 028194 DELISSIMO 2020.11.25 Debut-Sor S.R.L., MD 
109  22342 028068 KOMPAS 24 2020.11.03 IFTODI Dmitri, MD 

110  22392 028060 Lumea vinului 2020.11.03 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

111  22393 028203 LIFESTYLE 2020.11.29 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 
112  22394 028204 PLAYTIME 2020.11.29 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 
113  22395 028205 SIMPLEX 2020.11.29 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 
114  22428 028129 BARBARELLA 2020.11.16 AMERHANOVA Natalia, MD 
115  22441 028169 Diversey 2020.11.22 Diversey, Inc., US 

116  22516 028108 15  
minute 

2020.11.11 CEBOTARESCU Dumitru, MD 

117  22521 028118 PRĂVĂLIA VIEŢII  
ЛАВКА ЖИЗНИ 

2020.11.12 BULGARU Igor, MD 

118  

22601 028069 ПОДВІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 
ЯКОСТІ 
DOUBLE  
QUALITY  

CONTROL  
DQC 

2020.11.03 Joint Stock Company „RETAIL 
GROUP”, UA 

119  22704 028140 MASA MARE 2020.11.26 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

120  22745 028119 LUXORICA 2020.11.12 LUNIC Veaceslav, MD 

121  22746 028051 Мир Бижутерии 
Bijuterii 

2020.11.03 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

122  22747 028052 Мир Посуды  
Veselă 

2020.11.03 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

123  22748 028055 Мир Одежды 
Îmbrăcăminte 

2020.11.03 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
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124  22752 028066 Мир Сумок  
Genţi 

2020.11.09 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

125  22793 028072 exacto 2020.11.09 TOP-FARM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

126  22883 028103 FANTA 2020.11.11 The Coca-Cola Company, US 
127  22884 028105 POWERADE 2020.11.11 The Coca-Cola Company, US 

128  
22890 028073 pharmaceutical sales & marke-

ting 
TOP PHARM  

2020.11.09 TOP-FARM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

129  23039 028039 MONSTER 2020.11.01 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

130  23054 028092 prime  
MANAGEMENT COMPANY

2020.11.12 PRIME MANAGEMENT S.R.L., MD 

131  23102 028209 TRADIŢIE  
POPULARĂ 

2020.11.30 BODRUG Gheorghe, MD 

132  23115 028177 Puffy LUX 2020.11.25 TIRAMISA S.R.L., MD 

133  23128 028040 JAVA MONSTER 2020.11.01 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

134  23157 028116 uni produkt 2020.11.12 DUCATES GRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

135  23330 028077 X-PRESSO MONSTER 2020.11.05 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

136  23651 028155 LUX MENU 2020.11.19 BOLŞACOV Dmitrii, MD 

137  23930 028053 Мир Текстиля  
Textile 

2020.11.03 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

138  24108 028115 OSIRISCOM 2020.11.16 ALMOS-COM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

139  24450 028048 Fuzzy Brush 2020.11.02 MINCIUC Andrei, MD 
FILIPOV Lilian, MD 

140  24479 031726 X PRESSO MONSTER 2020.11.05 MONSTER ENERGY COMPANY, a 
Delaware corporation, US 

141  25930 028176 uni market  
DISCOUNTER

2020.11.24 MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD 

 
Lista eratelor 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  
datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data de 
depozit 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 030968 
17.04.2012 

 

24057 
 

4/2020 (730) 
IAROVOI Nicolae, MD 
MD-3731, Sireţ, Srăşeni,  
Republica Moldova 

(730) 
IAROVOI Nicolae, MD 
MD-3731, Sireţi, Străşeni,  
Republica Moldova 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI,  

înregistrate pe numele titularului CAMELIA S.A., casă de comerț  
  

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediu Central nr. 2i-146/20 din 22.05.2020, 
prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CAMELIA S.A., IDNO 
1003600020189:  

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 2R 6210 din 19.06.1996, nr. 24004 din 25.06.2012, 
nr. 24930 din 09.01.2013, nr. 25813 din 24.09.2013, înregistrate pe numele titularului CAMELIA S.A., 
casă de comerț, IDNO 1003600020189, Bd. Moscova nr. 11, bloc 1, MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI,  
înregistrate pe numele titularului MIGDAL-P S.A.  

  
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Strășeni, sediul Strășeni, prin care s-a dispus 

aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului MIGDAL-P S.A., IDNO 1003600052717: 
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 9999, nr. R 10498, nr. R 13141, nr. R 13819,  

nr. R 11451, nr. R 11848, nr. R 13473, nr. 26282, nr. 26482, nr. 28684, nr. 29340, nr. 30683,  
nr. 32101, nr. 33419, mărcii internaţionale nr. IR 1203078, desenului/modelului industrial nr. 2R 885 şi 
asupra operei design conform certificatului seria DS nr. 550/669, înregistrate pe numele titularului 
MIGDAL-P S.A., IDNO 1003600052717;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra mărcii nr. 26088,  

înregistrate pe numele titularului MARTIANOVA Natalia  
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-509/2020 din 
26.05.2020, privind executarea documentului executoriu nr. MAI04 873522 din 04.12.2019 emis de 
Direcţia de poliţie mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei de înstrăinare pe bunurile 
mobile şi imobile ale debitorului Martianova Natalia, c/p 0962507428252:  

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 26088 din 14.02.2013, înregistrate pe numele titularului 
MARTIANOVA Natalia, c/p 0962507428252, Colina Puşkin nr. 18, ap. 16, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 26088 din 14.02.2013, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău  

din 14.11.2019 privind casarea hotărârii Judecătoriei Chişinău  
(sediul Râşcani) din 17.09.2018 privind decăderea din drepturi  

a titularului mărcii internaționale NOCTURNO nr. IR 745960  
  

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de 
Apel Chișinău din 14.11.2019 privind casarea hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul Râșcani) din 
17.09.2018 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ferring B.V. către Neurim 
Pharmaceuticals, intervenient accesoriu AGEPI privind decăderea din drepturi asupra mărcii 
internaţionale nr. IR 745960, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii NOCTURNO nr. IR 745960 din 06.11.2000, titularul 
Neurim Pharmaceuticals S.A., CH, World Trade Center Avenue de Gratta Paille 2 Lausanne, Elveția, 
începând cu data de 18.04.2018. 
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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 modifi carea şi completarea Instrucțiunii
privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă 

a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe

În scopul monitorizării efi ciente a activității organizațiilor de gestiune colectivă și verifi cării modului 
de respectare de către acestea a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor și al drepturilor 
conexe, precum și în scopul optimizării procedurii de control stabilită conform Instrucțiunii privind controlul 
activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, prin 
Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 71 din 16.06.2020, Instrucțiunea privind controlul activității 
organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin 
Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016 cu modifi cările și completările ulterioare, se 
modifi că şi se completează după cum urmează:

a) La pct. 3 lit. a) se completează cu textul „ , precum şi specialişti din cadrul altor instituţii/autorităţi 
abilitate cu funcţii de control;”;

b) pct. 23 se completează cu textul „ , fi e la sediul AGEPI.”;

c) pct. 29 se modifi că şi va avea următorul cuprins:
„29. După expirarea termenului prevăzut la punctul 281 din prezenta Instrucțiune, Comisia de 

control, în termen de 10 zile lucrătoare, defi nitivează actul de control, în care se includ, după caz,  aspectele 
prezentate de OGC în observațiile depuse, dacă acestea sunt pe deplin justifi cate de către OGC. Actul 
defi nitivat, în două exemplare originale, este semnat de către toţi membrii Comisiei desemnate. Un 
original al actului de control se păstrează la AGEPI, iar al doilea exemplar se expediază în adresa OGC 
prin poştă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepţie, inclusiv prin mijloace electronice.”  

Cu privire la înregistrarea şi eliberarea
certifi catelor de mandatar autorizat

în proprietatea intelectuală

În temeiul procesului-verbal nr. 01/2020 și al deciziei adoptate în cadrul ședinței din data de 
13.03.2020 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, cu modifi cările 
ulterioare:

1. Se înscriu în Registrul național al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală și se 
eliberează certifi catele de mandatar autorizat în domeniul proprietăţii intelectuale următoarele persoane:

• BUNESCU Tatiana – pentru mărci, desene şi modele industriale, indicații geografi ce, denumiri 
de origine, specialități tradiționale garantate;

• OBADA Nadejda - pentru mărci, desene şi modele industriale.

2. Datele înscrise în „Coloana 5 - domeniile în care este specializat mandatarul” din Registrul 
naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, cu referire la mandatarul autorizat 
MUNTEANU Svetlana se modifi că şi vor avea următorul cuprins:

„MUNTEANU Svetlana - mărci; desene/modele industriale; invenţii; modele de utilitate; indicaţii 
geografi ce; denumiri de origine; specialităţi tradiţionale garantate.”
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

Materials 
 
 

 
ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 

materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 
 

 
he section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 
texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of 
the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 

standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 

 

S

T
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OMPI INFORMEAZĂ 
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

 
 
 

La 2 iunie 2020 Republica San Marino a depus instrumentele de aderare la următoarele 
tratate și convenții administrate de OMPI: 

• Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, 
revizuită la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979; 
• Tratatul OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996; 
• Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 
decembrie 1996; 
• Tratatului de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, 
adoptat la Marrakesh la 27 iunie 2013; 
Actele sus-menționate vor intra în vigoare cu privire la Republica San Marino cu începere de              

la 2 septembrie 2020. 
 

*** 
 
 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea 
internațională a desenelor şi modelelor industriale 

 
La 10 iunie 2020 Republica Suriname a depus instrumentele de aderare la Actul de la 

Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor şi modelelor 
industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999. 

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Republica Suriname cu începere de la 10 
septembrie 2020. 
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de 
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat 
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi 
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv 
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare efi cientă a acestora. 

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul difi cultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai efi cient tehnologiile noi, cunoştinţele, 
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, 
produselor şi serviciilor. 

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 

• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a 
acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de 
care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 

• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs. 
examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii 
intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.); 
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se 
specifi că obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile efi ciente de 
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate 
impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Costul 

Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit 
(program fi nanţat de AGEPI). 

Confi denţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie 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;

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi  ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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