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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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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. Описания к 
заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 

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

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

P

P 

П 
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(21) a 2019 0007 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07C 215/12 (2006.01) 

C07F 15/06 (2006.01) 
C07C 53/124 (2006.01) 
C07C 247/22 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 
C12R 1/845 (2006.01) 
C12N 9/20 (2006.01) 

(22) 2019.02.18 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; 

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE, MD 

(72) BACA Svetlana, MD; STATI Dumitru, MD; 
KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra, 
MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC 
Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL 
Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD 

(54) Compus coordinativ tetrakis(azido)-
bis(izobutirato)-tetrakis(trietanolamină)-
cobalt(II)-tetra-cobalt(III) sesquihidrat cu 
proprietăţi de biostimulator al activităţii 
lipolitice la tulpina Rhizopus arrhizus 
CNMN FD 03 

(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi 
anume la compuşi coordinativi pe bază de 
cobalt(II,III)  cu trietanolamină, care pot fi apli-
caţi în calitate de catalizatori şi biostimulatori 
în diferite procese chimice şi biotehnologice. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 
coordinativ tetrakis(azido)-bis(izobutirato)-
tetrakis(trietanolamină)-cobalt(II)-tetra-cobalt 
(III) sesquihidrat şi procedeul de obţinere a 
acestuia în reacţia dintre izobutiratul de Co(II), 
trietanolamina şi azida de sodiu în acetonitril. 
Compusul revendicat manifestă proprietăţi de 
stimulator al activităţii lipolitice la tulpina 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Tetrakis(azido)-bis(isobutyrato)-tetrakis 
(triethanolamine)-cobalt(II)-tetra-cobalt(III)-
sesquihydrate coordination compound 
with properties of lipolytic activity stimu-
lant in the strain Rhizopus arrhizus CNMN 
FD 03 

(57) The invention relates to chemistry and bio-
technology, in particular to coordination com-
pounds of cobalt(II,III) with triethanolamine, 
which can be used as catalysts and biostimu-
lators in various chemical and biotechnologi-
cal processes. 
According to the invention, claimed is a 
tetrakis(azido)-bis(isobutyrato)-tetrakis (trieth- 
 

anolamine)-cobalt(II)-tetra-cobalt(III)-sesqui-
hydrate compound and a method for its prep-
aration in the reaction between cobalt(II) iso-
butyrate, triethanolamine, sodium azide in ac-
etonitrile. 
The claimed compound exhibits properties of 
a lipolytic activity stimulant in the strain Rhi-
zopus arrhizus CNMN FD 03. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Координационное соединение тетра-
кис(азидо)-бис(изобутират)-тетракис 
(триэтаноламин)-кобальт(II)-тетра-
кобальт(III)-сесквигидрат со свойствами 
биостимулятора липолитической актив-
ности у штамма Rhizopus arrhizus CNMN 
FD 03 

(57) Изобретение относится к химии и биотех-
нологии, а именно к координационным со-
единениям кобальта(II,III) с триэтанолами-
ном, которые могут быть применены в ка-
честве катализаторов и биостимуляторов в 
различных химических и биотехнологиче-
ских процессах. 
Согласно изобретению, заявляется соеди-
нение тетракис(азидо)-бис(изобутират)-
тетракис(триэтаноламин)-кобальт(II)-тетра-
кобальт(III)-сесквигидрат и способ его по-
лучения в реакции между изобутиратом 
кобальта(II), триэтаноламином, азидом 
натрия в ацетонитриле. 
Заявленное соединение проявляет свой-
ства стимулятора липолитической актив-
ности у штамма Rhizopus arrhizus CNMN 
FD 03. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(21) a 2020 0002 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07C 215/12 (2006.01) 

C07F 15/06 (2006.01) 
C07C 53/124 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 
C12R 1/845 (2006.01) 
C12N 9/20 (2006.01) 

(22) 2019.02.18 
(62) a 2019 0007, 2019.02.18 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; 

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE, MD 
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(72) BACA Svetlana, MD; STATI Dumitru, MD; 
KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra, 
MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC 
Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL 
Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD 

(54) Compus coordinativ bis(trietanolamină)-
cobalt(II)diizobutirat cu proprietăţi de bios-
timulator al activităţii lipolitice la tulpina 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 

(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi 
anume la compuşi coordinativi pe bază de 
cobalt(II)  cu trietanolamină, care pot fi aplicaţi 
în calitate de catalizatori şi biostimulatori în di-
ferite procese chimice şi biotehnologice. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 
coordinativ bis(trietanolamină)-cobalt(II)diizo-
butirat şi procedeul de obţinere a acestuia în 
reacţia dintre izobutiratul de Co(II) cu 
trietanolamina în prezenţa 3,6-di-2-piridil-
1,2,4,5-tetrazinei în acetonitril. 
Compusul revendicat manifestă proprietăţi de 
stimulator al activităţii lipolitice la tulpina 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Bis(triethanolamine)-cobalt(II)diisobutyrate 
coordination compound with properties of 
lipolytic activity stimulant in the strain 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 

(57) The invention relates to chemistry and bio-
technology, in particular to coordination com-
pounds of cobalt(II,III) with triethanolamine, 
which can be used as catalysts and biostimu-
lators in various chemical and biotechnologi-
cal processes. 
According to the invention, claimed is a 
bis(triethanolamine)-cobalt(II)diisobutyrate 
coordination compound and a process for its 
preparation in the reaction between cobalt(II) 
isobutyrate with triethanolamine in the pres-
ence of 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine in 
acetonitrile. 
The claimed compound exhibits properties of 
a lipolytic activity stimulant in the strain Rhi-
zopus arrhizus CNMN FD 03. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Координационное соединение бис(триэ-
таноламин)-кобальт(II)диизобутират со 
свойствами биостимулятора липолити-
ческой активности у штамма Rhizopus 
arrhizus CNMN FD 03 

(57) Изобретение относится к химии и биотех-
нологии, а именно к координационным со-
единениям кобальта(II) с триэтанолами-
ном, которые могут быть применены в ка-
честве катализаторов и биостимуляторов в 
различных химических и биотехнологиче-
ских процессах. 
Согласно изобретению, заявляется коор-
динационное соединение бис(триэтано-
ламин)-кобальт(II)диизобутират и способ 
его получения в реакции между изобутира-
том кобальта(II) с триэтаноламином в при-
сутствии 3,6-ди-пиридил-1,2,4,5-тетразина 
в ацетонитриле. 
Заявленное соединение проявляет свойства 
стимулятора липолитической активности у 
штамма Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(21) a 2019 0008 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C25D 3/04 (2006.01) 

C25D 5/12 (2006.01) 
C25D 13/20 (2006.01) 

(22) 2019.02.18 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD 
(72) GOLOGAN Viorel, MD; BOLOGA Mircea, MD; 

GONCIARUC Valeriu, MD; IVAŞCU Sergiu, 
MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD 

(54) Procedeu pentru depunerea cromului din 
soluţie de sare trivalentă cu prelucrare 
magnetică 

(57) Invenţia se referă la galvanotehnică, și anume 
la un procedeu de depunere a acoperirilor din 
electrolit pe bază de crom trivalent, și poate fi 
utilizată în industria construcțiilor de mașini și 
echipamente tehnice. 
Procedeul, conform invenției, include depunerea 
acoperirilor de crom din soluții de oxalat-sulfat 
Cr(III) pe bază de Cr2(SO4)3·6H2O și Na2C2O4, la 
o densitate de curent de 2,0-5,0 kA/m2, pH 0,8-
1,2, temperatura de 35-45°C, cu utilizarea unei 
surse trifazate de curent continuu, dotate cu un 
dispozitiv inductiv-capacitiv, la care este conecta-
tă o baie galvanică, având unitatea inductivă de 
0,1-10,0 H, unitatea capacitivă  de 0,001-0,11 F, 
totodată, electroliza se efectuează după prelucra-
rea magnetică a electrolitului cu ajutorul unui dis-
pozitiv din exteriorul băii galvanice, într-un câmp 
magnetic constant cu o intensitate de 80-300 
kA/m și o inducție magnetică de 0,1-0,4 T. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 8 

* 
*     * 
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(54) Process for chromium deposition from a 
trivalent salt solution with magnetic treat-
ment 

(57) The invention relates to electroplating, namely 
to a process for deposition of electrolyte coat-
ings based on trivalent chromium and can be 
used in the mechanical engineering and in-
strument-making industries. 
The process, according to the invention, com-
prises deposition of chromium coatings from 
Cr(III) oxalate sulfate solutions based on 
Cr2(SO4)3·6H2O and Na2C2O4, at a current 
density of 2.0-5.0 kA/m2, pH 0.8-1.2, a tem-
perature of 35-45C, using a three-phase di-
rect-current source, equipped with an induc-
tive-capacitive device, connected to an elec-
troplating bath, having an inductive unit of 0.1-
10.0 H, a capacitive unit of 0.001-0.11 F, at 
the same time the electrolysis is carried out 
after magnetic treatment of the electrolyte us-
ing a device outside the electroplating bath, in 
a constant magnetic field with an intensity of 
80-300 kA/m and a magnetic induction of 0.1-
0.4 T. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ осаждения хрома из раствора 
трехвалентной соли с магнитной обра-
боткой 

(57) Изобретение относится к гальванотехнике, 
а именно к способу нанесения покрытий из 
электролита на основе трехвалентного 
хрома, и может быть использовано в ма-
шиностроительной и приборостроительной 
промышленности. 
Способ, согласно изобретению, включает 
нанесение хромовых покрытий из раство-
ров оксалат-сульфата Cr(III) на основе 
Cr2(SO4)3·6H2O и Na2C2O4, при плотности 
тока 2,0-5,0 kA/м2, рH 0,8-1,2, температуре 
35-45°C, с использованием трехфазного 
источника постоянного тока, снабженного 
индуктивно-емкостным устройством, со-
единенным с гальванической ванной, име-
ющей индуктивный блок в 0,1-10,0 Гн, ем-
костный блок в 0,001-0,11 Ф, при этом 
электролиз проводят после магнитной об-
работки электролита с помощью устрой-
ства вне гальванической ванны, в постоян-
ном магнитном поле напряженностью 80-
300 кА/м и магнитной индукцией 0,1-0,4 Тл. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 8 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent applications  
for which validation in the Republic  

of Moldova has been requested /  
Опубликованные заявки на европейский 

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 

 

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

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

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

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

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

приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и 
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же 
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране 
изобретений. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

A 

A 

К 
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(21) e 2020 0695 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 15/86 (2006.01.01) 

           A61K 38/47 (2006.01.01) 
           A61K 48/00 (2006.01.01) 

(96) 18746390.6, 2018.07.05 
(87) WO 2019/010335, 2019.01.10 
(31) 201762529385P; 201762530614P; 

201862616106P 
(32) 2017.07.06; 2017.07.10; 2018.01.11 
(33) US; US; US 
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA, US 
(72) HINDERER Christian, US; WILSON James M., 

US 
(54) Terapie genică mediată de AAV9 pentru tra-

tamentul mucopolizaharidozei de tip I 
AAV9-mediated gene therapy for treating 
mucopolysaccharidosis type I 
AAV9-опосредованная генная терапия 
для лечения мукополисахаридоза I типа 

  
 
 
(21) e 2020 0696 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07H 19/06 (2006.01.01) 

           A61K 31/7068 (2006.01.01) 
           A61K 31/7072 (2006.01.01) 
           A61K 31/7076 (2006.01.01) 
           A61K 31/708 (2006.01.01) 
           C07H 19/10 (2006.01.01) 
           C07H 19/16 (2006.01.01) 
           C07H 19/20 (2006.01.01) 
           A61P 31/14 (2006.01.01) 

(96) 18759138.3, 2018.08.31 
(87) WO 2019/043177, 2019.03.07 
(31) 17189097 
(32) 2017.09.01 
(33) EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE 
(72) TAHRI Abdellah, BE; BONFANTI Jean-

François, FR; JONCKERS Tim Hugo Maria, 
BE; RABOISSON Pierre Jean-Marie Bernard, 
BE 

(54) Nucleozide de spirotietan 
Spirothietane nucleosides 
Спиротиетановые нуклеозиды 

  
 
 
(21) e 2020 0697 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/4412 (2006.01.01) 

           A61P 35/00 (2006.01.01) 
 

(96) 18765998.2, 2018.08.30 
(87) WO 2019/043389, 2019.03.07 
(31) 201713975 
(32) 2017.08.31 
(33) GB 
(71) MACROPHAGE PHARMA LIMITED, GB 
(72) MOFFAT David Festus Charles, GB; PERRY 

Martin John, GB; ANDERTON Stephen Mark, 
GB; DORIS Clare Louise, GB 

(54) Tratamentul cancerului prin stimularea pro-
ducției de IL-12 
Treatment of cancer by stimulation of IL-12 
production 
Лечение рака путем стимуляции произ-
водства IL-12 

  
 
 
(21) e 2020 0698 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01) 

           C07D 413/14 (2006.01.01) 
           C07D 401/10 (2006.01.01) 
           C07D 417/06 (2006.01.01) 
           C07D 417/10 (2006.01.01) 
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201862625075P; 201862639425P; 
201862654291P; 201862691552P; 
201862716331P 

(32) 2017.09.26; 2018.01.12; 2018.02.01; 
2018.03.06; 2018.04.06; 2018.06.28; 
2018.08.08 

(33) US; US; US; US; US; US; US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., US
(72) TESSARI Eben, US; PAOLINI John, US 
(54) Tratamentul stărilor inflamatorii prin livrarea 

proteinei de fuziune a antagonistului recep-
torului interleukinei-1 
 

 Treatment of inflammatory conditions by 
delivery of interleukin-1 receptor antagonist 
fusion protein 
Лечение воспалительных состояний пу-
тем доставки слитого белка антагониста 
рецептора интерлейкина-1 

  
 
 
(21) e 2020 0806 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/351 (2006.01.01) 

           A61K 31/453 (2006.01.01) 
           A61K 31/536 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 18857688.8, 2018.09.24 
(87) WO 2019/060820, 2019.03.28 
(31) 201762562952P 
(32) 2017.09.25 
(33) US 
(71) CHEMOCENTRYX, INC., US 
(72) CAMPBELL James J., US; MIAO Zhenhua, US; 

CHARO Israel, US; SCHALL Thomas J., US; 
JANSON Christine Marie, US; LI Shijie, US; 
EBSWORTH Karen, US; SINGH Rajinder, US 

(54) Terapie combinată cu utilizarea antagonistu-
lui receptorului chemokinei 2 (CCR2) și in-
hibitorului PD-1/PD-L1 
Combination therapy using a Chemokine 
Receptor 2 (CCR2) antagonist and a PD-
1/PD-L1 inhibitor 
Комбинированная терапия с использова-
нием антагониста хемокинового рецеп-
тора 2 (CCR2) и ингибитора PD-1/PD-L1 

  
 
 
(21) e 2020 0807 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 38/20 (2006.01.01) 

           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           C07K 14/54 (2006.01.01) 
           C07K 16/18 (2006.01.01) 
           C07K 16/46 (2006.01.01) 
           C12N 15/13 (2006.01.01) 

(96) 18859406.3, 2018.09.24 
(87) WO 2019/058345, 2019.03.28 
(31) 201762562701P; 201762585858P; 

201862730748P 
(32) 2017.09.25; 2017.11.14; 2018.09.13 
(33) US; US; US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC., US 
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(72) ROSE Shawn, US; WAGNER Carrie, US 
(54) Metodă sigură și eficientă de tratament al 

lupusului cu anticorp anti-IL12/IL23 
Safe and effective method of treating lupus 
with anti-IL12/IL23 antibody 
Безопасный и эффективный метод 
лечения волчанки с помощью антитела к 
IL12/IL23 

  
 
 
(21) e 2020 0808 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G01S 5/14 (2006.01.01) 

           G01S 19/07 (2010.01.01) 
           G01S 19/09 (2010.01.01) 
           G01S 19/41 (2010.01.01) 
           H04B 7/185 (2006.01.01) 

(96) 18861147.9, 2018.10.01 
(87) WO 2019/068101, 2019.04.04 
(31) 201715721498 
(32) 2017.09.29 
(33) US 
(71) BNSF RAILWAY COMPANY, US 
(72) BARRETT James M., US 
(54) Mesaj optimizat de corectare a sistemului de 

poziționare globală pentru transportul inter-
operabil al mesajelor de control al trenului 
Optimized global positioning system 
correction message for interoperable train 
control messaging transport 
Оптимизированное сообщение о коррек-
тировке глобальной системы позициони-
рования для взаимодействующего транс-
порта сообщений управления поездом 

  
 
 
(21) e 2020 0809 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 31/407 (2006.01.01) 

           A61P 25/00 (2006.01.01) 
           C07D 487/10 (2006.01.01) 

(96) 18861356.6, 2018.09.28 
(87) WO 2019/067961, 2019.04.04 
(31) 201762564744P 
(32) 2017.09.28 
(33) US 
(71) BIOGEN INC., US 
(72) GIBLIN Gerard M.P., US; MACPHERSON Da-

vid T., US; WILLIAMS Michael, US; WITTY 
David R., US; NORTHEN Julian, US; 
VASUDEVAN Kalyan, US 
 
 

(54) Săruri noi 
Novel salts 
Новые соли 

  
 
 
(21) e 2020 0810 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01) 

           A61K 39/395 (2006.01.01) 
           A61K 47/26 (2006.01.01) 
           C23C 16/00 (2006.01.01) 
           C03C 17/00 (2006.01.01) 

(96) 18861358.2, 2018.09.28 
(87) WO 2019/064263, 2019.04.04 
(31) 201762565178P 
(32) 2017.09.29 
(33) US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC., US 
(72) MACKAY Joanna, US 
(54) Noi formulări care stabilizează compozițiile 

de anticorpi cu doză mică 
Novel formulations which stabilize low dose 
antibody compositions 
Новые составы, которые стабилизируют 
композиции антител с низкой дозой 

  
 
 
(21) e 2020 0811 (13) A1 
(51) Int.Cl.: H04N 19/105 (2014.01.01) 

           H04N 19/159 (2014.01.01) 
(96) 18862030.6, 2018.08.31 
(87) WO 2019/062475, 2019.04.04 
(31) 201710901193 
(32) 2017.09.28 
(33) CN 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) 

COMPANY LIMITED, CN 
(72) LIN Sixin, CN; CHENG Ximing, CN 
(54) Procedeu și aparat de predicție intra-cadru, 

dispozitiv de codificare video și mediu de 
stocare 
Intra-frame prediction method and appa-
ratus, video encoding device and storage 
medium 
Способ и аппарат внутрикадрового прог-
нозирования, устройство видеокодиро-
вания и запоминающая среда 
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(21) e 2020 0812 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C02F 1/44 (2006.01.01) 

           B01D 61/10 (2006.01.01) 
           B01D 61/12 (2006.01.01) 
           B01D 61/20 (2006.01.01) 
           B01D 61/22 (2006.01.01) 
           G05D 16/08 (2006.01.01) 

(96) 18862158.5, 2018.07.27 
(87) WO 2019/066683, 2019.04.04 
(31) 2017133642 
(32) 2017.09.27 
(33) RU 
(71) AQUAPHOR CORPORATION (AQUAPHOR 

CORP.), RU 
(72) BOCHLIN Alexander Izevich, IL; TATUEV Yurij 

Vladimirovich, RU 
(54) Sistem de purificare a lichidului 

Liquid purification system 
Система очистки жидкости 

  
 
 
(21) e 2020 0813 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01) 

           A61K 31/437 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 

(96) 19183741.8, 2019.07.01 
(97) 3587418, 2020.08.05 
(31) 201862692593P; PCT/US2018/0512; 

PCT/US2018/0512; 201962819490P; 
201916457596; PCT/US2019/0399 

(32) 2018.06.29; 2018.09.14; 2018.09.14; 
2019.03.15; 2019.06.28; 2019.06.28 

(33) US; WO; WO; US; US; WO 
(71) FORMA THERAPEUTICS, INC., US 
(72) SCHILLER Shawn E. R., US; HERBERTZ 

Torsten, US; LI Hongbin, US; GRAVES Brad-
ford, US; MISCHKE Steven, US; WEST Angela 
V., US; ERICSSON Anna, US; DOWNING Jen-
nifer R., US 

(54) Inhibitori ai proteinei care leagă CREB 
(CBP) 
Inhibitors of CREB binding protein (CBP) 
Ингибиторы CREB-связывающего белка 
(CBP) 

  
 
 
(21) e 2020 0814 (13) A1 
(51) Int.Cl.: G10L 21/038 (2013.01.01) 

           G10L 21/02 (2013.01.01) 
           G10L 19/18 (2013.01.01) 
 

(96) 19791884.0, 2019.04.25 
(87) WO 2019/210068, 2019.10.31 
(31) 201862662296P 
(32) 2018.04.25 
(33) US 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB, NL 
(72) KJOERLING Kristofer, US; VILLEMOES Lars, 

US; PURNHAGEN Heiko, US; EKSTRAND 
Per, US 

(54) Integrarea tehnicilor de reconstrucție de 
înaltă frecvență cu întârziere post-procesare 
redusă 
Integration of high frequency reconstruction 
techniques with reduced post-processing 
delay 
Интеграция методов высокочастотной 
реконструкции с уменьшенной задержкой 
постобработки 

  
 
 
(21) e 2020 0815 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A01K 67/027 (2006.01.01) 

           C07K 14/725 (2006.01.01) 
           G01N 33/50 (2006.01.01) 

(96) 20160251.3, 2015.11.23 
(97) 3689140, 2020.08.05 
(31) 201462083653P; 201562106999P 
(32) 2014.11.24; 2015.01.23 
(33) US; US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., US
(72) OLSON Kara L., US; SMITH Eric, US; LAI Ka-

Man Venus, US; MURPHY Andrew J., US; 
THURSTON Gavin, US; GUO Dayong, US 

(54) Animale non-umane care exprimă complexul 
CD3 umanizat 
Non-human animals expressing humanized 
CD3 complex 
Не относящиеся к человеку животные, 
экспрессирующие гуманизированный 
комплекс CD3 

  
 
 
(21) e 2020 0816 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07D 417/12 (2006.01.01) 

           C07D 277/54 (2006.01.01) 
           A61P 31/12 (2006.01.01) 
           A61K 31/426 (2006.01.01) 

(96) 18779696.6, 2018.10.04 
(87) WO 2019/068817, 2019.04.11 
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(31) 17195047 
(32) 2017.10.05 
(33) EP 
(71) INNOVATIVE MOLECULES GMBH, DE 
(72) KLEYMANN Gerald, DE; GEGE Christian, DE 
(54) Enantiomeri ai tiazolilor substituiți în calita-

te de compuși antivirali 
Enantiomers of substituted thiazoles as 
antiviral compounds 
Энантиомеры замещенных тиазолов в 
качестве противовирусных соединений 

  
 
 
(21) e 2020 0817 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C12N 5/0783 (2010.01.01) 

           C07K 14/725 (2006.01.01) 
           C12N 15/62 (2006.01.01) 

(96) 18786145.5, 2018.09.24 
(87) WO 2019/070435, 2019.04.11 
(31) 201762568339P 
(32) 2017.10.05 
(33) US 
(71) THE UNITED STATES OF AMERICA, AS 

REPRESENTED BY THE SECRETARY, 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES, US 

(72) DENIGER Drew C., US; FELDMAN Steven A., 
US; ROSENBERG Steven A., US 

(54) Metode de proliferare selectivă a celulelor 
care exprimă TCR cu o regiune constantă 
murină 
Methods for selectively expanding cells 
expressing a TCR with a murine constant 
region 
Методы избирательного размножения 
клеток, экспрессирующих TCR с мыши-
ной константной областью 

  
 
 
(21) e 2020 0818 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61M 5/145 (2006.01.01) 

           A61M 5/168 (2006.01.01) 
           A61M 5/142 (2006.01.01) 

(96) 18786564.7, 2018.09.26 
(87) WO 2019/070472, 2019.04.11 
(31) 201762567977P 
(32) 2017.10.04 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
  

(72) CONRATH Carl, US; NEKOUZADEH Ali, US; 
TAHA Basel Hasan, US 

(54) Adaptor de flux continuu pentru dispozitiv 
de livrare a medicamentelor 
Flow adapter for drug delivery device 
Проточный адаптер для устройства 
доставки лекарственных средств 

  
 
 
(21) e 2020 0819 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/08 (2006.01.01) 

           C07K 14/725 (2006.01.01) 
           C07K 16/28 (2006.01.01) 

(96) 18792692.8, 2018.09.28 
(87) WO 2019/070541, 2019.04.11 
(31) 201762567750P; 201762597411P; 

201862653529P 
(32) 2017.10.03; 2017.12.11; 2018.04.05 
(33) US; US; US 
(71) JUNO THERAPEUTICS, INC., US; EDITAS 

MEDICINE, INC., US 
(72) BRANDT Cameron, US; BELMONT Brian, US; 

BORGES Christopher, US; BURLEIGH Step-
hen Michael, US; CROFT Alexandra, US; 
GOLDFLESS Stephen Jacob, US; HUSS David 
Jeffrey, US; JIANG Yue, US; JOHNSTONE 
Timothy G., US; KOPPSTEIN David, US; 
NGUYEN Hieu, US; NYE Christopher Heath, 
US; PEPER Haley, US; SATHER Blythe D., 
US; TIMBERLAKE Sonia, US; TOY Dean Y., 
US; VONG Queenie, US; WELSTEAD Gordon 
Grant, US; SISSONS James, US 

(54) Molecule de legare specifice VPU 
HPV-specific binding molecules 
ВПЧ-специфические связывающие моле-
кулы 

  
 
 
(21) e 2020 0820 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61M 5/142 (2006.01.01) 

           A61M 5/145 (2006.01.01) 
           A61M 5/315 (2006.01.01) 
           A61M 5/32 (2006.01.01) 
           A61M 5/158 (2006.01.01) 

(96) 18792694.4, 2018.10.01 
(87) WO 2019/070552, 2019.04.11 
(31) 201762569242P 
(32) 2017.10.06 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
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(72) FORSTER Ronald, US; GORDON Gregory, 
US; HERING Martin, US; JANKE Matthew Wa-
yne, US; KING Andrew N., US; MISMAR Wael, 
US 

(54) Dispozitiv de livrare a medicamentelor cu 
ansamblu de blocare și procedeu de asam-
blare asociat 
Drug delivery device with interlock 
assembly and related method of assembly 
Устройство доставки лекарственных 
средств с узлом блокировки и соответ-
ствующий способ сборки 

  
 
 
(21) e 2020 0821 (13) A1 
(51) Int.Cl.: C07K 16/00 (2006.01.01) 

           C07K 16/28 (2006.01.01) 
           C07K 14/47 (2006.01.01) 

(96) 18797214.6, 2018.10.03 
(87) WO 2019/070901, 2019.04.11 
(31) 201762568217P 
(32) 2017.10.04 
(33) US 
(71) AMGEN INC., US 
(72) WALKER Kenneth, US 
(54) Fuziuni de imunoglobuline de transtiretină 

Transthyretin immunoglobulin fusions 
Слияния транстиретиновых иммуногло-
булинов 

  
 
 
(21) e 2020 0822 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A61K 47/68 (2017.01.01) 

           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           C07K 16/28 (2006.01.01) 

(96) 18797311.0, 2018.10.12 
(87) WO 2019/075417, 2019.04.18 
(31) 201762572467P 
(32) 2017.10.14 
(33) US 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(71) ABBVIE INC., US 
(72) SINGH Shweta, US; RICHARDSON Jennifer 

Hope, US; SERWER Laura Patterson, US; 
TERRETT Jonathan Alexander, US; MORGAN-
LAPPE Susan E., US; HENRIQUES Tracy, US; 
RALSTON Sherry L., US; LEANNA Marvin Ro-
bert, US; BADAGNANI Ilaria, US; BOSE 
Sahana, US 

(54) Conjugate de anticorpi activabili anti-CD71-
medicament și procedee de utilizare a aces-
tora 
Anti-CD71 activatable antibody drug 
conjugates and methods of use thereof 
Конъюгаты активируемых антител про-
тив CD71 и лекарственного средства и 
способы их применения 

  
 
 
(21) e 2020 0823 (13) A1 
(51) Int.Cl.: A23J 3/04 (2006.01.01) 

           A23J 1/00 (2006.01.01) 
           A23L 3/16 (2006.01.01) 
           A23L 13/30 (2016.01.01) 
           A23L 13/60 (2016.01.01) 

(96) 18799897.6, 2018.10.01 
(87) WO 2019/070602, 2019.04.11 
(31) 201762567041P 
(32) 2017.10.02 
(33) US 
(71) PROTEUS INDUSTRIES, INC., US 
(72) KELLEHER Stephen D., US; FIELDING William 

R., US 
(54) Proteină funcțională obținută din țesut mus-

cular animal sau carne dezosată mecanic și 
procedeu de preparare a acesteia 
Functional protein derived from animal 
muscle tissue or mechanically deboned 
meat and method for making the same 
Функциональный белок, полученный из 
мышечной ткани животных или мяса 
механической обвалки, и способ его 
приготовления 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 
 
 

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

Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
 

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

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

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

основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобрете-
ний. 
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(11) 4705 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01G 9/00 (2006.01) 

A01G 9/02 (2006.01) 
A01G 27/00 (2006.01) 
A01G 27/04 (2006.01) 

(21) a 2018 0112 
(22) 2018.12.19 
(71)(72)(73) ODOBESCU Serghei, MD; IMBIROVSKI 

Vladimir, MD 
(54)     Instalaţii pentru cultivarea plantelor 
(57) Invenţia se referă la fitotehnie, în special la 

instalaţii pentru cultivarea plantelor cu sistem 
de udare direct şi automat. 
Instalaţiile pentru cultivarea plantelor conţin 
un recipient (1) deschis, pe fundul (3) căruia 
sunt executate orificii pentru drenare, şi un 
suport detaşabil, executat din material tran-
sparent. Fundul (3) recipientului (1) este exe-
cutat concav în interior formând un cuib pen-
tru instalarea suportului detaşabil, care este 
fixat cu ajutorul unor elemente de fixare. Pe 
fundul (3) recipientului (1), este executat, cel 
puţin, un cuib (11) pentru montarea unui car-
tuş cu umplutură higroscopică; sau este exe-
cutat un uluc (5) pentru umplutură higroscopi-
că sau un element de intercalare din material 
higroscopic. Pe suprafaţa laterală a capătului 
inferior al recipientului (1) este executat un 
uluc (7). Conform primei realizări a instalaţiei, 
capătul superior al ulucului (7) este amplasat 
la nivelul capătului superior al suportului deta-
şabil, iar, conform celei de-a doua realizări a 
instalaţiei, capătul superior al ulucului (7) este 
situat mai sus de fundul (3) recipientului (1). 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 16 

* 
*     * 

(54)     Plant cultivation facilities  
(57) The invention relates to the field of plant culti-

vation and can be used for cultivating plants 
with direct and automatic irrigation systems. 
The plant cultivation facilities for comprise an 
open reservoir (1), at the bottom (3) of which 
drainage holes are made, and a removable 
pallet, made of transparent material. The bot-
tom (3) of the reservoir (1) is made concave 
inward, forming a removable pallet installation 
socket, which is fastened with fixing elements. 
At the bottom (3) of the reservoir (1) is made 
at least one cartridge installation socket with 
hygroscopic filling; or is made a hole for 
mounting an insert, or wick, or tow, or tape of 
hygroscopic material; or made drainage holes 
for the hygroscopic and/or drainage filling. In 

the lower portion of the side surface of the fa-
cilities is made a trough, oriented inside the 
facilities, with a protrusion, made in the re-
movable pallet. According to the first embod-
iment of facility, the upper end of the trough is 
placed at the level of the upper end of the re-
movable pallet, and according to the second 
embodiment of facility, the upper end of the 
trough is placed above the bottom (3) of the 
reservoir (1). 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 16 

* 
*     * 

(54) Устройства для выращивания растений  
(57) Изобретение относится к растениеводству, 

в частности к устройствам для выращива-
ния растений с системой прямого и авто-
матического полива. 
Устройства для выращивания растений 
содержат открытую емкость (1), на дне (3) 
которой выполнены дренажные отверстия, 
и съёмный поддон, выполненный из про-
зрачного материала. Дно (3) емкости (1), 
выполнено вогнутым вовнутрь, образуя 
гнездо для установки съёмного поддона, 
который закреплен при помощи фиксиру-
ющих элементов. На дне (3) емкости (1) 
выполнено, по меньшей мере, одно гнездо 
(11) для установки картриджа с гигроскопи-
ческой засыпкой; или выполнен желоб (5) 
для гигроскопического материала или 
вставки из гигроскопического материала. 
На боковой поверхности нижнего участка 
емкости (1) выполнен желоб (7). Согласно 
первому исполнению устройства, верхний 
торец желоба (7) расположен на уровне 
верхнего торца съёмного поддона, а со-
гласно второму исполнению устройства 
верхний торец желоба (7)  расположен 
выше дна (3) емкости (1). 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 16 
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(11) 4706 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 36/66 (2006.01) 

A61K 31/4355 (2006.01) 
A61K 31/473 (2006.01) 
A61K 31/4741 (2006.01) 
B01D 11/02 (2006.01) 
C07D 491/153 (2006.01) 

(21) a 2019 0069 
(22) 2019.07.16 
(67) s 2019 0081, 1899.12.30 
(71)(73) CASIAN Ana, MD; CASIAN Igor, MD; VALI-

CA Vladimir, MD; TODIRAŞ Mihail, MD 
(72) CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; VALICA 

Vladimir, MD; TODIRAŞ Mihail, MD 
(54) Procedeu de obţinere a bisulfaţilor alcaloi-

zilor benzofenantridinici din frunze de 
maclee 

(57) Invenţia se referă la industria chimico-
farmaceutică şi poate fi utilizată pentru obţine-
rea bisulfaţilor  alcaloizilor benzofenantridinici 
cu activitate antimicrobiană, şi anume a 
sanguinarinei şi cheleritrinei, din frunze de 
maclee. 
Procedeul de obţinere a bisulfaţilor alcaloizilor 
benzofenantridinici din frunze de Macleaya 
microcarpa (Maxim.) Fedde sau Macleaya 
cordata (Wild.) R. Br. constă în extracţia alca-
loizilor din materia primă cu amestec 
hidroalcoolic, cristalizarea produsului crud din 
extractul hidroalcoolic, separarea, spălarea şi 
uscarea produsului crud, purificarea produsu-
lui crud, cristalizarea, separarea, spălarea şi 
uscarea produsului ţintă, totodată extracţia 
materiei prime se efectuează cu etanol de 
90%, cristalizarea produsului crud se iniţiază 
prin acidularea extractului hidroalcoolic cu 
acid sulfuric până la concentraţia de 0,1-0,12 
mol/l, după care extractul acidulat se menţine 
2-3 săptămâni pentru finisarea cristalizării, pu-
rificarea produsului crud se efectuează prin 
tratarea cu soluţie de carbonat de sodiu la pH 
3,0-6,0, înlăturarea sedimentului, sorbţia im-
purităților pe cărbune activat şi cristalizarea 
produsului ţintă prin tratarea soluţiei purificate 
cu acid sulfuric.  

Procedeul permite de a obţine suma bisulfaţi-
lor alcaloizilor din frunze de maclee fără utili-
zarea solvenţilor şi reactivilor toxici şi de a 
simplifica procesul tehnologic. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for producing bisulfates of ben-
zophenanthridine alkaloids from macleaya 
leaves 

(57) The invention relates to the pharmaceutical 
industry and can be used for producing bisul-
fates of benzophenanthridine alkaloids with 
antimicrobial activity, in particular sanguinar-
ine and helerythrin, from macleaya leaves. 
The process for producing bisulfates of ben-
zophenanthridine alkaloids from leaves of 
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde or Mac-
leaya cordata (Wild.) R. Br. comprises the ex-
traction of alkaloids from raw materials with 
an alcohol-water mixture, crystallization of the 
crude product from the alcohol-water extract, 
separation, washing and drying of the crude 
product, purification of the crude product, 
crystallization, separation, washing and drying 
of the end product,  at the same time extrac-
tion of the raw material is carried out with 90% 
ethanol, crystallization of the crude the prod-
uct is initiated by acidification of the alcohol-
water extract with sulfuric acid to a concentra-
tion of 0.1-0.12 mol/L, after which the acidified 
extract is aged for 2-3 weeks to complete 
crystallization, purification of the crude prod-
uct is carried out by treatment with sodium 
carbonate solution to pH 3.0-6, 0, removal of 
sediment, sorption of impurities by activated 
carbon and crystallization of the end product 
by treatment of the purified solution with sulfu-
ric acid. 
The process allows to obtain the sum of alka-
loids bisulfates from macleaya leaves without 
the use of toxic solvents and reagents, and 
also to simplify the process. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения бисульфатов бензо-
фенантридиновых алкалоидов из ли-
стьев маклейи 

(57) Изобретение относится к химико-
фармацевтической промышленности и мо-
жет быть использовано для получения би-
сульфатов бензофенантридиновых алка-
лоидов с антимикробной активностью, в 
частности сангвинарина и хелеритрина, из 
листьев маклейи.  
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Способ получения бисульфатов бензофе-
нантридиновых алкалоидов из листьев 
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde или 
Macleaya cordata (Wild.) R. Br. включает 
экстракцию алкалоидов из сырья спирто-
водной смесью, кристаллизацию сырого 
продукта из спиртоводного экстракта, от-
деление, промывку и сушку сырого продук-
та, очистку сырого продукта, кристаллиза-
цию, отделение, промывку и сушку целево-
го продукта, при этом экстракция сырья 
проводится 90%-ным этанолом, кристал-
лизация сырого продукта инициируется 
подкислением спиртоводного экстракта 
серной кислотой до концентрации 0,1-0,12 
моль/л, после чего подкисленный экстракт 
выдерживается 2-3 недели для заверше-
ния кристаллизации, очистка сырого про-
дукта осуществляется путем обработки 
раствором карбоната натрия до pH 3,0-6,0, 
удаления осадка, сорбции примесей акти-
вированным углем и кристаллизации целе-
вого продукта путем обработки очищенного 
раствора серной кислотой.  
Способ позволяет получить сумму би-
сульфатов алкалоидов из листьев маклейи 
без использования токсичных растворите-
лей и реактивов, а также упростить техно-
логический процесс. 

 
 П. формулы: 3 
 
 
 
(11) 4707 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01) 

C07C 47/55 (2006.01) 
C07C 47/56 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07D 213/00 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2019 0051 
(22) 2019.06.20 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; BĂLAN Greta, MD; 

ULCHINA Ianina, MD; GRAUR Vasilii, MD; 
ŢAPCOV Victor, MD 

(54) [N'-(3,5-dibromo-2-oxidobenziliden)-N-
(prop-2-en-1-il)carbamohidrazonotioato] 
piridincupru, care manifestă activitate 
antimicrobiană faţă de bacteriile din spe-
ciile Bacillus cereus şi Bacillus subtilis 

 
 
 
 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un complex de cupru biologic activ 
din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de 
tranziţie. Acest compus coordinativ manifestă 
activitate bacteriostatică şi bactericidă înaltă 
faţă de bacteriile din speciile Bacillus cereus 
şi Bacillus subtilis. Datorită acestor proprietăţi 
el poate găsi aplicare în medicină şi 
veterinărie în calitate de preparat 
antimicrobian. 
Conform invenţiei, se revendică compusul [N'-
(3,5-dibromo-2-oxidobenziliden)-N-(prop-2-
en-1-il)carbamohidrazonotioato]piridincupru 
cu formula: 

N
Cu
O

N

S

Br

Br N

NH

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabili-
rea la compusul revendicat a activităţii 
antimicrobiene înalte faţă de bacteriile din 
speciile Bacillus cereus şi Bacillus subtilis. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) [N'-(3,5-Dibromo-2-oxidobenzylidene)-N-
(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioato] 
pyridincopper, exhibiting antimicrobial ac-
tivity against bacteria of the species Bacil-
lus cereus and Bacillus subtilis 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a biologically active copper 
complex from the class of transition metal thi-
osemicarbazonates. This coordination com-
pound exhibits high bacteriostatic and bacte-
ricidal activity against bacteria of the species 
Bacillus cereus and Bacillus subtilis. Due to 
these properties, it can find application in 
medicine and veterinary medicine as an anti-
microbial agent. 
According to the invention, claimed is the 
compound [N'-(3,5-dibromo-2-oxidobenzy-
lidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazono-
thioato]pyridincopper of the formula: 
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N
Cu
O

N

S

Br

Br N

NH
T

he technical result of the invention consists in 
establishing in the claimed compound the high 
antimicrobial activity against bacteria of the spe-
cies Bacillus cereus and Bacillus subtilis. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) [N'-(3,5-дибромо-2-оксидобензилиден)-N-
(проп-2-ен-1-ил)карбамогидразонотиоато] 
пиридинмедь, проявляющая противо-
микробную активность в отношении 
бактерий видов Bacillus cereus и 
Bacillus subtilis 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
комплексу меди класса тиосемикарбазона-
тов переходных металлов. Это координа-
ционное соединение проявляет высокую 
бактериостатическую и бактерицидную ак-
тивность в отношении бактерий видов 
Bacillus cereus и Bacillus subtilis. Благодаря 
этим свойствам оно может найти примене-
ние в медицине и ветеринарии в качестве 
противомикробного препарата. 
Согласно изобретению, заявляется соеди-
нение [N'-(3,5-дибромо-2-оксидобензили-
ден)-N-(проп-2-ен-1-ил)карбамогидразоно-
тиоато]пиридинмедь формулы: 

N
Cu
O

N

S

Br

Br N

NH

Технический результат изобретения за-
ключается в установлении у заявленного 
соединения высокой противомикробной ак-
тивности в отношении бактерий видов 
Bacillus cereus и Bacillus subtilis. 

 
 П. формулы: 2 
 
 

(11) 4708 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 11/00 (2006.01) 

C07D 213/53 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) a 2019 0044 
(22) 2019.05.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; FUIOR Arcadie, MD; 

FLOQUET Sébastien, FR; BURDUNIUC Ol-
ga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; TODERAŞ Ion, 
MD 

(54) Bis(µ2-sulfido)-bis{[N-ciclohexil-N'-(1-piri-
din-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato-
(N,N,S)-oxomolibden} sescvihidrat care 
manifestă proprietăţi de inhibitor al prolife-
rării fungilor levuriformi 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la sinteza unui compus coordinativ al 
molibdenului(V) biologic activ din clasa 
tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie. 
Acest complex inhibă proliferarea fungilor 
levuriformi şi datorită acestor proprietăţi poate 
găsi aplicare în medicină şi veterinărie în cali-
tate de preparat antifungic. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 
bis(µ2-sulfido)-bis{[N-ciclohexil-N'-(1-piridin-2-
il)-etiliden]carbamohidrazontioato-(N,N,S)-
oxomolibden} sescvihidrat cu formula: 

S

S
Mo N
N

S N

HN

O
N Mo

SN

N

NH

O
1,5 H2O.

. 
Compusul menţionat manifestă proprietăţi de 
inhibitor al proliferării fungilor levuriformi. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 
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(54) Bis(µ2-sulfido)-bis{[N-cyclohexyl-N’-(1-
pyridin-2-yl)ethylidene]carbamohydrazon-
thioato-(N,N,S)oxomolybdenum}sesquihy-
drate exhibiting properties of yeast-like 
fungi reproduction inhibitor 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the synthesis of a biologically 
active coordination compound of molybdenum 
(V) from the class of transition metal thio-
semicarbazonates. This complex inhibits the 
reproduction of yeast-like fungi and, thanks to 
these properties, can be used in medicine and 
veterinary medicine as an antifungal agent. 
According to the invention, claimed is a 
bis(µ2-sulfido)-bis{[N-cyclohexyl-N’-(1-pyridin-
2-yl)ethylidene]carbamohydrazonthioato-
(N,N,S)oxomolybdenum}sesquihydrate com-
pound of the formula: 

S

S
Mo N
N

S N

HN

O
N Mo

SN

N

NH

O
1,5 H2O.

. 
Said compound exhibits properties of yeast-
like fungi reproduction inhibitor. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Бис(µ2-сульфидо)-бис{[N-циклогексил- 
N'-(1-пиридин-2-ил)-этилиден]карбамо-
гидразонтиоато-(N,N,S)-оксомолибден} 
сесквигидрат, проявляющий свойства 
ингибитора размножения дрожжеподоб-
ных грибов  

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к синтезу биологически ак-
тивного координационного соединения мо-
либдена(V) класса тиосемикарбазонатов 
переходных металлов. Этот комплекс ин-
гибирует размножение дрожжеподобных 
грибов и благодаря этим свойствам может 
найти применение в медицине и ветерина-
рии в качестве противогрибкового препа-
рата. 
Согласно изобретению, заявляется соеди-
нение бис(µ2-сульфидо)-бис{[N-цикло-
гексил-N'-(1-пиридин-2-ил)-этилиден]карба-
могидразонтиоато-(N,N,S)-оксомолибден} 
сесквигидрат формулы: 

S

S
Mo N
N

S N

HN

O
N Mo

SN

N

NH

O
1,5 H2O.

 
Упомянутое соединение проявляет свой-
ства ингибитора размножения дрожжепо-
добных грибов. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
 
(11) 4709 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01) 

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

(21) a 2019 0066 
(22) 2019.07.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 

BIOTEHNOLOGIE, MD 
(72)  EFREMOVA Nadejda, MD; BEŞLIU Alina, 

MD; USATÎI Agafia, MD 
(54) Procedeu de cultivare a levurilor 

Rhodotorula gracilis 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 

la un procedeu de cultivare a levurilor 
Rhodotorula gracilis şi poate fi utilizată pentru 
obţinerea enzimelor antioxidante superoxid 
dismutaza şi catalaza cu potenţial înalt de 
aplicare în industria microbiologică, farmaceu-
tică şi cosmetică. 
Procedeul, conform invenţiei, include obţine-
rea suspensiei de levuri ale tulpinii 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03 prin cultiva-
re timp de 24 de ore pe mediul YPD, inocula-
rea suspensiei în concentraţie de 5% vol. pe 
mediul YPD cu adăugarea nanoparticulelor de 
Ag cu dimensiunea de 5 nm în concentraţie 
de 10,0...15,0 mg/L şi cultivarea la temperatu-
ra de 25...28°C cu agitare continuă la 
180...200 rot./min în decurs de 72 de ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for cultivation of Rhodotorula 
gracilis yeast 

(57) The invention relates to biotechnology, in par-
ticular to a process for cultivation of 
Rhodotorula gracilis yeast and can be used to 
produce antioxidant enzymes superoxide 
dismutase and catalase with high potential for 
use in the microbiological, pharmaceutical 
and cosmetic industries. 
The method, according to the invention, com-
prises production of a yeast suspension of 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03 strain by 
cultivation for 24 hours on YPD medium, in-
oculation of the suspension at a concentration 
of 5% vol. on YPD medium with addition of Ag 
nanoparticles with a size of 5 nm at a concen-
tration of 10.0…5.0 mg/L and cultivation at a 
temperature of 25…28°C with continuous stir-
ring at 180…200 rpm for 72 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ культивирования дрожжей 
Rhodotorula gracilis 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к способу культивирования 
дрожжей Rhodotorula gracilis, и может быть 
использовано для получения антиокси-
дантных ферментов супероксиддисмутаза 
и каталаза с высоким потенциалом приме-
нения в микробиологической, фармацевти-
ческой и косметической промышленности. 
Способ, согласно изобретению, включает 
получение дрожжевой суспензии штамма 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03 путем куль-
тивирования в течение 24 часов на среде 
YPD, инокуляцию суспензии в концентра-
ции 5% об. на среде YPD с добавлением 
наночастиц Ag с размером 5 нм в концен-
трации 10,015,0 мг/л и культивирование 
при температуре 25...28°C с непрерывным 
перемешиванием при 180...200 об./мин в 
течение 72 часов. 

 
 П. формулы: 1 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на 
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных 
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

 

 
 

 

O 

A 
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(11) 1450 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01) 

A01G 17/10 (2006.01) 
(21) s 2019 0129 
(22) 2019.12.18 
(71)(73) UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72) BALAN Valerian, MD; POMPUŞ Irina, MD; 

DODICA Dumitru, MD; ŞARBAN Vasilie, MD; 
GUCI Ivan, MD 

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

pomicultură, şi anume la un procedeu de cul-
tivare a murului.  
Procedeul, conform invenţiei, include palisa-
rea tulpinilor de rod pe spalier primăvara, du-
pă care de stâlpii spalierului se leagă o sfoa-
ră, paralel cu sârma şi se fixează de aceasta 
cu ajutorul unor elemente de fixare. Drajonii şi 
lăstarii murului sunt dirijaţi între sârmă şi sfoa-
ră. După recoltare ramurile care au fructificat 
se suprimă de la bază şi se înlătură, toamna  
târziu, elementele de fixare a sforii se scot, 
sfoara se dezleagă de  stâlpi şi se strânge, iar 
tulpinile de rod nou formate sunt lăsate să ca-
dă liber  pe sol. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54)     Process for cultivating blackberries 
(57) The invention relates to agriculture, in particu-

lar to fruit growing, namely to a process for 
cultivating blackberries. 
The process, according to the invention, com-
prises tying fruit canes to a trellis in spring, af-
ter which a cord is tied to the trellis posts, 
parallel to the wire and fastened to it using 
fasteners. The blackberry offshoots and 
sprouts are directed between the wire and the 
cord. After harvesting, the branches that have 
borne fruits are cut off at the base and re-
moved, and in late autumn, the cord fasteners 
are removed, the cord is untied from the posts 
and collected, and the newly formed fruit 
canes are allowed to freely fall to the ground. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

 
 
 
 
 

(54)     Способ культивирования ежевики 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности, к плодоводству, а имен-
но к способу культивирования ежевики. 
Способ, согласно изобретению,  включает  
подвязывание плодовых стеблей на шпа-
лере весной, после чего к столбам шпале-
ры привязывают шнур, параллельно про-
волоке и прикрепляют его к ней с помощью 
крепежных элементов. Отпрыски и побеги 
ежевики направляются между проволокой 
и шнуром. После сбора урожая ветви, ко-
торые плодоносили, срезаются у основа-
ния и удаляются, а поздней осенью кре-
пежные элементы шнура снимаются, шнур 
отвязывается от столбов и собирается, а 
вновь образованным плодовым стеблям 
дают возможность свободно спадать на 
землю. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 
 
(11) 1451 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23G 9/04 (2006.01) 

A23G 9/42 (2006.01) 
(21) s 2020 0007 
(22) 2020.02.05 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  POPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU 

Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; COJOCA-
RI Daniela, MD; BALAN Greta, MD; BUL-
GARU Viorica, MD 

(54)     Procedeu de fabricare a înghețatei 
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi anu-

me la un procedeu de fabricare a îngheţatei. 
Procedeul, conform invenţiei, include prepara-
rea mixului din lapte normalizat, smântână 
dulce, lapte degresat praf, zahăr, dextroză, 
sistem de stabilizare şi emulsionare, apă de-
ionizată; filtrarea, omogenizarea, pasteuriza-
rea, răcirea mixului, dozarea pudrei de aronia 
sau de cătină albă, sau de măceşe, sau de 
păducel şi a extractului hidroalcoolic de aronia 
sau păducel, sau a extractului liposolubil de 
cătină albă sau măceşe, maturarea, 
freezerarea mixului, ambalarea, călirea şi de-
pozitarea îngheţatei. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54)     Process for producing ice cream 
(57) The invention relates to the dairy industry, 

namely to a process for producing ice cream. 
The process, according to the invention, com-
prises preparing a mixture of normalized milk, 
cream, powdered skimmed milk, sugar, dex-
trose, a mixture of stabilizer and emulsifier, 
deionized water; filtering, homogenizing, pas-
teurizing, cooling the mixture, dosing the 
powder of chokeberry, or sea buckthorn, or 
rosehip, or hawthorn and the aqueous-
alcoholic extract of chokeberry or hawthorn or 
fat-soluble extract of sea buckthorn or rose-
hip, ripening, freezing the mixture, packaging, 
hardening and storing the ice cream. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54)     Способ производства мороженного 
(57) Изобретение относится к молочной про-

мышленности, а именно к способу произ-
водства мороженого. 
Способ, согласно изобретению, включает 
приготовление смеси из нормализованного 
молока, сливок, сухого обезжиренного мо-
лока, сахара, декстрозы, смеси стабилиза-
тора и эмульгатора, деионизированной во-
ды; фильтрацию, гомогенизацию, пастери-
зацию, охлаждение смеси, дозирование 
порошка аронии, или облепихи, или ши-
повника, или боярышника и водно-
спиртового экстракта аронии или боярыш-
ника или жирорастворимого экстракта об-
лепихи или шиповника, созревание, фри-
зерование смеси, упаковку, закаливание и 
хранение мороженого. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1452 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 33/15 (2006.01) 
C12Q 1/37 (2006.01) 

(21) s 2020 0009 
(22) 2020.02.13 
(71)(73) AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTA-

TE PUBLICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, 
MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL RE-
PUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  PÎNZARU Iurie, MD; GUDUMAC Valentin, 
MD; TONU Tatiana, MD; STÎNCĂ Kristina, 
MD 

 
 

(54) Metodă de diagnostic al intoxicaţiilor acute 
de etiologie chimică 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
toxicologie şi poate fi utilizată în diagnosticul 
intoxicaţiilor acute de etiologie chimică.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că proba de 
sânge a pacienţilor cu intoxicaţie acută de eti-
ologie chimică se prelucrează cu triton X-100, 
se agită la vortex, timp de  60 s, se adaugă 
soluţie de tampon fosfat-citrat cu pH de 
7,07,1, se  centrifughează; se transferă 300 
µl de hemolizat în microplaca fotometrică, se 
măsoară absorbanţa Abs1  la lungimea de un-
dă de 630 nm, se adaugă aceton-cianhidrină 
(concentraţia finală de 7,5...15,0 µM/l), se agi-
tă timp de 3 min într-un termostat agitator şi 
se măsoară  absorbanţa Abs2 la lungimea de 
undă de 630 nm, absorbanţa Abs3  la lungi-
mea de undă de 620 nm şi absorbanţa Abs4 la 
lungimea de undă de 650 nm. Se adaugă feri-
cianură de potasiu (concentraţia finală de 
1,1...2,2 µM/L), se agită timp de 3 min într-un 
termostat agitator şi se măsoară  absorbanţa 
Abs5 la lungimea de undă de 540 nm, apoi se 
determină concentraţia de MetHb, Hbtot.(fără 

SHb), HbO2,  SHb, Hbtot în hemolizat, 
%MetHb/Hbtot, %SHb/Hbtot şi suma pigmenţi-
lor sangvini neactivi. În cazul în care cantita-
tea procentuală de methemo-globină raporta-
tă la cantitatea de Hb totală este mai mare de 
1%, cantitatea procentuală de sulfhemoglo-
bină raportată la cantitatea de Hb totală este 
mai mare de 0,4%, iar suma pigmenţilor san-
gvini neactivi este mai mare de 20%, se diag-
nostichează prezenţa intoxicaţiei acute de  
etiologie chimică. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for diagnosing acute poisonings 
of chemical etiology 

(57) The invention relates to medicine, in particular 
to toxicology and can be used for diagnosing 
acute poisonings of chemical etiology. 
Summary of the invention consists in that a 
blood sample of patients with acute poisoning 
of chemical etiology is treated with Triton X-
100, stirred by shaking, for 60 s, is added a 
solution of phosphate-citrate buffer with a pH 
of 7.0…7.1, is centrifuged; is transferred 300 
μl of hemolysate to a photometric microplate, 
is measured the Abs1 absorption at a wave-
length of 630 nm, is added acetone-
cyanohydrin (final concentration 7.5…5.0 
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μM/L), is stirred for 3 min in a shaker-
thermostat and Abs2 absorption is measured 
at a wavelength of 630 nm, Abs3 absorption at 
a wavelength of 620 nm, Abs4 absorption at a 
wavelength of 650 nm. Potassium ferricyanide 
is added (final concentration 1.1…2.2 μM/L), 
is stirred for 3 min in a shaker-thermostat and 
Abs5 absorbance is measured at a wave-
length of 540 nm, after which is determined 
the concentration of MetHb, Hbtot(without SHb), 

HbO2, SHb, Hbtot in the hemolysate, 
%MetHb/Hbtot, %SHb/Hbtot, and the sum of 
inactive blood pigments. In the case when the 
percentage of methemoglobin in relation to 
the total amount of Hb is more than 1%, the 
percentage of sulfohemoglobin in relation to 
the total amount of Hb is more than 0.4%, and 
the sum of inactive blood pigments is more 
than 20%, the presence of acute poisoning of 
chemical etiology is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики острых отравлений 
химической этиологии 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к токсикологии, и может быть 
использовано для диагностики острых 
отравлений химической этиологии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
образец крови пациентов с острым отрав-
лением химической этиологии обрабаты-
вают тритоном Х-100, перемешивают 
встряхиванием, в течение 60 с, добавляют 
раствор фосфатно-цитратного буфера с 
рН 7,07,1, центрифугируют; переносят 
300 мкл  гемолизата в фотометрический 
микропланшет, измеряют поглощение Abs1 
при длине волны 630 нм, добавляют аце-
тон-циангидрин (конечная концентрация 
7,5... 5,0 мкМ/л), перемешивают в течение 
3 мин  в шейкер-термостате и измеряют 
поглощение Abs2 при длине волны 630 нм, 
поглощение Abs3 при длине волны 620 нм, 
поглощение Abs4 при длине волны 650 нм. 
Добавляют ферицианид калия (конечная 
концентрация 1,12,2 мкМ/л), перемеши-
вают в течение 3 мин в шейкер-термостате 
и измеряют поглощение Abs5 при длине 
волны 540 нм, после чего определяют кон-
центрацию MetHb, Hbtot(без SHb) HbO2,  SHb, 
Hbtot в гемолизате, %MetHb/Hbtot, 
%SHb/Hbtot и сумму неактивных пигментов 
крови. В случае, когда процентное содер-
жание метгемоглобина по отношению к 
 
 

общему количеству Hb более 1%, процент-
ное содержание сульфогемоглобина по 
отношению к общему количеству Hb более 
0,4%, а сумма неактивных пигментов крови 
более 20%, диагностируют наличие остро-
го отравления химической этиологии. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 
(11) 1453 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C09B 61/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0133 
(22) 2019.12.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) SAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, 

MD; TATAROV Pavel, MD; IVANOVA Raisa, 
MD 

(54) Procedeu de obţinere a coloranţilor din pe-
tale de șofrănel (Carthamus tinctorius L.) 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a coloranţi-
lor din petale de șofrănel. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
petalelor cu soluţie de carbonat de sodiu de 
3...5% şi presarea ulterioară a acestora, se-
pararea soluţiei obţinute după presare şi trata-
rea acesteia cu acid citric până la un pH de 
4,8...6,3, după care urmează separarea se-
dimentului de cartamină de soluţia de 
luteolină. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing dyes from Safflow-
er petals (Carthamus tinctorius L.) 

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a process for producing dyes from 
Safflower petals. 
The process, according to the invention, com-
prises treating the petals with 3…5% sodium 
carbonate solution and subsequently pressing 
them, separating the solution obtained after 
pressing and treating it with citric acid to a pH 
of 4.8…6.3, followed by the separation of the 
cardamine sediment from the luteolin solution. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Способ получения красителей из ле-
пестков сафлора (Carthamus tinctorius 
L.) 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу получе-
ния красителей из лепестков сафлора. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку лепестков 35%-ным раство-
ром карбоната натрия и последующее их 
прессование, отделение полученного по-
сле прессования раствора и его обработку 
лимонной кислотой до рН 4,8...6,3, после 
чего следует разделение осадка картамина 
от раствора лютеолина. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
 
(11) 1454 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F24S 21/00 (2018.01) 

F24H 7/00 (2006.01) 
(21) s 2019 0024 
(22) 2019.02.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD 
(72)  ERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vita-

lie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD 
(54)     Acumulator hibrid al căldurii solare 
(57) Invenţia se referă la termotehnică, şi poate fi 

utilizată în sisteme de alimentare cu energie 
termică cu acumularea acesteia în sol. 
Acumulatorul hibrid al căldurii solare conţine 
un rezervor orizontal (1) cu apă, care este 
amplasat pe sol (19) şi acoperit cu un capac 
transparent (5), dotat cu primul termometru 
(3) scufundat în apă, pe fundul rezervorului 
(1) fiind amplasat un absorbant al radiaţiei so-
lare (4). Sub rezervorul orizontal (1), în sol 
(19), este executată o mină (6), în care este 
instalat un rezervor vertical (15) cu apă, unit 
cu rezervorul orizontal (1) prin intermediul a 
două conducte, de apă rece (7), dotată cu o 
pompă (9), şi de apă caldă (8), dotată cu pri-
ma supapă (10). În jurul rezervorului vertical 
(15) este amplasat un amestec de nisip-pietriş 
(11) şi un schimbător de căldură cu ţevi (12), 
sub care este fixat primul senzor de umiditate 
(17). Sub rezervorul orizontal (1), în sol (19), 
este amplasat un umidificator în formă de 
conductă (13), executată din material poros și 
unită cu un capăt cu rezervorul orizontal (1) 
prin a doua supapă (14), celălalt capăt al 
 
 
 
 
 

conductei (13) fiind închis cu un dop. Sub 
conductă (13) sunt amplasate al doilea ter-
mometru (16) şi al doilea senzor de umiditate 
(18). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54)     Hybrid solar heat accumulator  
(57) The invention relates to heat engineering and 

can be used in heat supply systems with heat 
storage in the soil. 
The hybrid solar heat accumulator comprises 
a horizontal tank (1) with water, which is 
placed on the soil (19) and covered with a 
transparent cover (5), equipped with the first 
thermometer (3) immersed in water, at the 
bottom of the tank (1) being placed a solar ra-
diation absorber (4). Under the horizontal tank 
(1), in the ground (19), is made a mine (6), 
wherein is installed a vertical tank (15) with 
water, connected to the horizontal tank (1) by 
means of two pipes (7), of cold water, 
equipped with a pump (9), and of hot water 
(8), equipped with the first valve (10). Around 
the vertical tank (15) is placed a sand-gravel 
mixture (11) and a tubular heat exchanger 
(12), under which is fixed the first humidity de-
tector (17). Under the horizontal tank (1), in 
the soil (19), is placed a humidifier in the form 
of a pipe (13), made of porous material and 
connected with one end to the horizontal tank 
(1) by means of the second valve (14), the 
other end of the pipe (13) being closed with a 
stopper. Under the pipe (13) are placed the 
second thermometer (16) and the second 
humidity detector (18). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Гибридный аккумулятор солнечного 
тепла 

(57) Изобретение относится к теплотехнике, и 
может быть использовано в системах теп-
лоснабжения с аккумулированием тепла в 
грунте. 
Гибридный аккумулятор солнечного тепла 
содержит горизонтальный резервуар (1) с 
водой, который расположен на грунте (19) 
и накрыт прозрачной крышкой (5), снаб- 
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женный первым термометром (3), погру-
женным в воду, на дне резервуара (1) бу-
дучи размещен поглотитель солнечного 
излучения (4). Под горизонтальным резер-
вуаром (1), в грунте (19), выполнена шахта 
(6), в которой установлен вертикальный 
резервуар (15) с водой, соединенный с го-
ризонтальным резервуаром (1) с помощью 
двух труб холодной воды (7), снабженной 
насосом (9), и горячей воды (8), снабжен-
ной первым клапаном (10). Вокруг верти-
кального резервуара (15) размещена пес-
чано-гравийная смесь (11) и трубчатый 
теплообменник (12), под которым закреп-
лен первый датчик влажности (17). Под го-
ризонтальным резервуаром (1), в грунте 
(19), размещен увлажнитель в виде трубы 
(13), выполненной из пористого материала 
и соединенной одним концом с горизон-
тальным резервуаром (1) посредством 
второго клапана (14), другой конец трубы 
(13) будучи закрыт заглушкой. Под трубой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) расположены второй термометр (16) и 
второй датчик влажности (18). 

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

patent specification validated  
in the Republic of Moldova/ 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 
 
 

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

. 
 

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

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии 
с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче 
патента. 
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(11) MD/EP 3273992 (13) T2 
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01) 

           C07K 16/28 (2006.01.01) 
           C07K 16/46 (2006.01.01) 
           C12P 21/08 (2006.01.01) 
            A61K 39/00 (2006.01.01) 

(21) e 2018 0112 
(96) 16769535.2, 2016.03.22 
(97) 3273992, 2020.05.13 
(87) WO 2016/154177, 2016.09.29 
(31) 201562137034P; 201562147484P; 

201562156588P; 201562242489P; 
201562255635P 

(32) 2015.03.23; 2015.04.14; 2015.05.04; 
2015.10.16; 2015.11.16 

(33) US; US; US; US; US 
(71)(73) JOUNCE THERAPEUTICS, INC., US 
(72) SAZINSKY Stephen, US; MICHAELSON 

Jennifer S., US; SATHYANARAYANAN 
Sriram, US; ELPEK Kutlu Goksu, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Anticorpi pentru ICOS 

Antibodies to ICOS 
Антитела против ICOS 

(57) În prezenta invenție sunt prezentate diferite 
variante referitoare la anticorpi. Unele din-
tre realizări includ anticorpi agoniști care 
leagă ICOS. Astfel de anticorpi pot fi folosiți 
în metode pentru a trata, de exemplu, can-
cerul. 

 
Revendicări: 18 
Figuri: 27 
Secvenţe: 191 

 * 
*   * 

(57)  Provided herein are various embodiments 
relating to antibodies. Some of the 
embodiments include agonist antibodies 
that bind ICOS. Such antibodies can be 
used in methods to treat, for example, can-
cer. 
 
Claims: 18 
Fig.: 27 
Sequences: 191 

 

 
 
 
(11) MD/EP 3286203 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07H 21/00 (2006.01.01) 

           C12P 19/34 (2006.01.01) 
           C12N 15/113 (2010.01.01) 

(21) e 2018 0204 
(96) 16720636.6, 2016.04.21 
(97) 3286203, 2020.05.06 
(87) WO 2016/172346, 2016.10.27 
(31) 201562151891P 
(32) 2015.04.23 
(33) US 
(71)(73) GERON CORPORATION, US 
(72) RAMIYA Premchandran H., US 
(74) MARGINE Ion 
(54) Metode de preparare a polinucleotidelor 

folosind compoziții de săruri de cationi 
multivalenți 
Methods of polynucleotide preparation 
using multivalent cation salt compo-
sitions 
Способы получения полинуклеотидов 
с использованием композиций много-
валентных катионных солей 

(57) Aspecte ale dezvăluirii includ metode de 
preparare a unei polinucleotide. În unele 
variante de realizare, metoda include pune-
rea în contact a unei prime compoziții 
polinucleotidice care include: o polinuc-
leotidă care are o secvență de 7 sau mai 
multe subunități nucleozidice în care cel 
puțin două dintre subunitățile nucleozidice
sunt unite printr-o o legătură tiofosfo-
ramidat N3’→P5’ între subunități; și produ-
se și reactivi de sinteză care nu sunt țintă; 
cu o sare de cation multivalent pentru a 
precipita o primă sare de polinucleotidă 
incluzând cel  puțin un contraion cationic
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 multivalent; și separarea sării de 
polinucleotidă din prima compoziție 
polinucleotidică pusă în contact, pentru a 
se obține o a doua compoziție polinuc-
leotidică care include prima sare de poli-
nucleotidă. În anumite variante de realiza-
re, metoda include în plus punerea în 
contact a primei sări de polinucleotidă cu 
un suport de cromatografie în fază inver-
să; și eluarea din suportul de cromatogra-
fie a unei a treia compoziții polinuc-
leotidice care include o a doua sare de 
polinucleotidă. De asemenea, sunt furni-
zate compoziții care includ o sare de 
polinucleotidă care include cel puțin un 
contraion cationic multivalent. 

 
Revendicări: 28 
Figuri: 4 
Secvenţe: 23 

 * 
*   * 

 
(57)  Aspects of the disclosure include methods 

for the preparation of a polynucleotide. In 
some embodiments, the method includes 
contacting a first polynucleotide composi-
tion including: a polynucleotide having a 
sequence of 7 or more nucleoside subunits 
and at least two of the nucleoside subunits 
are joined by a N3'>P5' thiophosphorami-
date inter-subunit linkage; and non-target 
synthetic products and reagents; with a 
multivalent cation salt to precipitate a poly-
nucleotide salt including at least one multi-
valent cation counterion; and separating the 
polynucleotide salt from the contacted first 
polynucleotide composition to produce a 
second polynucleotide composition includ-
ing the polynucleotide salt. In certain em-
bodiments, the method further includes 
contacting the polynucleotide salt with a 
reverse phase chromatography support; 
and eluting from the chromatography sup-
port a third polynucleotide composition in-
cluding  the  polynucleotide.  Also  provided 

 are compositions including a salt of the pol-
ynucleotide including at least one multiva-
lent cation counterion. 
 
Claims: 28 
Fig.: 4 
Sequences: 23 
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(33) WO 
(71)(73) ABBVIE INC., US 
(72) FIDANZE Steven D., US; HASVOLD Lisa 

A., US; LIU Dachun, US; MCDANIEL Keith 
F., US; PRATT John, US; SCHRIMPF Mi-
chael, US; SHEPPARD George S., US; 
WANG Le, US; LI Bing, US 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Inhibitori ai bromodomeniului 

Bromodomain inhibitors 
Ингибиторы бромодомена 

(57) Prezenta invenție furnizează compuși cu 
formula (I) în care R1, R2, R3, R4, R6, X1 
și X2 au oricare din valorile definite în spe-
cificație, și săruri acceptabile farmaceutic 
ale acestora, care sunt utili ca agenți în 
tratamentul bolilor și afecțiunilor, incluzând 
bolile inflamatorii, cancerul și SIDA. Sunt de 
asemenea furnizate compoziții farmaceutice 
care cuprind compuși cu formula (I).  
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Revendicări: 2 
 * 

*   * 
(57) The present invention provides for com-

pounds of formula (I) wherein R1, R2, R3, 
R4, R6, X1, and X2 have any of the values 
defined in the specification, and pharma-
ceutically acceptable salts thereof, that are 
useful as agents in the treatment of diseas-
es and conditions, including inflammatory 
diseases, cancer, and AIDS. Also provided 
are pharmaceutical compositions compris-
ing compounds of formula (I).  

Claims: 2 
  

 
 
(11) MD/EP 3464271 (13) T2 
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           C07D 401/10 (2006.01.01) 
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(96) 17728593.9, 2017.05.31 
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(87) WO 2017/207983, 2017.12.07 
(31) 201609517; 201662343363P; 201702044; 

201762456219P 
(32) 2016.05.31; 2016.05.31; 2017.02.08; 

2017.02.08 
(33) GB; US; GB; US 
(71)(73) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED, 

GB 
(72) DAVIE Rebecca Louise, GB; EDWARDS 

Hannah Joy, GB; EVANS David Michael, 
GB; HODGSON Simon Teanby, GB; 
PETHEN Stephen John, GB; ROOKER 
David Philip, GB 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Derivați de pirazol în calitate de inhibitori 

ai kaliсreinei plasmatice 
Pyrazole derivatives as plasma kallikrein 
inhibitors 
Производные пиразола в качестве 
ингибиторов плазменного калликреи-
на 

(57) Prezenta invenție furnizează o selecție a 
compușilor cu formula (I): 

 
compoziții care cuprind astfel de compuși; 
utilizarea unor astfel de compuși în terapie 
(de exemplu în tratamentul sau prevenirea 
unei boli sau afecțiuni în care este implicată 
activitatea kalicreinei plasmatice); și metode 
pentru tratarea pacienților cu astfel de com-
puși; în care R5, R6, R7, A, B, W, X, Y și Z 
sunt cum s-au definit aici. 
 
Revendicări: 15 

 * 
*   * 
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(57) The present invention provides a selection 
of compounds of formula (I): 

 
compositions comprising such compounds; 
the use of such compounds in therapy (for 
example in the treatment or prevention of a 
disease or condition in which plasma kal-
likrein activity is implicated); and methods of 
treating patients with such compounds; 
wherein R5,R6,R7, A, B,W, X, Y and Z are 
as defined herein. 
 
Claims: 15 

  
 
 
(11) MD/EP 3468965 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 405/06 (2006.01.01) 
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US; COHEN Jeffrey Daniel, US; HENRY 
James Robert, US; MCMILLEN William 
Thomas, US; REAMAN Bradley Earl, US; 
RUBIO Almudena, US; SALL Daniel Jon, 
US; ZHAO Gaiying, US 

(74) PARASCA Dumitru 

(54) Compuși de 1-tetrahidropiranilcarbonil-
2,3-dihidro-1H-indol pentru tratamentul 
cancerului 
1-Tetrahydropyranylcarbonyl-2,3-dihydro- 
1H-indole compounds for treating cancer
1-Тетрагидропиранилкарбонил-2,3-диги-
дро-1Н-индольные соединения для 
лечения рака 

(57) Prezenta invenție se referă la anumiți com-
puși 2,3-dihidro-1H-indol noi, la compoziții 
farmaceutice care cuprind compușii și la 
metode de utilizare a compușilor pentru 
tratamentul cancerului, mai special pentru 
tratamentul cancerului selectat din grupul
care constă din melanom, leucemie 
mieloidă acută, leucemie limfocită cronică, 
cancer colorectal, cancer de sân, cancer 
pulmonar, cancer ovarian, carcinom al 
trompei uterine, carcinom peritoneal primar, 
cancer cervical, cancer gastric, cancer la 
ficat, cancer pancreatic, cancer tiroidian, 
gliom, limfom non-Hodgkin și limfom 
Hodgkin. 

 
Revendicări: 10 
Secvenţe: 13 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to certain 
novel 2,3-dihydro-1H-indole compounds, 
pharmaceutical compositions comprising the 
compounds, and methods of using the com-
pounds to treat cancer, more particularly for 
the treatment of cancer selected from the 
group consisting of melanoma, acute mye-
loid leukemia, chronic lymphocytic leukemia, 
colorectal cancer, breast cancer, lung can-
cer, ovarian cancer, fallopian tube carcino-
ma, primary peritoneal carcinoma, cervical 
cancer, gastric cancer, liver cancer, pancre-
atic cancer, thyroid cancer, glioblastoma, 
non- Hodgkin's lymphoma, and Hodgkin's 
lymphoma. 
 
Claims: 10 
Sequences: 13 
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(96) 17732775.6, 2017.06.05 
(97) 3468975, 2020.04.01 
(87) WO 2017/211759, 2017.12.14 
(31) 16173550 
(32) 2016.06.08 
(33) EP 
(71)(73) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., IT 
(72) OMBRATO Rosella, IT; MAGARO' Gabriele, 

IT; GAROFALO Barbara, IT; FURLOTTI 
Guido, IT; MANGANO Giorgina, IT; 
CAPEZZONE DE JOANNON Alessandra, IT

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Noi compuși antibacterieni 

New antibacterial compounds 
Новые антибактериальные соедине-
ния 

(57) Prezenta invenție se referă la noi compuși 
antibacterieni, compoziții farmaceutice care 
îi conțin și utilizarea lor în calitate de medi-
camente antimicrobiene. 
 
Revendicări: 16 

 * 
*   * 

(57)  The present invention relates to novel anti-
bacterial compounds, pharmaceutical com-
positions containing them and their use as 
antimicrobials. 
 
Claims: 16 
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(32) 2016.08.25 
(33) US 
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US 
(72) REKHTER Mark David, US; SHI Qing, US 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Derivat de triazolopirazinonă util în cali-

tate de inhibitor al PDE1 uman 
Triazolopyrazinone derivative useful as a 
human PDE1 inhibitor 
Производное триазолопиразинона, 
полезное в качестве ингибитора PDE1 
человека 

(57) Prezenta invenție furnizează un compus cu 
formula I, sau o sare acceptabilă farmaceu-
tic a acestuia, pentru utilizare ca inhibitor de 
PDE1 umană. 

 
Revendicări: 10 

 * 
*   * 

(57)  The present invention provides a compound 
of Formula I, or a pharmaceutically ac-
ceptable salt thereof, for use as a human 
PDE1 inhibitor. 
 
Claims: 10 

 
 
 
 
(11) MD/EP 3519419 (13) T2 
(51) Int.Cl.: C07D 471/18 (2006.01.01) 

           A61K 31/496 (2006.01.01) 
           A61K 45/06 (2006.01.01) 
           A61K 31/5025 (2006.01.01) 
           A61K 31/551 (2006.01.01) 
           A61K 31/546 (2006.01.01) 
           A61K 31/407 (2006.01.01) 
           A61P 31/04 (2006.01.01) 
           A61K 31/427 (2006.01.01) 
           A61K 31/431 (2006.01.01) 
           A61K 31/4545 (2006.01.01) 
 



MD - BOPI 8/2020                                                                                                        INVENTIONS 

 

 68

(21) e 2019 0874 
(96) 17791737.4, 2017.09.28 
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(72) CASAREZ Anthony, US; FUREGATI Mar-

kus, CH; KOCH Guido, CH; LIN Xiaodong, 
US; OSSOLA Flavio, CH; RECK Folkert, 
US; SIMMONS Robert Lowell, US; ZHU 
Qingming, US 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Inhibitori ai beta-lactamazei 

Beta-lactamase inhibitors 
Ингибиторы бета-лактамазы 

(57) Invenția se referă în general la compuși cu 
Formula (A), 

care acționează ca inhibitori ai beta-
lactamazei, și săruri, forme cristaline și for-
mulări ale acesteia. În anumite aspecte, 
invenția se referă la metode pentru utiliza-
rea unor astfel de compuși în combinație cu 
un antibiotic beta-lactamic pentru tratarea 
infecțiilor cauzate de bacterii Gram-
negative, inclusiv tulpini rezistente la medi-
cație. 
 
Revendicări: 20 
Figuri: 3 

 * 
*   * 

(57) This invention pertains generally to com-
pounds of Formula (A),  

as further described herein, which act as 
beta-lactamase inhibitors, and salts, crystal-
line forms and formulations thereof. In cer-
tain aspects, the invention pertains to 
methods of using such compounds in com-
bination with a beta-lactam antibiotic to treat 
infections caused by Gram-negative bacte-
ria, including drug-resistant strains. 
 
Claims: 20 
Fig.: 3 
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(72) MILLER David, GB; MACLEOD Angus, GB; 

DEL RIO GANCEDO Susana, GB; STRAT-
FORD Samuel Alexander, GB 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Sare de sodiu a N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-

s-indacen-4-il)carbamoil)-1-izopropil-1H-
pirazol-3-sulfonamidei 
A sodium salt of N-((1,2,3,5,6,7-
hexahydro-s-indacen-4-yl)carbamoyl)-1-
isopropyl-1H-pyrazole-3-sulfonamide 
Натриевая соль N-((1,2,3,5,6,7-гекса-
гидро-s-индацен-4-ил)карбамоил)-1-
изопропил-1Н-пиразол-3-сульфонами-
да 
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(57) Prezenta invenție se referă la o sare de so-
diu a N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-
il)carbamoil)-1-izopropil-1H-pirazol-3-sul-
fonamidei și la hidrați, solvați și forme poli-
morfe ale acesteia. Prezenta invenție se 
referă, de asemenea, la compoziții farma-
ceutice cuprinzând acest compus și la utili-
zarea acestui compus în tratamentul și pre-
venirea tulburărilor medicale și bolilor, mai 
ales prin inhibarea NLRP3. 
 
Revendicări: 17 
Figuri: 4 

 * 
*   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(57) The present invention relates to a sodium 
salt of N-((1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-
4-yl)carbamoyl)-1-isopropyl-1H-pyrazole-3-
sulfonamide and to hydrates, solvates and 
polymorphic forms thereof. The present in-
vention further relates to pharmaceutical 
compositions comprising this compound and 
the use of this compound in the treatment 
and prevention of medical disorders and 
diseases, most especially by NLRP3 inhibi-
tion. 
 
Claims: 17 
Fig.: 4 
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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 1395 Z C05F 3/00 (2006.01) 
C05F 3/06 (2006.01) 

s 2018 0089 2018.09.14 11/2019 

2 MD 1397 Z C23F 11/08 (2006.01) 
C23F 11/10 (2006.01) 
C23F 11/18 (2006.01) 
C01B 25/445 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 
C07C 59/105 (2006.01) 

s 2019 0045 2019.04.24 11/2019 
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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) 044759 
(220) 2019.08.22  
(310) 2019-174 
(320) 2019.02.22 
(330) LI 
(730) Vuelos Baratos Limited, GB 

5-6 Magazine Street, Derry / Londonderry, 
BT48 6HJ, Northern Ireland, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019)  
09   - software de aplicaţii pentru telefoane mobile; 

software de aplicaţii pentru dispozitive wire-
less; software colaborativ; software aplicaţii 
computer pentru telefoane mobile; software 
aplicaţii computer pentru streaming de conţi-
nut media audiovizual pe Internet; hardware 
computer; software de procesare a datelor; 
programe computer stocate; software com-
puter stocate; programe computer pentru 
accesare, navigare şi cercetare în baze de 
date on-line; software; aplicaţii software des-
cărcabile pentru computere; software compu-
ter pentru estimarea costurilor; programe 
computer descărcabile de pe Internet; sof-
tware computer pentru autorizarea accesului 
la bazele de date; software computer pentru 
analiza informaţiilor de piaţă; software com-
puter pentru transferul datelor între compute-
re prin intermediul unei reţele locale; softwa-
re computer pentru crearea de site-uri web 
dinamice; software computer pentru crearea 
bazelor de date cu informaţii şi date care pot 
fi căutate; software computer pentru gestio-
narea bazelor de date; software computer 
pentru panouri electronice de informare; sof-
tware computer pentru scanarea imaginilor şi 
a documentelor; software computer pentru 
asamblarea datelor de poziţionare; software 
computer pentru prelucrarea datelor de pozi-
ţionare; software computer pentru transmite-
rea datelor de poziţionare; software compu-
ter pentru sincronizare; software computer 
pentru controlul accesului la computer; sof-
tware computer pentru dispozitive electronice 
digitale portabile mobile şi alte dispozitive 
electronice de consum; software computer în 
domeniul publicării electronice; software 
computer care permite apelarea datelor; sof-
tware computer pentru activarea teleconfe-
rinţei, videoconferinţei şi a serviciilor de tele-
fonie pe ecran; software computer care per-

mite furnizarea de informaţii pe Internet; sof-
tware computer de căutare a datelor; dispozi-
tive pentru streaming de conţinut media prin 
reţele wireless locale; software computer 
pentru gestionarea documentelor; aplicaţii 
software descărcabile pentru utilizare cu 
dispozitive mobile; software pentru jocuri pe 
computer ce se poate descărca de pe o re-
ţea globală de computere şi prin dispozitive 
wireless; aplicaţii mobile descărcabile pentru 
gestionarea datelor; aplicaţii mobile descăr-
cabile pentru gestionarea informaţiilor; apli-
caţii mobile descărcabile pentru transmiterea 
informaţiilor; manuale de instrucţiuni în for-
mat electronic; software computer interactiv; 
software computer interactiv pentru furniza-
rea de date de navigaţie şi călătorie; aplicaţii 
mobile pentru comanda de taxi; dispozitive 
mobile de date; date audio; software şi apli-
caţii software pentru dispozitive mobile; sof-
tware pentru căutarea şi preluarea informaţii-
lor într-o reţea de calculatoare; software pen-
tru tablete; dispozitive de monitorizare pro-
cedurale; dispozitive de comunicare wireless; 
echipamente de prelucrare a datelor; echi-
pamente pentru înregistrarea datelor; echi-
pamente pentru reproducerea datelor; echi-
pamente de comunicaţii; software de aplicaţii 
pentru servicii de reţele sociale prin Internet; 
comparatoare; baze de date; hardware com-
puter pentru compilarea datelor de poziţiona-
re; software computer pentru motoarele de 
căutare; software computer pentru utilizarea 
on-line a reţelelor sociale; software computer 
folosit pentru interfaţă de programare (API); 
software computer pentru căutare şi recupe-
rare de date; baze de date electronice; sof-
tware pentru extragere de date; software 
pentru căutarea direcţionată a datelor; date 
înregistrate electronic; buletine electronice 
descărcabile; receptor de comunicare de 
date; suporturi de date electronice; publicaţii 
electronice descărcabile; publicaţii electroni-
ce stocate pe suporturi de calculator; echi-
pamente de prelucrare a datelor în timp real; 
date înregistrate; software pentru proiectarea 
de publicitate on-line pe site-uri web; softwa-
re pentru integrarea de publicitate on-line pe 
site-uri web; software pentru închirierea spa-
ţiilor publicitare pe site-uri web; software pen-
tru analiza datelor companiei; tuburi de emi-
sie; publicaţii săptămânale descărcate în 
format electronic de pe Internet; informaţii 
descărcabile pentru călătorii, zboruri, feribo-
turi, călătorii cu trenul, călătorii cu autobuzul, 
tururi, maşini de închiriat, pachete de vacan-
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ţă, obiective turistice şi cazare; aplicaţii mobi-
le pentru călătorii, zboruri, feriboturi, călătorii 
cu trenul, călătorii cu autobuzul, tururi, închi-
rieri de maşini, pachete de vacanţă, vizitarea 
obiectivelor turistice şi cazare; aplicaţii mobi-
le pentru compararea preţurilor de călătorie; 
aplicaţii mobile cu rating utilizator pentru ho-
teluri şi cazare; aplicaţii software de captare 
a datelor de ecran; software computer pentru 
aplicaţii de răzuire a ecranului; software 
computer pentru aplicaţii de comparare a 
preţurilor; software computer pentru verifica-
rea preţurilor; software computer pentru inte-
grarea datelor de la servicii web; software 
computer pentru extragerea de date şi tarife 
de pe site-urile de Internet; ghiduri de călăto-
rie (descărcabile); ghid pentru hoteluri şi ca-
zare (descărcabile); ghid de aeroport (des-
cărcabil); software de planificare călătorii; 
aplicaţii software de comparare a preţurilor; 
aplicaţii mobile pentru evaluări ale utilizatori-
lor; aplicaţii software pentru planificarea călă-
toriilor; software pentru compararea preţuri-
lor; aplicaţii mobile pentru planificarea călăto-
riilor; aplicaţii descărcabile pentru compara-
rea preţurilor; software de aplicaţii pentru 
computere desktop, laptopuri, telefoane mo-
bile, computere portabile, playere media por-
tabile şi dispozitive mobile pentru furnizarea 
de evaluări şi recomandări pentru evenimen-
te, baruri, restaurante, hoteluri şi atracţii loca-
le; software de aplicaţie pentru computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile pentru furnizarea evaluărilor 
şi recomandărilor companiilor aeriene, agen-
ţiilor de turism on-line, cazare, furnizori de 
rezervări de cazare, feriboturi, trenuri, închi-
rieri auto, croaziere, pachete de parcare ae-
roport, transferuri aeroport, destinaţii de călă-
torie, produse de călătorie, servicii de călăto-
rie şi asigurare de călătorie; radiogoniometre; 
aplicaţii mobile; software pentru dispozitive 
mobile; software aplicaţii computer pentru 
telefoane mobile; aplicaţii software descăr-
cabile; programe computer descărcabile; 
software descărcabil de pe Internet; software 
de aplicaţii descărcabil pentru smartphone-
uri; software computer descărcabil pentru 
transmiterea datelor; vouchere descărcabile 
pentru dispozitive mobile; software pentru 
telefoane mobile; platforme software pentru 
reţele de socializare; software pentru editare 
pentru publicarea documentelor pe desktop; 
software de aplicaţii descărcabil pentru com-
pararea tarifelor şi preţurilor de călătorie; 

software descărcabil care permite accesul la 
un dispozitiv de comparare a preţurilor pen-
tru călătorii; software descărcabil pentru dis-
pozitivele de comparare a preţurilor pentru 
călătorii; software de aplicaţii pentru dispozi-
tive de comparare a preţurilor pentru călăto-
rii; software de aplicaţii care permite utilizato-
rilor să acceseze un site web on-line unde să 
îşi exprime opinii, să ofere evaluări, clasa-
mente, recenzii şi recomandări pe toate su-
biectele legate de călătorie; software de apli-
caţie care permite utilizatorilor să îşi împărtă-
şească opiniile, evaluările, clasamentele, 
recenziile şi recomandările cu privire la des-
tinaţii de călătorie, companii aeriene, agenţii 
de turism on-line, furnizori de închirieri auto, 
companii de închirieri auto, furnizori de re-
zervări de cazare, hoteluri şi cazare, baruri, 
restaurante, evenimente, tururi şi obiective 
turistice, muzee, furnizarea de atracţii locale, 
locaţii muzicale, teatre, lanţuri hoteliere, fur-
nizori de rezervări de feribot, operatori de 
feribot, furnizori de rezervări feroviare, opera-
tori feroviari, furnizori de rezervări de croazi-
ere, operatori de croaziere, transferuri aero-
port, companii de autobuze, furnizori de re-
zervări de autobuze, furnizori de asigurări de 
călătorie şi alte companii conexe călătoriilor; 
software de aplicaţie care permite utilizatori-
lor să acceseze, să vizualizeze şi să caute 
opinii, evaluări, clasamente, recenzii şi re-
comandări ale utilizatorilor pentru călătorii; 
aplicaţii mobile descărcabile care permit 
agenţilor de publicitate să gestioneze publici-
tatea într-o reţea globală; software de aplica-
ţie care permite agenţilor de publicitate să 
gestioneze publicitatea într-o reţea globală; 
software de aplicaţie care permite parteneri-
lor şi afiliaţilor să gestioneze recomandări 
într-o reţea globală; software de aplicaţie 
care afişează informaţii statistice şi de per-
formanţă referitoare la publicitate, rate de 
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte 
informaţii legate de publicitate, cont şi infor-
maţii de facturare; software de aplicaţie care 
permite utilizatorilor să vizualizeze informaţii 
statistice şi de performanţă referitoare la 
publicitate, rate de conversie, cost pe clic, 
cost pe achiziţie, alte informaţii legate de 
publicitate, cont şi informaţii de facturare; 
software de aplicaţie care permite agenţilor 
de publicitate să monitorizeze informaţii sta-
tistice şi de performanţă referitoare la publici-
tate, rate de conversie, cost pe clic, cost pe 
achiziţie, alte informaţii legate de publicitate, 
cont şi informaţii de facturare; software de 
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aplicaţie care permite utilizatorilor să monito-
rizeze informaţii statistice şi de performanţă 
legate de vânzări, rate de conversie, cost pe 
clic, cost pe achiziţie, alte informaţii legate de 
publicitate, cont şi informaţii de facturare; 
software pentru planificare călătorii descăr-
cabil; software de aplicaţie care permite utili-
zatorilor să caute şi să compare oferte de 
călătorie; software de aplicaţii pentru stoca-
rea, compilarea, gestionarea, filtrarea şi ac-
cesarea informaţiilor private; software de 
licitaţie descărcabil ce include bilete de călă-
torie, oferte de călătorie, mărfuri de călătorie 
şi servicii de călătorie; software descărcabil 
pentru căutarea, compararea şi rezervarea 
ofertelor de călătorie; software de aplicaţie 
care permite filtrarea rezultatelor şi tarifelor 
zborurilor în funcţie de preţuri, aeroporturi de 
plecare şi sosire, ore de sosire şi plecare, 
companii aeriene, agenţii de turism, durata 
călătoriei, numărul de escale, clasa de călă-
torie, taxele cardurilor de credit şi sistemele 
de plată, numărul de bagaje permise şi alte 
informaţii şi parametri disponibili; software de 
aplicaţie care permite filtrarea rezultatelor 
căutării hotelurilor şi cazărilor în funcţie de 
costuri, date, categorie de cazare, tip de ca-
zare, evaluare stele, camere, servicii dispo-
nibile, funcţii de cazare, lanţ hotelier, subiect, 
evaluări şi recenzii ale utilizatorilor şi alte 
informaţii şi parametri disponibili; software de 
aplicaţie care oferă acces la o piaţă ce per-
mite utilizatorilor să cumpere, să vândă şi să 
schimbe rezervări de călătorii, oferte de călă-
torie, bunuri şi servicii legate de călătorie; 
software de aplicaţie pentru computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile care permite utilizatorilor să 
caute şi să compare ofertele legate de călă-
toriile aeriene; software de aplicaţie pentru 
computere desktop, laptopuri, telefoane mo-
bile, computere portabile, playere media por-
tabile şi dispozitive mobile care permite utili-
zatorilor să rezerve oferte pentru călătorii 
aeriene; software de aplicaţie care permite 
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri, 
telefoane mobile, computere portabile, playe-
re media portabile şi dispozitive mobile să 
caute şi să compare oferte legate de călăto-
rie; software de aplicaţie care permite utiliza-
torilor să compare tarifele aeriene cu tarifele 
autobuzelor, feroviare, de închirieri auto şi 
tarifele pentru utilizarea în comun a autotu-
rismelor, tarife de feribot, tarifele autobuzelor 
şi transportul privat; software de aplicaţie 

care oferă acces la un motor de căutare ce 
permite utilizatorilor să compare oferte de 
călătorie pe o hartă; software de aplicaţie 
care afişează tarife istorice şi prognozate; 
software de aplicaţie care afişează tarife 
istorice şi prognozate de cazare, tarife de 
închiriere auto, tarife de transport feroviar, 
tarife de feribot, tarife de croazieră, tarife de 
autobuz; software de aplicaţii care oferă link-
uri către informaţii de călătorie; software de 
aplicaţii care oferă acces la o piaţă pentru 
vânzarea de oferte de călătorie; software de 
aplicaţie cu motor de căutare care le permite 
utilizatorilor să compare tarifele de zboruri cu 
tarifele autobuzelor, tarifele feroviare, tarifele 
de închiriere a maşinilor şi de utilizare în 
comun a autoturismelor, tarifele feribotului, 
tarifele autobuzelor şi transportul privat; sof-
tware de aplicaţie care permite utilizatorilor 
să compare oferte de călătorie pe o hartă; 
software de aplicaţie care permite utilizatori-
lor să caute şi să compare ofertele de călăto-
rie aeriană; software de aplicaţie care permi-
te utilizatorilor să rezerve oferte de călătorie 
aeriană; software de aplicaţie care permite 
utilizatorilor să caute şi să compare ofertele 
de cazare; software de aplicaţie care permite 
utilizatorilor să rezerve oferte de cazare; sof-
tware de aplicaţie care permite utilizatorilor 
să caute, să compare şi să rezerve oferte de 
închirierea maşinilor; software de aplicaţie 
care oferă acces la rezultatele căutării de 
călătorie; software bazat pe web care permi-
te utilizatorilor să caute, să compare şi să 
rezerve oferte de călătorie cu trenul; software 
de aplicaţie care permite utilizatorilor să cau-
te, să compare şi să rezerve oferte de călăto-
rie cu trenul; software de aplicaţie care per-
mite utilizatorilor să caute, să compare şi să 
rezerve oferte de călătorie; software de apli-
caţie care oferă acces la directoare de călă-
torii pe Internet; software de aplicaţie care 
oferă acces la directoare ce permit utilizatori-
lor să caute, să vizualizeze, să sorteze şi să 
filtreze tarifele zborurilor în funcţie de aero-
porturile de plecare şi destinaţie, preţul, orele 
de sosire şi plecare, companiile aeriene, 
agenţiile de turism, timpul de călătorie, nu-
mărul de opriri, clasa de călătorie, tarife cu 
cardul de credit şi sistemele de plată, numă-
rul de bagaje permise, recenziile şi evaluările 
utilizatorilor şi alte informaţii şi parametri dis-
ponibili; software de aplicaţie care oferă ac-
ces la directoare ce permit utilizatorilor să 
caute, să vizualizeze, să sorteze şi să filtreze 
oferte de cazare în funcţie de costuri, date, 
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categorie de cazare, tip de cazare, evaluări 
stele, camere, servicii disponibile, funcţii de 
cazare, lanţ hotelier, subiect, evaluări şi re-
cenzii ale utilizatorilor şi alte informaţii şi pa-
rametri disponibili; software de aplicaţie care 
oferă acces la directoare ce permit utilizatori-
lor să caute, să vizualizeze, să sorteze şi să 
filtreze oferte de închiriere de maşini; softwa-
re de aplicaţie care oferă acces la directoare 
ce permit utilizatorilor să caute, să vizualize-
ze, să sorteze şi să filtreze oferte de călăto-
rie; software de aplicaţii care oferă acces la 
directoare referitoare la călătorii cu oferte de 
călătorie şi alte informaţii; software de aplica-
ţie ce permite acces la panourile de control 
care permit agenţiilor de publicitate să vizua-
lizeze informaţii statistice şi de performanţă 
referitoare la publicitate, rate de conversie, 
cost pe clic, cost pe achiziţie, alte informaţii 
legate de publicitate, cont şi informaţii de 
facturare; software de aplicaţie ce permite 
acces la panourile de control care permit 
utilizatorilor să vizualizeze informaţii statistice 
şi de performanţă referitoare la vânzări, rate 
de conversie, valoare pe clic, cost pe achizi-
ţie şi alte informaţii legate de publicitate, cont 
şi informaţii de facturare; software de aplica-
ţie care oferă acces la un software de reţea 
partener; software de inteligenţă artificială 
pentru compararea preţurilor în domeniul 
călătoriilor şi transportului aerian; software 
de inteligenţă artificială pentru compararea 
preţurilor călătoriilor; software de inteligenţă 
artificială pentru căutarea şi rezervarea bile-
telor de avion; software de informaţii artificia-
le pentru căutarea şi rezervarea trenurilor, 
autobuzelor şi feriboturilor; software de inte-
ligenţă artificială pentru căutarea şi rezerva-
rea cazării; software de inteligenţă artificială 
pentru căutarea şi rezervarea locurilor de 
parcare şi transferurilor pe aeroporturi; sof-
tware de inteligenţă artificială pentru căuta-
rea şi rezervarea maşinilor de închiriat şi 
utilizării în comun a autoturismelor; software 
de inteligenţă artificială pentru căutarea tari-
felor aeriene, tarifelor trenurilor, tarifelor au-
tobuzelor, tarifelor feriboturilor, tarifelor pen-
tru camere, maşini de închiriat şi pentru utili-
zarea în comun a autoturismelor; software de 
inteligenţă artificială pentru căutarea asigură-
rii de călătorie; software de inteligenţă artifi-
cială; software de inteligenţă artificială şi 
software de învăţare automată; software de 
recunoaştere a vocii; procesor voce; 
encodere controlate prin voce; detector vor-
bire; sisteme biometrice de recunoaştere a 

vocii; sisteme de procesare de voce; înregis-
tratoare digitale vocale; software de aplicaţie 
web; software de afaceri; software de calcu-
latoare pentru utilizarea şi integrarea bazelor 
de date; aplicaţii web şi server software; 

 

35   - comercializare în domeniul călătoriilor; com-
pilare directoare de informaţii în scopuri de 
afaceri şi publicitate; compilare computeriza-
tă a directoarelor clienţilor; studii de piaţă; 
servicii de analiză economică, cercetare şi 
informaţii de afaceri; furnizarea informaţiilor 
comerciale şi de afaceri din bazele de date 
on-line; servicii de cercetare de piaţă în legă-
tură cu loialitatea clienţilor; compilarea re-
clamelor; indexarea site-urilor web în scopuri 
de afaceri şi publicitate; publicitate pe banne-
re; compilarea datelor pentru terţi; compila-
rea şi analiza informaţiilor şi datelor referitoa-
re la gestionarea afacerilor; compilarea direc-
toarelor de afaceri; compilarea listelor de 
corespondenţă; compilarea informaţiilor co-
merciale; crearea unui registru de informaţii; 
compilarea adreselor indexate; compilarea 
informaţiilor statistice; compilarea datelor 
matematice; colectarea datelor (funcţii de 
birou) în bazele de date computerizate; co-
lectarea informaţiilor despre afaceri; compila-
rea, crearea şi difuzarea materialelor publici-
tare; compilarea datelor în bazele de date 
computerizate; compilarea directoarelor de 
afaceri on-line; compilarea statisticilor referi-
toare la publicitate; compilarea asistată de 
computer a listelor de comenzi; compilarea şi 
sistematizarea informaţiilor în bazele de da-
te; compilarea reclamelor pentru utilizare pe 
pagini web; compilarea directoarelor de afa-
ceri pentru publicare pe Internet; compilarea 
şi furnizarea informaţiilor privind preţurile şi 
statisticile pentru comerţ şi afaceri; compila-
rea directoarelor pentru publicare într-o reţea 
globală de calculatoare sau pe Internet; ma-
nagementul afacerilor referitoare la progra-
mele de loialitate, stimulare sau promovare a 
clienţilor; organizarea, conducerea şi monito-
rizarea programelor de loialitate şi a progra-
melor bonus; organizarea, conducerea şi 
monitorizarea programelor de bonus şi loiali-
tate; servicii promoţionale de marketing prin 
utilizarea mijloacelor audiovizuale; publicitate 
pentru industria de turism; organizarea con-
cursurilor în scop publicitar; publicitate pentru 
bunuri şi servicii de la furnizori on-line printr-
un ghid on-line interogabil; promovare (publi-
citate) pentru călătorii; promovarea vânzărilor 
şi serviciilor terţilor prin distribuirea materiale-
lor tipărite şi concursuri în scopuri publicitare; 
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promovarea vânzărilor şi serviciilor prin 
sponsorizare; organizarea tragerilor la sorţi 
cu premii în scopuri publicitare; promovarea 
vânzărilor şi publicitate; publicitate pentru 
vânzarea bunurilor şi servicii ale terţilor prin 
intermediul unor evenimente publicitare; pu-
blicitate în media electronică şi în special pe 
Internet; servicii de comerţ electronic, şi 
anume consultanţă pentru consumatori prin 
reţele de telecomunicaţii în scopuri de publi-
citate şi vânzări; medierea spaţiului publicitar 
în suporturi electronice; publicitate on-line 
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electro-
nice; publicitate, inclusiv publicitate on-line 
prin intermediul unei reţele de calculatoare; 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor prin 
Internet; realizarea licitaţiilor on-line prin In-
ternet; servicii de comparare a preţurilor; 
evaluări comparative de preţuri pentru caza-
re; servicii de comparare a preţurilor furniza-
te on-line; consultanţă privind căutarea 
sponsorizării; publicitate de bunuri şi servicii 
ale altor persoane prin intermediul programe-
lor de carduri cu discount; compilarea şi sis-
tematizarea datelor transmise electronic; 
informaţii comerciale cu ajutorul unei baze de 
date computerizate; actualizarea şi întreţine-
rea datelor în bazele de date computerizate; 
actualizarea informaţiilor publicitare într-o 
bază de date computerizată; servicii de pu-
blicitate şi marketing furnizate prin intermedi-
ul blogurilor; actualizarea informaţiilor co-
merciale în bazele de date computerizate; 
plasament de reclame; publicitate prin inter-
mediul unei reţele de telefonie mobilă; ma-
nagementul programelor de stimulare şi bo-
nificare pentru promovarea vânzărilor de 
bunuri şi servicii ale terţilor; publicitate pe 
Internet pentru terţi; distribuţie de materiale 
publicitare, de marketing şi promoţionale; 
servicii ale unei agenţii de publicitate; publici-
tate pentru terţi; publicitate cu ajutorul baze-
lor de date; publicitate pe Internet; publicitate 
de site-uri comerciale; publicitate care pro-
movează comerţul electronic; publicitate re-
feritoare la industria transporturilor; compila-
rea reclamelor pentru Internet; publicitate 
asistată de calculator; redactarea textelor în 
scop publicitar; marketing afiliat; organizarea 
contractelor de publicitate pentru terţi; orga-
nizarea şi desfăşurarea evenimentelor de 
marketing; organizare şi desfăşurare de pu-
blicitate şi evenimente promoţionale; organi-
zare de prezentări în scopuri publicitare; pu-
blicitate imobiliară; publicitate pentru cărţi; 
publicitate pentru hoteluri; servicii de publici-

tate pentru vânzarea bunurilor; publicitate 
audiovizuală pentru companii; marketing pe 
Internet; informaţii referitoare la publicitate; 
servicii de publicitate prin grafică; servicii de 
publicitate digitală; marketing direct; publica-
rea de publicitate pentru terţi; revizuirea tex-
telor publicitare; evenimente de marketing; 
proiectarea analizei vânzărilor; marketing 
privind finanţarea; proiectarea materialelor 
publicitare; redactarea textelor publicitare în 
scopuri publicitare şi promoţionale; promova-
rea vânzărilor şi serviciilor terţilor prin admi-
nistrarea schemelor de stimulare a vânzărilor 
şi de promovare prin bonuri de reducere; 
marketing baze de date; furnizarea informa-
ţiilor pentru publicitate; căutări de date pentru 
terţi în fişiere de calculator; prelucrare de 
date, activităţi de birou în domeniul transpor-
turilor; colectarea, compilarea şi sistematiza-
rea datelor în bazele de date computerizate 
în scopuri de afaceri; actualizare on-line şi 
întreţinere de date în bazele de date compu-
terizate; dezvoltare de broşuri publicitare; 
publicitate on-line; negocierea contractelor 
de publicitate; distribuire de publicitate; ges-
tionarea fişierelor cu ajutorul calculatorului; 
marketing pentru restaurante; publicitate de 
reviste; emitere de pliante publicitare; publi-
care şi actualizare a textelor publicitare; pu-
blicitate pay-per-clic; plasarea de reclame 
pentru terţi; planificare a strategiilor de mar-
keting; administrare a comunităţilor de Inter-
net; compilarea listelor de corespondenţă 
pentru publicitate directă prin poştă, cu ex-
cepţia vânzărilor; compilarea datelor de afa-
ceri; crearea planurilor de marketing; prezen-
tări audiovizuale în scopuri publicitare; pre-
zentarea companiilor pe Internet şi alte su-
porturi media; promovarea vânzărilor şi ser-
viciilor terţilor prin intermedierea sponsorilor 
care le asociază bunurile şi serviciile cu 
competiţii sportive; servicii de lansare de 
produse, marketing; publicitate în presă; pro-
ducţia de benzi video, discuri video şi înre-
gistrări audiovizuale în scopuri promoţionale; 
publicitate de bunuri şi servicii ale terţilor prin 
sisteme de carduri de fidelitate; publicitate 
pentru evenimente speciale; publicitate pen-
tru concerte; publicitate pentru servicii de 
asigurare în numele terţilor; promovarea 
competiţiilor şi evenimentelor sportive; pro-
movarea vânzărilor; promovare de vânzare, 
publicitate şi marketing prin site-uri web on-
line; publicarea materialelor publicitare on-
line; publicarea materialelor publicitare şi a 
textelor; servicii de marketing pentru motoa-
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rele de căutare; optimizarea motoarelor de 
căutare; căutare de sponsori; publicitate cu 
răspuns direct; duplicarea materialului publi-
citar; servicii de promovare a vânzărilor la 
punctele de comercializare sau de vânzare 
pentru terţi; promovarea vânzărilor prin me-
dia audiovizuală; optimizarea traficului de 
site-uri web; actualizare de materiale publici-
tare; publicitate televizată; prelucrarea admi-
nistrativă a comenzilor de cumpărare prin 
telefon sau computer; organizare abonamen-
te la servicii Internet; organizare abonamente 
la reviste electronice; organizare abonamen-
te la publicaţiile terţilor; preluarea comenzilor 
asistate de computer; servicii de distribuire 
cupoane pentru terţi (promovare vânzări); 
prelucrare electronică a comenzilor; pregătire 
a ofertelor de preţ pentru bunuri sau servicii; 
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpără-
tori şi vânzători de bunuri şi servicii; furniza-
rea informaţiilor referitoare la bunurile de 
consum; servicii de analiză a preţurilor; or-
ganizare abonamente la reviste electronice 
pentru terţi; servicii de gestionare a vânzări-
lor, marketing; servicii de comandă pentru 
comerţ angro; compilarea pentru terţi a unei 
varietăţi de servicii de telecomunicaţii pentru 
a facilita compararea şi achiziţionarea aces-
tor servicii; compilarea pentru terţi a unei 
varietăţi de servicii de asigurare pentru a 
facilita compararea şi achiziţionarea acestor 
servicii; telemarketing; compilarea listelor de 
potenţiali clienţi; compilarea datelor statistice 
despre afaceri; consultanţă în pregătirea 
statisticilor de afaceri; managementul docu-
mentelor financiare; cercetare de afaceri 
asistată de calculator; informaţii comerciale 
şi de afaceri prin Internet; efectuarea sonda-
jelor de afaceri; informaţii comerciale şi de 
afaceri, informaţii de marketing sau demo-
grafice; pregătirea prognozelor economice; 
furnizarea unui director de site-uri web terţe 
pentru facilitarea tranzacţiilor comerciale; 
colectarea şi compilarea articolelor de presă 
bazate pe subiecte; crearea de rapoarte şi 
studii de piaţă; informarea şi pregătirea ex-
pertizei cu privire la companii şi întreprinderi; 
întocmirea rapoartelor de expertiză pentru 
afaceri; compilarea sondajelor de afaceri; 
furnizarea de informaţii statistice de afaceri 
referitoare la probleme medicale; furnizarea 
informaţiilor comerciale despre societăţii co-
merciale; furnizarea informaţiilor de afaceri în 
domeniul mediilor sociale; furnizarea infor-
maţiilor de afaceri prin intermediul unui site 
web; furnizarea informaţiilor de afaceri cu 

ajutorul unui director pe Internet; servicii de 
informare şi consultanţă referitoare la tarife; 
servicii de anchetă de afaceri; crearea anali-
zei vânzărilor; pregătirea avizelor experţilor 
în scopuri economice; furnizarea informaţiilor 
referitoare la actualizarea şi întreţinerea da-
telor în baze de date; informaţii şi sfaturi pen-
tru consumatori în selectarea produselor 
care urmează să fie achiziţionate; efectuarea 
de sondaje de piaţă cu includerea sondajelor 
de opinie; analiza opiniei publice a publicită-
ţii; cercetări de piaţă cu ajutorul unei baze de 
date computerizate; sondajele de opinie le-
gate de piaţă; întocmirea rapoartelor de pre-
ţuri; elaborarea expertizelor cu privire la pro-
fituri; crearea sondajelor de opinie publică; 
sondaje de opinie publică; analiza studiilor 
de piaţă; efectuarea sondajelor de piaţă prin 
telefon; servicii de cercetare de piaţă referi-
toare la obiceiurile de utilizare a Internetului; 
cercetare şi analiză de piaţă; servicii de co-
mandă prin poştă on-line pentru valize şi 
genţi; servicii de vânzare cu amănuntul pen-
tru bagaje; servicii de vânzare angro pentru 
bagaje; studii de piaţă pentru colectarea in-
formaţiilor despre telespectatori; cercetări de 
piaţă pentru colectarea informaţiilor despre 
cititorii publicaţiilor; consultanţă economică 
pentru prelucrarea datelor; sfaturi referitoare 
la analiza obiceiurilor şi nevoilor de cumpăra-
re ale consumatorilor, furnizate de date sen-
zoriale, calitate şi de cantitate; colectarea 
datelor; colectarea şi sistematizarea datelor 
comerciale; publicitate pentru transport şi 
livrare; distribuţie de materiale publicitare, 
pliante, prospecte, obiecte imprimate, eşan-
tioane; publicitate prin poştă; publicitate pen-
tru bunurile altor furnizori, astfel încât con-
sumatorul să poată vizualiza şi compara cu 
uşurinţă respectivele bunuri; consultanţă în 
domeniul publicităţii; servicii referitoare la 
colectarea datelor statistice; servicii referitoa-
re la compilarea datelor statistice; informaţii 
de afaceri computerizate; prelucrare electro-
nică de date, activităţi de birou; promovarea 
vânzărilor, promovarea vânzărilor pentru 
terţi; furnizarea informaţiilor şi consultanţă 
consumatorilor, în selectarea produselor şi 
serviciilor în scopuri comerciale; informaţii 
despre afaceri printr-o reţea globală de cal-
culatoare sau Internet; servicii de consultanţă 
în afaceri; servicii programe de fidelizare, 
stimulare şi bonusuri pentru clienţi; publicita-
te, marketing şi promovare vânzări; publicita-
te; publicitate on-line pe o reţea de calcula-
toare; promovarea vânzărilor şi serviciilor 
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terţilor; servicii de fidelizare a clienţilor în 
scopuri de afaceri, promoţionale şi/sau publi-
citare; distribuirea publicităţii pentru terţi prin 
Internet; furnizare de comparaţii on-line pen-
tru serviciile financiare; servicii de publicitate 
prin furnizarea unui ghid de publicitate on-
line, care poate fi căutat, ce conţine bunuri şi 
servicii ale altor furnizori on-line prin Internet; 
furnizarea unui ghid promoţional on-line; 
compilarea şi sistematizarea datelor în baze 
de date; verificare de date asistată de com-
puter, prelucrare de date; compilarea şi sis-
tematizarea datelor în bazele de date com-
puterizate; servicii de introducere a datelor; 
introducerea datelor; recuperarea datelor; 
transcrierea datelor; difuzarea datelor privind 
afacerile; evaluarea datelor privind cerceta-
rea de piaţă; gestionarea şi compilarea date-
lor în baze de date computerizate; analiza 
privind datele cercetării de piaţă; colectarea 
datelor de cercetare de piaţă; căutare asista-
tă de calculator, regăsire de informaţii con-
form datelor de cercetare de piaţă; informaţii 
despre afaceri, inclusiv prin Internet, cablu 
de reţea sau alte forme de transmitere a da-
telor; pregătirea statisticilor legate de afaceri; 
înregistrarea comunicaţiilor şi datelor scrise; 
organizare de abonamente la servicii de ba-
ze de date referitoare la telecomunicaţii; ana-
liza statistică a datelor de marketing; siste-
matizarea datelor în baze de date computeri-
zate; furnizarea informaţiilor pentru compara-
rea preţurilor de hotel; servicii de publicitate 
şi marketing furnizate prin intermediul social 
media; informaţii pentru marketing în dome-
niul social media; colectarea, actualizarea şi 
întreţinerea datelor în bazele de date (funcţii 
de birou); compilarea şi sistematizarea date-
lor în bazele de date computerizate pentru 
companii; analiza datelor şi a informaţiilor; 
actualizarea datelor şi a informaţiilor; prelua-
rea informaţiilor din bazele de date; prelua-
rea informaţiilor din fişierele cache; servicii 
de comparare a preţurilor în domeniul călăto-
riilor aeriene; servicii de comparare a preţuri-
lor în domeniul călătoriilor; servicii de compa-
rare a preţurilor în hoteluri, hosteluri, pensi-
uni, cazări, campinguri şi case private; servi-
cii de comparare a preţurilor în domeniul 
închirierii de maşini; servicii de comparare a 
preţurilor în legătură cu parcarea la aeroport; 
servicii de comparare a preţurilor în legătură 
cu transferurile la aeroport; distribuţie elec-
tronică de informaţii şi date statistice pentru 
călătorii; furnizarea datelor statistice pentru 
călătorii; furnizarea informaţiilor şi datelor 

statistice referitoare la preferinţele călătorilor; 
distribuţie electronică de materiale şi infor-
maţii publicitare; distribuţie electronică de 
informaţii şi materiale publicitare pentru zbo-
ruri şi călătorii aeriene; furnizare de servicii 
de comparare a preţurilor prin Internet în 
domeniul tarifelor şi preţurilor hoteliere; furni-
zarea serviciilor de informare pentru consu-
matori şi recomandări pentru produse şi ser-
vicii în domeniul serviciilor de călătorie; ser-
vicii de publicitate referitoare la corelarea 
reţelelor pentru agenţii de turism pentru co-
nectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web; colectarea şi sistematizarea informa-
ţiilor; servicii de date financiare informatizate; 
servicii de reţea de publicitate on-line pentru 
unificarea agenţilor de publicitate şi furnizori-
lor de site-uri web; promovarea vânzărilor şi 
serviciilor pentru terţi prin publicitate pe pa-
gini de Internet; evaluare comparaţie preţuri 
pentru zboruri; evaluare comparaţie preţuri 
pentru companiile de închiriere de maşini; 
compilarea şi stocarea în baze de date a 
evaluărilor, recenziilor şi recomandărilor pen-
tru companii aeriene, agenţii de turism on-
line, cazare, furnizori de rezervări de cazare, 
feriboturi, trenuri, închirieri auto, croaziere, 
pachete de parcare aeroport, transferuri ae-
roport, destinaţii de călătorie, produse de 
călătorie, servicii de călătorie şi asigurări de 
călătorie; servicii de comparare a preţurilor 
aferente călătoriilor aeriene, inclusiv servicii 
de comparare a taxelor de serviciu, taxelor 
pentru carduri de credit şi taxelor pentru ba-
gaje; servicii de furnizare a informaţiilor on-
line prin intermediul unui registru comercial 
referitoare la călătorii şi zboruri; furnizarea 
datelor statistice referitoare la tarife de zbo-
ruri; analiza preţurilor cu privire la tarife de 
zboruri; sondaje efectuate de utilizatori cu 
privire la călătorie şi obiceiurile de călătorie; 
furnizarea datelor statistice care prezintă 
cele mai vizitate destinaţii de călătorie din 
Europa şi din lume; servicii de comparare a 
preţurilor legate de călătorii cu ajutorul com-
puterelor desktop, laptopurilor, telefoanelor 
mobile, computerelor portabile, playerelor 
media portabile şi dispozitivelor mobile; fur-
nizarea panourilor de control care permite 
agenţilor de publicitate să vizualizeze statis-
tica şi performanţa referitoare la publicitate, 
rate de conversie, cost pe clic, cost pe achi-
ziţie, alte informaţii legate de publicitate, cont 
şi informaţii de facturare; furnizarea panouri-
lor de control care permite utilizatorilor să 
vizualizeze informaţii statistice şi de perfor-
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manţă referitoare la vânzări, rate de conver-
sie, valoare pe clic, cost pe achiziţie şi alte 
informaţii legate de publicitate, cont şi infor-
maţii de facturare; compilarea, recuperarea, 
căutarea şi întreţinerea datelor referitoare la 
călătorii în bazele de date informatice; com-
pilarea, recuperarea, căutarea şi întreţinerea 
datelor referitoare la tarifele de zbor, pro-
gramele de zbor şi alte informaţii în baze de 
date informatice; furnizarea de servicii de 
comparare a preţurilor în domeniul tarifelor 
aeriene prin Internet; furnizarea serviciilor de 
comparare a preţurilor în domeniul tarifelor 
de tren, autobuz şi feribot prin Internet; furni-
zarea serviciilor de comparare a preţurilor în 
domeniul preţurilor hoteliere prin Internet; 
furnizarea serviciilor de comparare a preţuri-
lor în domeniul tarifelor de închiriere şi utili-
zare în comun a autoturismelor prin interme-
diul Internetului; furnizarea serviciilor de 
comparare a preţurilor în domeniul tarifelor 
de parcare pe aeroporturi prin Internet; furni-
zarea serviciilor de comparare a preţurilor în 
domeniul preţurilor de transfer aeroport prin 
Internet; furnizarea serviciilor de comparare 
a preţurilor în domeniul preţurilor de croazie-
ră prin Internet; furnizarea serviciilor de com-
parare a preţurilor în domeniul preţurilor asi-
gurărilor de călătorie prin Internet; oferte de 
preţ pentru bunuri sau servicii; furnizarea 
serviciilor de directoare web on-line cu 
hyperlink-uri către site-uri web terţe; furniza-
rea unui registru cu paneluri de cercetare de 
piaţă pentru consumatori prin intermediul 
unui site web; furnizarea de evaluări şi ratin-
guri independente ale altor companii în sco-
puri comerciale; indexare web în scopuri 
publicitare; indexare web în scopul compara-
ţiei de preţuri; indexare web în scopul optimi-
zării motorului de căutare; indexare web a 
conţinutului legat de călătorii; indexare web a 
directoarelor de călătorie; publicitate pentru 
serviciile altor furnizori, astfel încât consuma-
torii să poată vizualiza şi compara în mod 
convenabil serviciile acestor furnizori; pro-
movarea vânzărilor, şi anume furnizarea unui 
motor de căutare pentru cumpărături on-line 
cu posibilitatea de comparare pentru apela-
rea informaţiilor despre achiziţii; promovarea 
vânzărilor şi serviciilor terţilor prin furnizarea 
unui site web cu cupoane, reduceri, informaţii 
privind compararea preţurilor, recenzii ale 
produselor, linkuri către site-uri web de la 
terţi şi informaţii despre reduceri pentru con-
sultanţă şi informaţii privind serviciile pentru 
clienţi, administrarea produselor şi preţurile 

pe site-urile web pentru achiziţii on-line; fur-
nizarea unei baze de date informatice on-line 
pentru localizarea produselor, descrierea şi 
afişarea preţurilor acestora şi pentru compa-
rarea preţului produselor; furnizarea informa-
ţiilor despre directoare de comerţ on-line; 
servicii de publicitate şi directoare, şi anume 
promovarea serviciilor terţilor prin furnizarea 
unui site web cu linkuri către site-uri web 
terţe; evaluarea comercială şi clasificarea 
bunurilor de consum pentru terţi în perioada 
dinaintea achiziţiei; furnizarea unei pieţe on-
line care permite utilizatorilor să cumpere, să 
vândă şi să schimbe rezervări de călătorii, 
oferte de călătorie, bunuri şi servicii legate de 
călătorie; furnizarea unei pieţe on-line pentru 
vânzarea ofertelor de călătorie; evaluare prin 
compararea preţurilor la asigurări de călăto-
rie; 

 

36   - organizare a asigurărilor de călătorie; consul-
tanţă şi servicii de brokeraj în legătură cu 
asigurarea de călătorie; furnizarea de credit 
pentru călătorii; consultanţă despre schimb 
valutar şi devize; cotaţie schimb valutar; emi-
terea cardurilor de reducere pentru tineri în 
scop de călătorie; investigaţii în probleme 
economice (financiare); servicii financiare 
pentru călătorii aflaţi în situaţii de urgenţă; 
furnizarea informaţiilor financiare printr-o 
bază de date; servicii financiare pentru călă-
torii; patronaj financiar şi sponsorizare; servi-
cii de valută; furnizarea garanţiilor pentru 
cheltuielile medicale ale călătorilor străini; 
servicii de asigurare de călătorie; emiterea 
jetoanelor valorice pentru programe de loiali-
tate; emiterea cecurilor călătorilor şi a bonuri-
lor valorice; emiterea cardurilor preplătite sub 
formă de bilete electronice de călătorie; emi-
terea de cecuri de călătorie de către agenţii 
de turism; tranzacţionare on-line în valută în 
timp real; furnizarea informaţiilor de asigura-
re on-line dintr-o bază de date computerizată 
sau Internet; emiterea tichetelor de călătorie; 
colectarea donaţiilor pentru terţi printr-un site 
web de crowdfunding; conversia valutară a 
tarifelor, preţuri de cazare, preţuri de închirie-
re auto şi oferte de călătorie pentru compara-
rea preţurilor; 

 

38   - organizarea accesului la bazele de date pe 
Internet; difuzarea de conţinut audio, video şi 
multimedia pe Internet şi alte reţele de co-
municaţii; radiodifuziune; difuzarea conţinutu-
lui audiovizual şi multimedia prin Internet; 
furnizarea camerelor de chat pe Internet; 
furnizarea camerelor chat pe Internet pentru 
reţele de socializare; comunicare prin bloguri 
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on-line; transmiterea datelor prin intermediul 
telecomunicaţiilor; servicii de comunicare, şi 
anume transmitere electronică de date şi 
documente între utilizatorii de calculatoare; 
servicii de comunicare între baze de date; 
servicii de comunicaţii electronice pentru 
transmisie de date; servicii de comunicare 
pentru accesarea bazelor de date; servicii de 
comunicare pentru schimbul de date sub 
formă electronică; transmisie computerizată 
de date; servicii de transmisie de date pe 
calculator; servicii de transmisie de date; 
transmiterea datelor prin mijloace electroni-
ce; serviciu de transmisie de date; servicii de 
comunicare a datelor accesibile printr-un cod 
de acces; servicii de comunicare a datelor 
accesibile cu parolă; transmiterea datelor în 
timp real; transferul de date; transmiterea 
datelor şi transferul datelor; transmiterea 
datelor prin e-mail; servicii de transmisie a 
datelor prin reţele de telecomunicaţii; tran-
smisie audio digitală; schimb electronic de 
date din bazele de date accesibile prin reţele 
de telecomunicaţii; trimiterea, primirea şi 
expedierea mesajelor electronice; transmite-
re electronică şi retransmisie de sunete, 
imagini, documente, mesaje şi date; transmi-
tere electronică de date şi documente de pe 
terminale de computer şi aparate electronice; 
transmitere electronică de mesagerie instan-
tanee şi date; servicii de date de e-mail; 
transmisie internaţională de date; difuzare a 
emisiilor radio pe Internet; transmisiuni în 
direct accesibile prin intermediul paginilor de 
Internet (cameră web); difuzare a muzicii; 
încărcare a fotografiilor; podcasting; furniza-
rea accesului la bazele de date; furnizarea 
accesului la date din reţelele de calculatoare; 
furnizarea accesului la bazele de date infor-
matice on-line; furnizarea accesului la porta-
lurile pe Internet; furnizarea accesului la In-
ternet pentru reţele de socializare; furnizare 
forumurilor on-line; furnizarea unei conexiuni 
de telecomunicaţii la Internet sau la baze de 
date; furnizarea accesului pentru utilizatori la 
o reţea globală de calculatoare şi pagini on-
line care conţin informaţii despre o gamă 
largă de subiecte; furnizarea accesului la 
programe de calculator în reţelele de date; 
furnizarea accesului utilizatorilor la motoarele 
de căutare; furnizarea accesului la conţinut, 
site-uri web şi portaluri de Internet; furnizarea 
accesului la date în reţelele de comunicaţii; 
furnizarea accesului la date sau documente 
stocate în fişierele centrale pentru diagnosti-
carea de la distanţă; furnizarea accesului la 

date prin Internet; furnizarea căilor de comu-
nicare electronică; furnizarea conexiunilor 
electronice de telecomunicaţii pentru schim-
bul de date; furnizarea accesului la hyperlink-
uri pentru videoclipuri; furnizare de acces la 
telecomunicaţii şi linkuri la bazele de date şi 
prin Internet; furnizarea accesului la baze de 
date de pe Internet prin intermediul teleco-
municaţiilor; transmiterea securizată a date-
lor, sunetului şi imaginii; transmiterea în di-
rect a datelor; servicii de telecomunicaţii fur-
nizate prin intermediul platformelor şi portalu-
rilor de pe Internet; servicii de telecomunicaţii 
cu portaluri; servicii de telecomunicaţii pentru 
furnizarea accesului la bazele de date com-
puterizate; transmiterea informaţiilor şi a da-
telor prin servicii on-line şi pe Internet; tran-
smiterea şi difuzarea informaţiilor şi datelor 
prin reţele de calculatoare şi prin Internet; 
transmiterea şi recepţia (transmiterea) infor-
maţiilor bazei de date prin reţele de teleco-
municaţii; transmiterea datelor audio prin 
Internet; transmiterea datelor şi fişierelor 
audio, video şi multimedia; transmiterea fişie-
relor datelor, audio, video şi multimedia, in-
clusiv fişiere descărcabile şi transmise pe o 
reţea globală de calculatoare; transmiterea 
mesajelor, datelor şi conţinutului prin Internet 
şi alte reţele de comunicaţii; transmiterea 
podcast-urilor; transmiterea mesajelor scurte 
(sms), imaginilor, conversaţiilor, sunetelor, 
muzică şi mesaje text între dispozitivele de 
comunicare; transmisie video; transmisii vi-
deo la cerere; încărcarea videoclipurilor; di-
fuzarea programelor radio pe Internet; tran-
smisie wireless; transmisie şi difuzare wire-
less de programe de televiziune; furnizarea 
de linkuri către informaţii pe site-urile de pe 
Internet; furnizarea de linkuri către site-uri 
web legate de călătorii; furnizarea accesului 
la sistemele de rezervare a călătoriilor; furni-
zarea accesului la date şi preţuri ale furnizo-
rilor de rezervare de călătorii; furnizarea ac-
cesului la datele şi tarifele companiilor aerie-
ne; furnizarea accesului la datele şi preţurile 
furnizorilor de rezervări hoteliere; furnizarea 
accesului la motoarele de căutare a preţuri-
lor; furnizarea legăturilor de comunicare on-
line care redirecţionează utilizatorul site-ului 
către site-urile locale şi globale şi site-urile 
web ale altora; furnizarea accesului la recen-
zii ale companiilor aeriene şi ale agenţiilor de 
turism pe Internet; furnizarea accesului la 
recenziile de cazare pe Internet; furnizarea 
accesului la recenziile de închiriere auto pe 
Internet; furnizarea accesului la recenzii de 
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asigurări de călătorie pe Internet; transmite-
rea electronică a recenziilor şi informaţiilor cu 
privire la companiile aeriene şi agenţiile de 
turism prin reţele de calculatoare şi comuni-
caţii; transmiterea electronică a recenziilor şi 
informaţiilor cu privire la cazare, furnizarea 
rezervărilor de cazare, feriboturi, trenuri, în-
chirieri de maşini, croaziere, pachete de par-
care aeroport, transferuri aeroport, destinaţii 
de călătorie, produse de călătorie, servicii de 
călătorie şi asigurări de călătorie prin inter-
mediul reţelelor de calculator şi de comunica-
ţii; furnizarea accesului la un portal de com-
parare a preţurilor referitoare la călătorii; 
furnizarea accesului la un motor de căutare 
prin compararea preţurilor zborurilor, conexi-
unilor de tren, conexiunilor de autobuz şi 
conexiunilor cu feribotul; furnizarea camere-
lor de chat on-line pentru reţele de socializa-
re; transmiterea electronică a rapoartelor şi 
informaţiilor de călătorie prin intermediul reţe-
lelor de computer şi de comunicaţii; furniza-
rea accesului la un dispozitiv de comparare a 
călătoriilor; furnizarea accesului la un motor 
de căutare prin Internet care afişează oferte 
pentru călătorie; furnizarea accesului la un 
panou de control privat care permite utilizato-
rilor să gestioneze publicitatea, să măsoare 
şi să monitorizeze performanţa publicităţii, să 
afişeze date statistice şi să gestioneze plăţile 
şi facturile; furnizarea accesului la un dispo-
zitiv de comparare a preţurilor on-line pentru 
călătorii; furnizarea accesului la un site web 
on-line care permite utilizatorilor să îşi publi-
ce opiniile, evaluările, clasamentele, recenzii-
le şi recomandările pe toate subiectele referi-
toare la călătorie; furnizarea accesului la unui 
site web on-line care permite utilizatorilor să 
publice opiniile, evaluările, clasamentele, 
recenziile şi recomandările cu privire la des-
tinaţii de călătorie, companii aeriene, agenţii 
de turism on-line, furnizori de închiriere auto, 
companii de închirieri auto, furnizori de re-
zervări de cazare, hoteluri şi cazare, baruri, 
restaurante, evenimente, tururi şi obiective 
turistice, muzee, furnizarea atracţiilor locale, 
locaţii muzicale, teatre, lanţuri hoteliere, fur-
nizori de rezervări de feribot, operatori de 
feribot, furnizori de rezervări feroviare, opera-
tori feroviari, furnizori de rezervări de croazi-
ere, operatori de croaziere, transferuri aero-
port, companii de autobuze, furnizori de re-
zervări de autobuze, furnizori de asigurări de 
călătorie şi alte companii conexe călătoriilor; 
furnizarea accesului la o interfaţă mobilă sau 
Internet care afişează opinii, evaluări, clasa-

mente, recenzii şi recomandări ale utilizatori-
lor cu privire la călătorii; furnizarea accesului 
temporar la o interfaţă on-line pentru gestio-
narea publicităţii într-o reţea globală; furniza-
rea accesului la aplicaţii mobile care se pot 
descărca şi care permit utilizatorilor să gesti-
oneze publicitatea într-o reţea globală; furni-
zarea accesului la aplicaţii mobile care per-
mit utilizatorilor să gestioneze publicitatea 
într-o reţea globală; furnizarea accesului la 
panouri de control on-line care să permită 
utilizatorilor să gestioneze publicitatea într-o 
reţea globală; furnizarea accesului la panouri 
de control on-line care afişează statistici şi 
informaţii despre performanţă referitoare la 
publicitate, rate de conversie, cost pe clic, 
cost pe achiziţie, alte informaţii legate de 
publicitate, informaţii despre cont şi factura-
re; furnizarea accesului la aplicaţii mobile 
descărcabile care le permite utilizatorilor să 
afişeze statistici şi informaţii de performanţă 
referitoare la publicitate, rate de conversie, 
cost pe clic, cost pe achiziţie, alte informaţii 
legate de publicitate, informaţii despre cont şi 
facturare; furnizarea accesului la software 
partener on-line care permite agenţilor de 
publicitate să afişeze statistici şi informaţii de 
performanţă referitoare la publicitate, rate de 
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte 
informaţii referitoare la publicitate, informaţii 
despre cont şi facturare; furnizarea accesului 
la software partener on-line care permite 
utilizatorilor să afişeze statistici şi informaţii 
de performanţă referitoare la publicitate, rate 
de conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, 
alte informaţii legate de publicitate, informaţii 
despre cont şi facturare; furnizarea accesului 
la aplicaţii mobile pentru planificarea călăto-
riilor; furnizarea utilizării temporare a unui 
software de planificare a călătoriilor nedes-
cărcabile; furnizarea utilizării temporare a 
unui site web de planificare a călătoriilor ne-
descărcabile; furnizarea accesului la softwa-
re on-line pentru căutarea şi compararea 
ofertelor de călătorie; furnizarea accesului la 
software on-line pentru stocarea, compilarea, 
gestionarea, filtrarea şi accesarea informaţii-
lor private; furnizarea accesului la software 
on-line pentru stocarea, compilarea, gestio-
narea, căutarea, filtrarea şi accesarea infor-
maţiilor referitoare la călătorii; furnizarea 
accesului la software de licitaţie nedescărca-
bile, inclusiv bilete de călătorie, oferte de 
călătorie, bunuri pentru călătorii şi servicii de 
călătorie; furnizarea accesului la software 
nedescărcabile, pentru căutarea, compara-
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rea şi rezervarea ofertelor de călătorie; furni-
zarea accesului la software on-line care 
permite filtrarea rezultatelor căutării zboruri-
lor şi tarifelor de zbor după preţ, aeroporturile 
de plecare şi destinaţie, orele de sosire şi 
plecare, companiile aeriene, agenţiile de 
turism, timpul de călătorie, numărul de opriri, 
clasa de călătorie, tarife cu cardul de credit şi 
sistemele de plată, numărul de bagaje per-
mise şi alte informaţii şi parametri disponibili; 
furnizarea accesului la software on-line care 
permite filtrarea rezultatelor căutării hoteluri-
lor şi cazărilor în funcţie de costuri, date, 
categorie de cazare, tip de cazare, evaluare 
stele, camere, servicii disponibile, funcţii de 
cazare, lanţ hotelier, subiect, evaluări şi re-
cenzii ale utilizatorilor şi alte informaţii şi pa-
rametri disponibili; furnizarea accesului la o 
piaţă care permite utilizatorilor să cumpere, 
să vândă şi să schimbe rezervări de călătorii, 
oferte de călătorie, bunuri şi servicii legate de 
călătorie; furnizarea accesului la un site web 
de comparare a preţurilor, care permite utili-
zatorilor de computere desktop, laptopuri, 
telefoane mobile, computere portabile, playe-
re media portabile şi dispozitive mobile să 
caute şi să compare oferte legate de călători-
ile cu avionul; furnizarea accesului la un site 
web de comparare a preţurilor, care permite 
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri, 
telefoane mobile, computere portabile, playe-
re media portabile şi dispozitive mobile să 
rezerve oferte legate de călătoriile cu avio-
nul; furnizarea accesului la o aplicaţie sof-
tware care permite utilizatorilor de computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile să caute şi să compare oferte 
legate de călătorie; furnizarea accesului la o 
aplicaţie software, care permite utilizatorilor 
de computere desktop, laptopuri, telefoane 
mobile, computere portabile, playere media 
portabile şi dispozitive mobile să rezerve 
oferte legate de călătorie; furnizarea accesu-
lui la un motor de căutare pe Internet, care 
permite utilizatorilor să compare tarifele aeri-
ene cu tarifele autobuzelor, feroviare, de 
închirieri auto şi tarifele pentru utilizare în 
comun a autoturismelor, tarife de feribot, 
tarifele autobuzelor şi transportul privat; fur-
nizarea accesului la un motor de căutare pe 
Internet care permite utilizatorilor să compare 
ofertele de călătorie pe o hartă; furnizarea 
accesului la software on-line care afişează 
tarife istorice şi prognozate; furnizarea acce-
sului la software on-line care afişează preţuri 

de cazare istorice şi prognozate, preţuri de 
închiriere auto, preţuri feroviare, preţuri de 
feribot, preţuri de croazieră, tarife de auto-
buz; furnizarea accesului la linkuri cu infor-
maţii de călătorie; furnizarea de retransmite-
re automată a utilizatorilor către site-urile 
web ale furnizorilor de oferte de călătorie 
selectate; furnizarea accesului pe o piaţă 
pentru ofertele de călătorie; furnizarea acce-
sului la un site web de comparare a preţuri-
lor, care permite utilizatorilor de computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile să rezerve oferte legate de 
călătorie; furnizarea accesului la un site web 
de comparare a preţurilor, care permite utili-
zatorilor de computere desktop, laptopuri, 
telefoane mobile, computere portabile, playe-
re media portabile şi dispozitive mobile să 
caute şi să compare oferte legate de călăto-
rie; furnizarea accesului la un motor de cău-
tare printr-o aplicaţie mobilă descărcată ante-
rior; furnizarea accesului la rezultatele căută-
rii de călătorie printr-o aplicaţie mobilă des-
cărcată anterior; furnizarea accesului la un 
motor de comparare de preţuri printr-o apli-
caţie mobilă descărcată anterior; furnizarea 
accesului la software bazat pe web care 
permite utilizatorilor să caute şi să compare 
tarifele de zbor; furnizarea accesului la sof-
tware bazat pe web care permite utilizatorilor 
să rezerve oferte de zbor; furnizarea accesu-
lui la software web care permite utilizatorilor 
să caute disponibilitatea ofertelor de cazare 
şi să compare preţurile; furnizarea accesului 
la software bazat pe web, care permite utili-
zatorilor să rezerve ofertele de cazare; furni-
zarea accesului la software bazat pe web, 
care le permite utilizatorilor să caute, să 
compare şi să rezerve oferte de închiriere de 
maşini; furnizarea accesului la software ba-
zat pe web care permite utilizatorilor să caute 
şi să compare oferte de călătorie cu trenul; 
furnizarea accesului la software bazat pe 
web, care permite utilizatorilor să rezerve 
oferte de călătorie cu trenul; furnizarea de 
acces la software on-line pentru stocarea, 
compilarea, gestionarea, căutarea, filtrarea şi 
accesarea informaţiilor în legătură cu călăto-
riile; furnizarea accesului la software bazat 
pe web, care le permite utilizatorilor să caute, 
să compare şi să rezerve oferte de călătorie; 
furnizarea accesului la directoare de călăto-
rie pe Internet; furnizarea accesului la direc-
toarele on-line care permite utilizatorilor să 
caute, să vizualizeze, să sorteze şi să filtreze 
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tarifele de zbor după aeroporturile de plecare 
şi destinaţie, preţ, orele de sosire şi plecare, 
companiile aeriene, agenţiile de turism, tim-
pul de călătorie, numărul de opriri, clasa de 
călătorie, tarife cu cardul de credit şi sisteme-
le de plată, numărul de bagaje permise, re-
cenzii şi evaluări din partea utilizatorilor pre-
cum şi alte informaţii şi parametri disponibili; 
furnizarea accesului la directoarele on-line 
care permite utilizatorilor să caute, să vizua-
lizeze, să sorteze şi să filtreze oferte de ca-
zare în funcţie de preţuri, date, categorie de 
cazare, tip de cazare, evaluări stele, camere, 
servicii disponibile, funcţii de cazare, lanţ 
hotelier, subiect, evaluări şi recenzii ale utili-
zatorilor şi alte informaţii şi parametri dispo-
nibili; furnizarea accesului la directoarele on-
line care permite utilizatorilor să caute, să 
vizualizeze, să sorteze şi să filtreze oferte de 
închiriere de maşini; furnizarea accesului la 
directoare on-line care permite utilizatorilor 
să caute, să vizualizeze, să sorteze şi să 
filtreze oferte de călătorie; furnizarea accesu-
lui la directoare referitoare la călătorii cu ofer-
te de călătorie şi alte informaţii; furnizarea 
accesului la panourile de control on-line care 
permite agenţilor de publicitate să afişeze 
statistici şi informaţii de performanţă referi-
toare la publicitate, rate de conversie, cost 
pe clic, cost pe achiziţie, alte informaţii referi-
toare la publicitate, informaţii despre cont şi 
facturare; furnizarea accesului la panourile 
de control care permite utilizatorilor să vizua-
lizeze informaţii statistice şi de performanţă 
referitoare la vânzări, rate de conversie, va-
loare pe clic, cost pe achiziţie şi alte informa-
ţii legate de publicitate, cont şi informaţii de 
facturare; furnizarea accesului la un software 
de reţea partener; asigurarea accesului utili-
zatorilor la motoarele de căutare; furnizarea 
de linkuri cu informaţii de călătorie; furnizare 
de redirecţionare automată a utilizatorilor 
către site-urile web ale furnizorilor de turism 
selectaţi; furnizarea accesului la baza de 
date cu informaţii despre cazare; furnizarea 
de linkuri de telecomunicaţii către site-urile 
web ale companiilor aeriene, operatorilor de 
transport feribot, operatorilor de transport 
feroviar, operatorilor de autobuze, agenţiilor 
de turism on-line, operatorilor de turism şi 
furnizorilor de rezervări de cazare; furnizarea 
accesului la un site web cu evaluări ale ser-
viciilor de consum ale terţilor în domeniul 
călătoriilor şi transportului aerian; furnizarea 
accesului la un site web cu evaluări ale ser-
viciilor de consum ale terţilor în domeniul 

călătoriilor cu trenul şi cu autobuzul; furniza-
rea accesului la un site web cu evaluări ale 
serviciilor de consum ale terţilor în domeniul 
cazării; furnizarea accesului la un site web cu 
evaluări ale serviciilor de consum ale terţilor 
în domeniul închirierii şi utilizării în comun a 
autoturismelor; furnizarea accesului la un site 
web cu evaluări ale serviciilor de consum ale 
terţilor în domeniul parcării şi transferului în 
aeroport; furnizarea accesului la un site web 
cu evaluări ale serviciilor de consum ale terţi-
lor în domeniul croazierelor; furnizarea acce-
sului la un site web cu evaluări, recenzii şi 
recomandări transmise de utilizatori despre 
produse şi servicii în scop comercial; furniza-
rea accesului la site-uri web, şi anume la 
versiunile localizate şi traducerile site-urilor 
web; furnizare de bloguri on-line; furnizare de 
bloguri de călătorie on-line; 

 

39   - furnizarea informaţiilor despre transport şi 
călătorii prin aparate şi dispozitive mobile de 
telecomunicaţii; organizarea călătoriilor; ser-
vicii de rezervare (călătorie); consultanţă 
pentru călătorie; servicii de turism; servicii de 
agenţii de turism pentru organizarea de călă-
torii; servicii de agenţii de turism pentru călă-
torii de afaceri; servicii de ghid turistic; servi-
cii de ghid; organizarea de circuite, trasee şi 
excursii; servicii de zbor; servicii de planifica-
re a traseului; servicii de ghid de călătorie şi 
de informare pentru călătorii; servicii ale 
agenţiilor de turism; servicii de consultanţă 
pentru rutele de călătorie; organizarea călă-
toriilor de afaceri; rezervarea şi ocuparea 
locurilor pentru călătorii; servicii de călătorie 
şi transport de călători; servicii de agenţii de 
turism pentru organizarea călătoriilor de va-
canţă; rezervare de bilete de călătorie; orga-
nizarea tururilor cu autobuzul; efectuarea 
rezervărilor de călătorie; furnizarea informa-
ţiilor despre călătorii turistice; rezervări de 
locuri pentru călătorii; distribuirea biletelor 
pentru călătorii; croaziere; consultanţă şi 
oferirea de informaţii de călătorie; rezervarea 
călătoriilor aeriene; organizarea pachetelor 
de vacanţă; informaţii computerizate referi-
toare la călătorii; planificarea, rezervarea şi 
aranjarea călătoriilor; rezervarea locurilor 
pentru călătorii cu trenul; rezervarea locurilor 
pentru călătorii cu autobuzul; rezervarea de 
locuri pentru călătorii aeriene; informaţii 
computerizate cu privire la călătorii; informaţii 
despre orar referitoare la călătorii; rezervarea 
călătoriilor şi excursiilor; rezervarea călătorii-
lor pe uscat; furnizarea informaţiilor despre 
selecţia rutelor în scopuri de călătorie; ghid 
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turistic; transport de călători; organizarea 
sosirilor şi plecărilor la şi de la hoteluri; orga-
nizarea excursiilor în străinătate în scopuri 
culturale; furnizarea informaţiilor de călătorie 
prin Internet; furnizarea informaţiilor referitoa-
re la itinerarii; stocarea fizică a datelor digita-
le, fotografiilor, fişierelor audio şi imaginilor 
stocate electronic; stocarea fizică a datelor şi 
documentelor stocate electronic; servicii de 
informare despre călătorii legate de întreru-
peri din cauza vremii nefavorabile; servicii de 
rezervare (transport); rezervare pentru tran-
sport aerian; rezervarea vehiculelor de închi-
riat; rezervarea biletelor de tren; rezervarea 
locurilor de parcare la aeroport; rezervarea 
transferurilor pe mare; organizarea şi rezer-
varea tururilor; organizare şi rezervare a ex-
cursiilor; organizarea şi rezervarea croaziere-
lor; servicii de rezervări oferite de agenţii 
pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor 
turistice; organizare şi rezervare tururi oraşe; 
furnizarea serviciilor de comenzi taxi prin 
aplicaţii mobile; organizarea şi rezervarea 
călătoriilor pentru pachete de vacanţă; rezer-
varea şi organizarea accesului la saloanele 
aeroportului; furnizarea informaţiilor referitoa-
re la planificarea şi rezervarea călătoriilor 
aeriene prin mijloace electronice; furnizarea 
informaţiilor prin mijloace electronice cu privi-
re la planificarea şi rezervarea călătoriilor şi 
transportului; furnizarea informaţiilor pe In-
ternet cu privire la rezervarea călătoriilor de 
afaceri; planificarea, organizarea şi rezerva-
rea călătoriilor prin mijloace electronice; re-
zervarea locurilor pentru transport cu auto-
vehicul; servicii de transport de zbor pentru 
pasageri între aeroport şi pistă; furnizarea 
informaţiilor de călătorie şi transport; furniza-
rea informaţiilor on-line referitoare la călătorii; 
furnizarea informaţiilor cu privire la călătoriile 
aeriene prin mijloace electronice; servicii de 
rezervare de călătorie; servicii de rezervare 
de croazieră; servicii rezervare bilete de avi-
on; servicii de rezervare pentru călătorii turis-
tice; servicii de rezervare referitoare la călă-
toriile de vacanţă; rezervarea maşinilor de 
închiriat; servicii de rezervare a transportului 
cu autobuzul; servicii de rezervare pentru 
călătorii pe mare; servicii de îmbarcare, 
check-in, distribuire a scaunelor şi rezervare 
cu prioritate pentru călătorii de zbor 
premium; servicii de agenţii de turism, şi 
anume efectuarea rezervărilor şi rezervărilor 
de transport; servicii de rezervare computeri-
zate referitoare la transportul de pasageri; 
informaţii computerizate referitoare la rezer-

vările de călătorie; furnizarea informaţiilor 
pentru stocarea temporară a obiectelor per-
sonale; informaţii referitoare la transportul 
rutier; organizarea închirierilor tuturor mijloa-
celor de transport; informaţii computerizate 
referitoare la transport; aranjarea transportu-
lui de pasageri rutier, feroviar, aerian şi pe 
apă; consultanţă în domeniul transporturilor, 
gestionate prin centre de apel şi linii telefoni-
ce; informaţii despre rutele de trafic; informa-
ţii despre orele de sosire ale aeronavelor; 
furnizarea informaţiilor despre zboruri; infor-
maţii despre planurile de condus şi zbor; 
informaţii cu ajutorul fişierelor referitoare la 
metodele de transport; informaţii aeroportua-
re referitoare la zboruri; furnizarea datelor 
despre informaţii rutiere şi de trafic; furniza-
rea informaţiilor despre transportul aerian; 
consultanţă tehnică în domeniul posibilităţilor 
de transport; furnizarea informaţiilor despre 
codul poştal; informaţii despre transportul 
rutier; informaţii despre tarife transport; in-
formaţii despre orele de plecare; furnizarea 
informaţiilor referitoare la orarul de zbor; ser-
vicii de informare referitoare la transportul 
feroviar; servicii referitoare la organizarea 
transporturilor; informaţii despre posibilităţi 
de transport; servicii de agenţii de rezervare 
pentru închirieri de maşini; furnizarea infor-
maţiilor despre închirieri de biciclete; organi-
zarea agenţiilor de închiriere de maşini în 
contextul pachetelor de tururi; organizare şi 
rezervare tururi turistice; organizarea şi re-
zervarea excursiilor de o zi; planificarea şi 
organizarea traseelor şi excursiilor de o zi; 
furnizarea informaţiilor despre excursii şi 
trasee turistice pentru turişti; organizarea 
transportului de pasageri cu elicopterul; or-
ganizarea călătoriilor ca program bonus pen-
tru clienţii cu carduri de credit; organizarea 
biletelor de zbor de înlocuire; organizarea 
însoţitorilor de călătorie; organizarea tran-
sporturilor pentru persoane; organizarea 
excursiilor şi croazierelor; organizarea tran-
sporturilor de vacanţă; organizarea expediţii-
lor; organizarea călătoriilor aeriene; închirie-
rea vehiculelor cu şofer; rezervări de călăto-
rie computerizate; sfaturi pentru planificarea 
itinerariilor; servicii de călătorie referitoare la 
vize, paşapoarte şi documente de călătorie 
pentru călătorii străini; organizarea eveni-
mentelor de călătorie pentru persoane şi 
grupuri; furnizarea informaţiilor despre sosire 
şi plecare; planificare călătorie; servicii de 
transport şi călătorii pentru persoane cu 
dizabilităţi; servicii de navigaţie pentru iahturi 
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şi bărci; închirierea bărcilor; închirierea mij-
loacelor de transport; închirierea vehiculelor 
pentru călătorii; transport aerian de obiecte 
de valoare; informaţii referitoare la transpor-
tul de mărfuri; servicii de brokeraj naval pen-
tru transportul de marfă; servicii de transport 
bagaje; organizarea transporturilor de baga-
je; organizarea colectării mărfurilor; organiza-
re logistică marfă; organizarea transportului 
de mărfuri aeriene; organizarea transportului 
de mărfuri către apă; transport internaţional 
de mărfuri aeriene; informaţii referitoare la 
transportul de marfă; consultanţă pentru ser-
vicii de livrare a mărfurilor; planificarea rute-
lor, servicii de navigare; furnizarea informaţii-
lor despre direcţii de traseu personalizate; 
furnizarea informaţiilor referitoare la serviciile 
de parcare pentru vehicule; închirierea locuri-
lor de parcare auto; servicii de intermediere 
pentru organizarea transportului de bagaje; 
depozitarea bagajelor; organizarea zboruri-
lor; organizarea transportului în contextul 
călătoriilor; ridicare bagaje; consultanţă de 
călătorie, gestionată prin centre de apel şi 
linii telefonice; furnizarea informaţiilor despre 
călătorii pe Internet; rezervarea locurilor de 
ancorare pentru călătorii; emiterea biletelor 
de călătorie; depozitare fizică de date, do-
cumente, fotografii digitale, muzică, imagini, 
videoclipuri şi jocuri de calculator stocate 
electronic; informaţii cu ajutorul fişierelor 
referitoare la transportul de pasageri; închiri-
erea autovehiculelor; servicii de utilizare în 
comun a autoturismelor; servicii de operator 
turistic pentru rezervarea călătoriilor; infor-
maţii referitoare la călătorii (furnizarea servi-
ciilor); furnizarea recenziilor despre destina-
ţiile globale de călătorie; furnizarea recenzii-
lor despre facilităţile aeroportului; furnizarea 
recenziilor despre companiile aeriene; furni-
zare recenziilor despre servicii de călătorie; 
organizarea transportului pentru călătoriile de 
afaceri; servicii referitoare la aranjamentele 
de călătorie; planificarea şi rezervarea zboru-
rilor aeriene prin mijloace electronice; servicii 
de agenţie pentru rezervarea zborurilor; re-
zervarea biletelor de avion, a biletelor de 
croazieră şi de tren; evaluarea companiilor 
aeriene şi a agenţiilor de turism on-line; eva-
luarea utilizatorilor de linii aeriene şi agenţii 
de turism on-line; idei de planificare a călăto-
riilor împărtăşite de utilizator; rapoarte de 
călătorie şi opinii ale călătorilor; planificare şi 
rezervări de călătorie prin computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-

pozitive mobile; furnizarea informaţiilor des-
pre transportul aerian, feroviar, feribot, auto-
buz, cazare şi închiriere de maşini, taxe de 
parcare aeroport, preţuri de transfer aero-
port, preţuri de croazieră, costuri de asigurări 
de călătorie şi alte oferte de călătorie prin 
computere desktop, laptopuri, telefoane mo-
bile, computere portabile, playere portabile şi 
dispozitive mobile; furnizare de informaţii de 
călătorie şi consultanţă prin computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile; furnizarea de rezervări a 
călătoriilor prin computere desktop, laptopuri, 
telefoane mobile, computere portabile, playe-
re media portabile şi dispozitive mobile; fur-
nizare de informaţii de călătorie prin 
smartphone-uri; furnizarea de rezervări a 
călătoriilor prin Internet; furnizarea de rezer-
vări a călătoriilor prin smartphone-uri; furni-
zarea accesului la software de rezervări de 
călătorie prin smartphone-uri; furnizarea ac-
cesului la software de rezervări de călătorie 
prin Internet; rezervarea eco-tururilor şi eco-
excursiilor prin intermediul unui site web; 
furnizarea informaţiilor pentru călători cu 
privire la tarife, orare şi transport în comun; 
rezervarea locurilor pentru transportul ferovi-
ar; ghid de călătorie on-line; ghiduri de aero-
port on-line; ghiduri de călătorie sub formă 
de înregistrări video; ghiduri de aeroport on-
line; ghiduri de călătorie sub formă de înre-
gistrări sonore; informaţii on-line dintr-o bază 
de date computerizată sau Internet referitoa-
re la călătorii; furnizarea recenziilor, evaluări-
lor şi recomandărilor on-line ale destinaţiilor 
de călătorie; furnizarea de recenziilor, evalu-
ărilor şi recomandărilor on-line ale companii-
lor aeriene şi agenţiilor de turism on-line; 
furnizarea informaţiilor, recenziilor şi reco-
mandărilor personalizate în domeniul călăto-
riilor; furnizarea informaţiilor, recenziilor şi 
recomandărilor personalizate în domeniul 
călătoriilor prin intermediul unei reţele de 
comunicaţii globale; furnizarea informaţiilor 
de călătorie dintr-o bază de date on-line care 
poate fi căutată; 

 

41   - rezervarea locurilor pentru spectacole şi 
evenimente sportive; rezervarea instalaţiilor 
sportive; rezervarea concertelor; instruire în 
industria călătoriilor; închirierea broşurilor; 
furnizarea informaţiilor despre evenimente de 
divertisment şi divertisment prin reţele on-line 
şi Internet; consultanţă de instruire oferită on-
line dintr-o bază de date computerizată sau 
prin Internet; servicii de bibliotecă referitoare 
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la datele stocate şi apelate prin mijloace 
electronice; publicare multimedia a publicaţii-
lor electronice; publicare on-line de cărţi 
electronice şi reviste; servicii de biblioteci on-
line; compilarea programelor de divertisment 
de televiziune şi radio; pregătirea emisiilor de 
televiziune şi radio; furnizarea publicaţiilor 
electronice; furnizarea publicaţiilor electroni-
ce nedescărcabile prin intermediul unei reţe-
le globale de calculatoare sau prin Internet; 
furnizarea informaţiilor despre activităţi cultu-
rale; furnizarea informaţiilor despre activităţi 
sportive; furnizarea on-line de publicaţii elec-
tronice nedescărcabile; furnizarea publicaţii-
lor on-line nedescărcabile în domeniul muzi-
cii; servicii de divertisment prin podcast-uri; 
instruire software de calculator; publicarea 
directoarelor pe tema călătoriei; publicarea 
manualelor; publicarea materialelor care pot 
fi accesate prin baze de date sau pe Internet; 
publicarea de ghiduri on-line, hărţi, directoare 
oraşe şi broşuri pentru călători nedescărcabi-
le; publicarea de texte şi imagini, inclusiv în 
formă electronică, altele decât în scop publi-
citar; publicare de recenzii; închiriere de în-
registrări de sunet şi imagini; închiriere de 
înregistrări audio şi video; rezervare bilet de 
concert şi teatru; servicii de rezervare a bile-
telor pentru evenimente; publicarea circulare-
lor; publicarea ghidurilor de călătorie; rezer-
vări de evenimente teatrale; furnizarea in-
formaţiilor despre bilete la evenimente spor-
tive; rezervarea şi ocuparea biletelor pentru 
evenimente culturale; rezervarea şi ocuparea 
biletelor pentru evenimente de divertisment; 
rezervarea şi ocuparea biletelor pentru con-
certe; rezervarea şi ocuparea biletelor pentru 
evenimente recreative; rezervarea şi ocupa-
rea biletelor pentru evenimente sportive; 
instruire în domeniul designului; redactarea 
de texte pentru bloguri; servicii de bibliotecă 
cu ajutorul unei baze de date computerizate; 
furnizarea informaţiilor despre divertisment; 
furnizarea informaţiilor referitoare la divertis-
ment oferite on-line dintr-o bază de date 
computerizată sau pe Internet; efectuarea 
cercetărilor în biblioteca foto; divertisment 
folosind o bază de date computerizată furni-
zată on-line sau pe Internet; furnizare de 
instruire; servicii de divertisment; activităţi 
culturale şi sportive; organizarea activităţilor 
culturale; rezervarea serviciilor de divertis-
ment; educaţie; furnizarea informaţiilor în 
domeniul divertismentului printr-o reţea glo-
bală de calculatoare; furnizare de ştiri cu 
privire la călătorii; furnizare de buletine in-

formative pentru călătorii; furnizarea de in-
formaţii dintr-o bază de date computerizată a 
Internetului cu privire la divertismentul on-
line; publicarea de recenzii on-line în dome-
niul divertismentului; publicarea recenziilor 
on-line în domeniul de cazare; publicarea 
recenziilor on-line în domeniul călătoriilor 
aeriene; publicarea recenziilor on-line în do-
meniul călătoriilor; publicarea hărţilor; servicii 
de publicare electronică; publicarea opiniilor 
călătorului; publicarea recenziilor şi opiniilor 
călătorilor; publicarea de recenzii on-line, 
evaluări şi recomandări pentru companii ae-
riene, agenţii de turism on-line, cazare, furni-
zori de rezervări de cazare, feriboturi, trenuri, 
închirieri auto, croaziere, pachete de vacan-
ţă, parcare la aeroport, transferuri în aero-
port, destinaţii de călătorie, produse de călă-
torie, servicii de călătorie şi asigurări de călă-
torie; publicarea planurilor de călătorie furni-
zate de utilizatorii de site-uri web şi aplicaţii 
mobile; publicarea planurilor de călătorie; 
publicarea recenziilor ale experţilor despre 
companii aeriene, agenţii de turism on-line, 
aeroporturi, destinaţii, cazare, furnizori de 
rezervări de cazare, feriboturi, trenuri, închi-
rieri de maşini, croaziere, pachete de parcare 
aeroport, transferuri aeroport, destinaţii de 
călătorie, produse de călătorie, servicii de 
călătorie şi asigurări de călătorie; publicarea 
cupoanelor şi codurilor de reducere; publica-
rea tendinţelor de călătorie; publicarea eva-
luărilor de cazare; publicarea opiniilor călăto-
rilor; publicarea rapoartelor de călătorie şi a 
opiniilor călătorilor; furnizarea publicaţiilor on-
line nedescărcabile în domeniul destinaţiilor, 
companiilor aeriene şi tarifelor zborurilor; 
publicarea informaţiilor, evaluărilor şi reco-
mandărilor personalizate în domeniul călăto-
riilor prin reţele de comunicaţii globale; publi-
carea recenziilor on-line, recenziilor şi reco-
mandărilor ale companiilor aeriene, agenţiilor 
de turism on-line, furnizorilor de cazare, feri-
boturi, trenuri, închirieri auto, croaziere, pa-
chete de vacanţă, parcări la aeroport, tran-
sferuri în aeroport, destinaţii de călătorie, 
produse de călătorie, servicii de călătorie şi 
asigurări de călătorie; publicarea de conţinut, 
ştiri, articole, recenzii, opinii în domeniul că-
lătoriilor; publicarea recenziilor despre com-
panii aeriene şi agenţii de turism on-line pe 
Internet; publicarea recenziilor de cazare pe 
Internet; publicarea recenziilor furnizorilor de 
rezervări de cazare pe Internet; publicarea 
recenziilor operatorilor de trenuri pe Internet; 
publicarea evaluărilor spaţiilor de parcare 
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aeroport pe Internet; publicarea recenziilor 
transferurilor către aeroport pe Internet; pu-
blicarea pe Internet a recenziilor despre 
croaziere şi companiile de croaziere; publica-
rea recenziilor de închirieri auto pe Internet; 
publicarea recenziilor de asigurare de călăto-
rie pe Internet; publicarea recenziilor compa-
niilor de autobuze pe Internet; publicarea 
recenziilor destinaţiilor turistice pe Internet; 
publicarea recenziilor şi informaţiilor de călă-
torie prin reţele de calculatoare şi de comu-
nicaţii; publicarea recenziilor şi a informaţiilor 
despre companiile aeriene şi agenţiile de 
turism prin reţele de calculatoare şi comuni-
caţii; publicarea de opinii, rating-uri, clasa-
mente, evaluări şi recomandări cu privire la 
toate aspectele referitoare la călătoriile pe 
Internet; publicarea unui director on-line de 
opinii, evaluări, clasamente, evaluări şi re-
comandări ale utilizatorilor cu privire la desti-
naţii de călătorie, companii aeriene, agenţii 
de turism on-line, furnizori de închirieri de 
maşini, companii de închirieri auto, furnizori 
de rezervări de cazare, hoteluri şi cazare, 
baruri, restaurante, evenimente, tururi şi ob-
iective turistice, muzee, atracţii, ocazii muzi-
cale şi divertisment, teatre, lanţuri hoteliere, 
operatori de rezervări de feribot, operatori de 
feriboturi, furnizori de rezervări de trenuri, 
operatori de trenuri, furnizori de rezervări de 
croaziere, companii de croaziere, transferuri 
de aeroport, companii de autobuze, furnizori 
de rezervări de autobuze, asigurări de călă-
torie şi alte companii conexe călătoriilor; pu-
blicarea informaţiilor referitoare la călătorii; 
publicarea directoarelor de călătorii pe Inter-
net; publicarea ghidurilor de călătorie on-line; 
publicarea întrebărilor şi răspunsurilor referi-
toare la călătorii; publicarea directoarelor de 
călătorie on-line organizate în funcţie de date 
de călătorie, aeroporturi, ţări, regiuni, preţuri 
şi destinaţii; publicarea directoarelor de călă-
torii on-line; publicarea directoarelor de călă-
torie on-line care permit utilizatorilor să cau-
te, să vizualizeze, să sorteze şi să filtreze 
tarifele de zbor după aeroporturile de plecare 
şi destinaţie, preţ, orele de sosire şi plecare, 
companiile aeriene, agenţiile de turism, tim-
pul de călătorie, numărul de staţii, clasa de 
călătorie, tarife cu cardul de credit şi sisteme-
le de plată, numărul de bagaje permise, re-
cenziile şi evaluările utilizatorilor şi alte in-
formaţii şi parametri disponibili; publicarea 
directoarelor on-line care permit utilizatorilor 
să caute şi să filtreze informaţiile şi parame-
trii disponibili în funcţie de ofertă, preţ, dată, 

categorie de cazare, tip de cazare, clasificare 
stele, camere, servicii disponibile, funcţii de 
cazare, lanţuri hoteliere, subiecte, evaluări 
ale utilizatorilor şi recenzii; publicarea direc-
toarelor on-line care permite utilizatorilor să 
caute, să afişeze, să sorteze şi să filtreze 
oferte de închiriere de maşini; publicarea 
directoarelor on-line care permit utilizatorilor 
să caute, să afişeze, să sorteze şi să filtreze 
oferte de călătorie; publicarea cataloagelor 
referitoare la călătorii cu oferte de călătorie şi 
alte informaţii; publicarea pe Internet a unui 
director global de tarife pe oraşe, aeroporturi, 
ţări, regiuni, categorii de zboruri şi preţuri; 
publicarea tarifelor istorice şi prognozate pe 
Internet; publicarea pe Internet a preţurilor de 
cazare istorice şi prognozate, preţuri de în-
chiriere auto, preţuri de tren, preţuri cu feri-
botul, preţuri pentru călătorii şi autobuze; 
publicarea unei pieţe cu oferte de călătorie; 
publicarea de călătorii aeriene, cazare şi 
călătorii pe Internet; publicarea unei pieţe on-
line, inclusiv rezervări de călătorii, oferte de 
călătorie, bunuri şi servicii conexe călătoriilor; 
publicarea ofertelor de călătorie pe o hartă 
pe Internet; publicarea publicaţiilor on-line; 
publicare electronică de texte; furnizare de 
publicaţii on-line; publicare de cărţi, reviste; 
publicaţii software multimedia pentru scopuri 
de divertisment; publicarea de directoare pe 
tema turismului; servicii de publicare de jur-
nale editoriale; birouri de vânzări pentru eve-
nimente de divertisment; servicii de rezerva-
re şi rezervare a biletelor pentru evenimente 
de divertisment, sport şi culturale; publicarea 
călătoriilor şi răspunsurilor legate de călătorii; 
publicarea directoarelor de călătorie on-line 
sortate după datele călătoriei, aeroporturi, 
ţări, regiuni, preţuri şi destinaţii; 

 

42   - modernizare a software de calculatoare; re-
parare a software de calculatoare; dezvoltare 
de software pentru terţi; configurarea reţele-
lor de calculatoare prin software; proiectare 
şi dezvoltare software; controlul calităţii refe-
ritoare la software de calculatoare; proiectare 
şi dezvoltare de baze de date informatice; 
închiriere de software referitor la călătorii; 
proiectarea, întreţinerea şi actualizarea sof-
tware computerului; închiriere de software 
pentru citirea unei baze de date cu oferte de 
preţ; proiectare şi dezvoltare de software 
pentru evaluarea şi calcularea datelor; pro-
iectare şi dezvoltare de software pentru citi-
rea, transferul şi ordonarea datelor; furniza-
rea utilizării temporare de software de com-
puter on-line pentru traduceri; crearea pro-
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gramelor computerizate, software şi coduri 
de site-uri web pe Internet; dezvoltarea şi 
crearea programelor pentru computer pentru 
prelucrarea datelor; furnizarea de software 
nedescărcabile pentru utilizare în crearea şi 
publicarea revistelor şi blogurilor on-line pen-
tru utilizare temporară; închiriere de hardwa-
re pentru computer; furnizarea motoarelor de 
căutare; furnizarea motoarelor de căutare pe 
Internet cu opţiuni de căutare specifice; fur-
nizare de motoare de căutare pentru prelua-
rea datelor dintr-o reţea globală de calcula-
toare; stocare electronică de date; stocare 
electronică temporară de informaţii şi date; 
proiectare şi dezvoltare de sisteme pentru 
introducerea, scoaterea, procesarea, afişa-
rea şi stocarea datelor; furnizare de echipa-
mente informatice pentru stocarea electroni-
că de date digitale; proiectarea şi dezvolta-
rea sistemelor de stocare a datelor; compre-
sia datelor pentru stocarea electronică; crea-
rea şi proiectarea directoarelor de informaţii 
bazate pe site-uri pentru alte persoane (ser-
vicii de tehnologie a informaţiei); ilustraţie 
(servicii de proiectare); proiectare site; de-
sign de produs; design computer; servicii 
tehnologice şi design-ul aferent; servicii de 
planificare a sistemelor de prelucrare a date-
lor; servicii de proiectare pentru procesatoare 
de date; servicii de proiectare a hărţilor; con-
sultanţă cu privire la proiectarea de software 
de calculatoare; dezvoltare hardware; proiec-
tare de sisteme informatice; servicii de pro-
iectare pentru duplicarea documentelor; ser-
vicii de proiectare referitoare la dezvoltarea 
de sisteme informatizate de prelucrare a 
informaţiilor; servicii de cercetare computere; 
servicii de cercetare; servicii de cercetare şi 
dezvoltare; consultanţă în domeniul cercetării 
tehnologice; cercetări în domeniul programe-
lor pentru computer; prognoze meteo; furni-
zarea informaţiilor meteorologice; furnizarea 
informaţiilor meteorologice cu privire la con-
diţiile de schi şi blocaje rutiere; creare şi în-
treţinere de software pentru bloguri; găzduire 
de conţinut digital, respectiv jurnale on-line şi 
bloguri; dezvoltare de software pentru stoca-
rea şi preluarea datelor multimedia; furniza-
rea utilizării temporare a aplicaţiilor software 
descărcabile accesibile prin intermediul unui 
site web; servicii ale unui furnizor de servicii 
de aplicaţii, şi anume găzduire de aplicaţii 
software pentru terţi; instalare şi personaliza-
re software de aplicaţii pentru calculator; 
furnizarea utilizării temporare de software on-
line nedescărcabile, de gestionare şi impor-

tare a datelor on-line; furnizarea utilizării 
temporare de software on-line nedescărcabi-
le, pentru partajarea de conţinut multimedia 
şi comentarii între utilizatori; furnizarea utili-
zării temporare de software de operare on-
line nedescărcabile, pentru accesarea şi 
utilizarea unei reţele de calcul cloud; furniza-
rea utilizării temporare de software on-line 
nedescărcabile, pentru utilizare în transmisia 
de date; furnizarea utilizării temporare de 
software on-line nedescărcabile, pentru ges-
tionarea datelor; furnizarea utilizării tempora-
re de software on-line care nedescărcabile, 
pentru transmiterea informaţiilor; furnizarea 
utilizării temporare de software nedescărca-
bile, de analiză şi raportare a datelor financi-
are; furnizarea utilizării temporare de softwa-
re nedescărcabile, pentru dezvoltarea site-
urilor web; furnizarea utilizării temporare de 
software nedescărcabile, de gestionare; 
găzduirea podcast-urilor; compilarea pro-
gramelor de calculator; compilarea informaţii-
lor despre protejarea mediului; compilarea de 
site-uri web pe Internet; compilarea informaţi-
ilor referitoare la condiţiile de mediu; compi-
larea programelor de prelucrare a datelor; 
proiectare grafică pentru compilarea paginilor 
web pe Internet; programare de software 
informatic pentru citirea, transferul şi ordona-
rea datelor; găzduire portalurilor de Internet; 
programare software pentru portaluri de In-
ternet, camere de chat, linii de chat şi foru-
muri de Internet; găzduire de conţinut digital 
pe Internet; actualizarea bazelor de date 
software; dezvoltare, actualizare şi întreţine-
re de software şi baze de date; actualizare 
de software pentru prelucrarea datelor; insta-
larea, întreţinerea şi actualizarea software-
ului de bază de date; întreţinerea bazelor de 
date; proiectare şi întreţinere de site-uri web 
pentru terţi; proiectare, concepţie şi întreţine-
re de site-uri web; creare şi întreţinere de 
site-uri web pentru telefoane mobile; proiec-
tare, întreţinere şi actualizare software de 
calculator; colectarea datelor privind calitatea 
aerului; convertirea datelor sau documentelor 
de pe suporturi fizice pe suporturi electroni-
ce; programare computerizată pentru prelu-
crarea datelor; proiectarea bazelor de date 
computerizate; proiectare şi dezvoltare de 
software de import şi gestionare a datelor; 
dezvoltarea bazelor de date; dezvoltarea 
sistemelor informatice de prelucrare a date-
lor; găzduirea bazelor de date computerizate; 
instalarea şi întreţinerea software-ului bazei 
de date; programarea software-ului de impor-
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tare şi administrare a datelor; programarea 
programelor de prelucrare a datelor; furniza-
rea de informaţii şi rezultate ale cercetării 
ştiinţifice printr-o bază de date care poate fi 
căutată on-line; furnizarea motoarelor de 
căutare pe Internet; furnizarea motoarelor de 
căutare pentru apelarea datelor prin reţelele 
de comunicaţii; proiectarea motoarelor de 
căutare; programarea sistemelor de prelucra-
re şi comunicare a datelor; servicii de pro-
gramare computerizată pentru depozitarea 
datelor; servicii informatice pentru analiza 
datelor; servicii informatice în legătură cu 
stocarea electronică de date; convertirea 
programelor şi datelor de calculator, cu ex-
cepţia conversiei fizice; conversia programe-
lor şi datelor de calculator (cu excepţia modi-
ficărilor fizice); crearea programelor pentru 
prelucrarea datelor; servicii de back-up de 
date; conversia datelor electronice; exploata-
rea datelor; servicii de duplicare şi conversie 
a datelor; servicii de duplicare a datelor; de-
criptarea datelor; proiectarea şi dezvoltarea 
bazelor de date computerizate; proiectare şi 
dezvoltare a programelor informatice; proiec-
tare şi dezvoltare a sistemelor de introducere 
a datelor; proiectare şi dezvoltare de softwa-
re pentru apelarea datelor; servicii de proiec-
tare referitoare la programe de calculator; 
dezvoltarea echipamentelor de prelucrare a 
datelor; dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de 
date software; dezvoltarea programelor de 
date; dezvoltarea programelor pentru prelu-
crarea datelor; dezvoltare de software web; 
dezvoltarea de software mobil; furnizarea de 
software on-line de planificare a călătoriilor 
care permite utilizatorilor să salveze rute de 
călătorie, planuri de călătorie, rezervări de 
călătorie şi date; creare, întreţinere, actuali-
zare de bloguri on-line; furnizarea motoarelor 
de căutare cu informaţii referitoare la călăto-
rii; furnizarea motoarelor de căutare cu in-
formaţii referitoare la asigurarea călătoriilor; 
furnizarea motoarelor de căutare cu informa-
ţii referitoare la valute globale; stocarea date-
lor şi informaţiilor; furnizare de software de 
sisteme de rezervare on-line; furnizare de 
software de sisteme de rezervare on-line 
referitoare la cazare; furnizare de software 
de sisteme de rezervare on-line referitoare la 
activităţi culturale de divertisment; furnizare 
de software de sisteme de rezervare on-line 
în domeniul călătoriilor; furnizare de software 
de sisteme de rezervare on-line în domeniul 
închirierilor auto; creare site-uri web; furniza-
rea motoarelor de căutare pentru preluarea 

datelor dintr-o reţea globală de calculatoare; 
servicii de inginerie în domeniul procesării 
datelor; furnizare de software on-line nedes-
cărcabile pentru procesarea plăţilor electro-
nice pentru utilizare temporară; asigurarea 
utilizării temporare a unei aplicaţii software 
web ce permite utilizatorilor de computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile să caute călătorii, mijloace de 
transport, cazare temporară, închirieri de 
maşini, partajare de vehicule şi folosire în 
comun de autoturisme, parcare aeroport şi 
listări temporare de parcare pentru vehicule, 
transferuri aeroport, asigurare de călătorie, 
feribot, tren, autobuz, croazieră şi informaţii 
de călătorie; furnizarea unui motor de căuta-
re pe Internet pentru oferte de călătorie, fără 
a fi necesară specificarea destinaţiei de călă-
torie; furnizarea unui motor de căutare pe 
Internet care combină ofertele mai multor 
companii aeriene; asigurarea utilizării tempo-
rare a software-ului on-line care afişează 
preţuri de cazare istorice şi prognozate, pre-
ţuri de închiriere auto, preţuri de transport 
feroviar, preţuri de feribot, preţuri de croazie-
ră, tarife de autobuz; furnizarea utilizării tem-
porare a unui dispozitiv de comparare a pre-
ţurilor on-line pentru călătorii; furnizarea utili-
zării temporare a unui site web on-line care 
permite utilizatorilor să îşi publice opiniile, 
evaluările, clasamentele, recenziile şi reco-
mandările pe toate subiectele legate de călă-
torie; furnizarea unei utilizări temporare a 
unui site web on-line care permite utilizatori-
lor să publice opiniile, evaluările, clasamen-
tele, recenziile şi recomandările cu privire la 
destinaţii de călătorie, companii aeriene, 
agenţii de turism on-line, furnizori de închiri-
eri auto, companii de închirieri auto, furnizori 
de rezervări de cazare, hoteluri şi cazare, 
baruri, restaurante, evenimente, tururi şi ob-
iective turistice, muzee, furnizare de atracţii 
locale, locaţii muzicale, teatre, lanţuri hotelie-
re, furnizori de rezervări de feribot, operatori 
de feribot, furnizori de rezervări feroviare, 
operatori feroviari, furnizori de rezervări de 
croaziere, operatori de croaziere, transferuri 
aeroport, companii de autobuze, furnizori de 
rezervări de autobuze, furnizori de asigurări 
de călătorie şi alte companii conexe călătorii-
lor; furnizarea utilizării temporare a unei in-
terfeţe mobile sau Internet care afişează 
opiniile utilizatorilor, evaluări, clasamente, 
recenzii şi recomandări în legătură cu călăto-
riile; furnizarea utilizării temporare a aplicaţii-
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lor mobile pentru gestionarea publicităţii într-
o reţea globală; furnizarea utilizării temporare 
a unui panou de control on-line care afişează 
statistici, informaţii despre performanţă şi 
facturare; furnizarea utilizării temporare a 
aplicaţiilor mobile de planificare a călătoriilor; 
furnizarea utilizării temporare de software de 
planificare a călătoriilor nedescărcabil; furni-
zarea utilizării temporare a unui site web 
nedescărcabil pentru planificarea călătoriilor; 
furnizarea utilizării temporare a software on-
line pentru căutarea şi compararea ofertelor 
de călătorie; furnizarea utilizării temporare a 
software on-line pentru stocarea, compilarea, 
gestionarea, filtrarea şi accesarea informaţii-
lor private; furnizarea utilizării temporare a 
software on-line pentru stocarea, compilarea, 
gestionarea, căutarea, filtrarea şi accesarea 
informaţiilor în legătură cu călătoriile; furniza-
rea utilizării temporare a software de licitaţie 
nedescărcabil, inclusiv bilete de călătorie, 
oferte de călătorie, bunuri pentru călătorii şi 
servicii de călătorie; furnizarea utilizării tem-
porare a software pentru căutarea, compara-
rea şi rezervarea ofertelor de călătorie; furni-
zarea utilizării temporare a software on-line 
pentru filtrarea rezultatelor căutării zborurilor 
şi a preţurilor în funcţie de costuri, ore de 
sosire şi plecare, companii aeriene, agenţii 
de turism, aeroporturi, durata, numărul de 
escale, clasa de călătorie, taxele cardurilor 
de credit şi sistemele de plată, numărul de 
bagaje înregistrate permise; furnizarea utili-
zării temporare a software on-line pentru 
filtrarea rezultatelor căutării hotelurilor şi a 
cazărilor în funcţie de costuri, date, categorie 
cazare, tip cazare, clasificări de stele, came-
re, servicii disponibile, funcţii de cazare, lanţ 
hotelier, subiect, evaluări şi recenzii ale utili-
zatorilor; furnizarea utilizării temporare de 
software nedescărcabil pentru traduceri pe 
site-uri web; furnizarea utilizării temporare a 
unui site web de comparare a preţurilor, care 
permite utilizatorilor de computere desktop, 
laptopuri, telefoane mobile, computere por-
tabile, playere media portabile şi dispozitive 
mobile să caute, să compare şi să rezerve 
oferte legate de călătorie; furnizarea utilizării 
temporare a unei aplicaţii software bazate pe 
web, care permite utilizatorilor de computere 
desktop, laptopuri, telefoane mobile, compu-
tere portabile, playere media portabile şi dis-
pozitive mobile să caute, să compare şi să 
rezerve oferte legate de călătorie; furnizarea 
utilizării temporare a unui motor de căutare 
pe Internet, care permite utilizatorilor să 

compare tarifele aeriene cu tarifele autobu-
zelor, feroviare, de închirieri auto şi tarifele 
pentru utilizarea în comun a autoturismelor, 
tarifele de feribot, tarifele autobuzelor şi tran-
sportul privat; furnizarea utilizării temporare a 
unui motor de căutare pe Internet, care per-
mite utilizatorilor să compare oferte de călă-
torie pe o hartă; furnizarea unei utilizări tem-
porare de software on-line care afişează 
tarife aeriene istorice şi prognozate; furniza-
rea unei utilizări temporare a unui motor de 
căutare pentru călătorii prin intermediul unei 
aplicaţii mobile descărcate anterior; furniza-
rea unei utilizări temporare a unui compara-
tor de tarif de călătorie prin intermediul unei 
aplicaţii mobile descărcate anterior; furniza-
rea utilizării temporare de software bazat pe 
web care permite utilizatorilor să caute, să 
compare şi să rezerve oferte de zbor; furni-
zarea utilizării temporare de software bazat 
pe web care permite utilizatorilor să caute, să 
compare şi să rezerve oferte de cazare; fur-
nizarea utilizării temporare de software bazat 
pe web, care permite utilizatorilor să caute, 
să compare şi să rezerve oferte de închiriere 
auto; furnizarea utilizării temporare de sof-
tware bazat pe web, care permite utilizatori-
lor să caute, să compare şi să rezerve oferte 
de călătorie cu trenul; furnizarea utilizării 
temporare de software-ului bazat pe web 
care permite utilizatorilor să caute, să com-
pare şi să rezerve oferte de călătorie; furni-
zarea utilizării temporare a directoarelor de 
călătorie pe Internet; furnizarea utilizării tem-
porare a directoarelor on-line care permite 
utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să sor-
teze şi să filtreze tarifele de zbor în funcţie de 
aeroporturile de plecare şi destinaţie, preţuri, 
orele de sosire şi plecare, companiile aerie-
ne, agenţiile de turism, timpul de călătorie, 
numărul de opriri, clasa de călătorie, tarife cu 
cardul de credit şi sistemele de plată, numă-
rul de bagaje permise, recenziile şi evaluările 
utilizatorilor şi alte informaţii şi parametri dis-
ponibili; furnizarea utilizării temporare a di-
rectoarelor on-line care permite utilizatorilor 
să caute, să vizualizeze, să sorteze şi să 
filtreze oferte de cazare în funcţie de costuri, 
date, categorie de cazare, tip de cazare, 
evaluări stele, camere, servicii disponibile, 
funcţii de cazare, lanţ hotelier, subiect, eva-
luări şi recenzii ale utilizatorilor şi alte infor-
maţii şi parametri disponibili; furnizarea utili-
zării temporare a directoarelor on-line care 
permite utilizatorilor să caute, să vizualizeze, 
să sorteze şi să filtreze oferte de închiriere 
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de maşini; furnizarea utilizării temporare a 
directoarelor on-line care permit utilizatorilor 
să caute, să vizualizeze, să sorteze şi să 
filtreze oferte de călătorie; furnizarea utilizării 
temporare a directoarelor on-line referitoare 
la călătorii cu oferte de călătorie şi alte infor-
maţii; furnizarea utilizării temporare a unui 
panou de control on-line care permite per-
soanelor ce publică reclame să vizualizeze 
statistica şi performanţa referitoare la publici-
tate, rate de conversie, cost pe clic, cost pe 
achiziţie, alte informaţii legate de publicitate, 
cont şi informaţii de facturare; furnizarea 
utilizării temporare a unui panou de control 
care permite utilizatorilor să vizualizeze sta-
tistica şi performanţa referitoare la vânzări, 
rate de conversie, valoare pe clic, cost pe 
achiziţie, alte informaţii legate de publicitate, 
cont şi informaţii de facturare; furnizarea unei 
utilizări temporare a unui software de reţea 
partener; furnizarea unui site web cu motor 
de căutare pentru tarife; furnizarea unui site 
web cu motor de căutare pentru călătorii 
aeriene; furnizarea unui site web care conţi-
ne un motor de căutare pentru tarifele aerie-
ne, de autobuz, tren şi feribot; furnizarea 
unui site web cu un motor de căutare pentru 
cazare; furnizarea unui site web cu motor de 
căutare pentru croaziere; furnizarea unui site 
web care conţine un motor de căutare pentru 
locurile de parcare şi transferurile pe aero-
porturi; proiectarea şi dezvoltarea motoarelor 
de căutare; furnizor de servicii de aplicaţii cu 
software pentru interfaţa de programare a 
aplicaţiilor (API) pentru integrarea tarifelor de 
zbor şi a informaţiilor de zbor în paginile web; 
furnizor de servicii de aplicaţii cu software 
pentru interfaţa de programare a aplicaţiilor 
(API) pentru integrarea tarifelor de cazare şi 
informaţii în paginile web; furnizor de servicii 
de aplicaţii cu software pentru interfaţa de 
programare a aplicaţiilor (API) pentru integra-
rea tarifelor pentru tren, autobuz, feribot şi 
informaţii pe site-uri web; furnizor de servicii 
de aplicaţii cu software de interfaţă de pro-
gramare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea 
parcării pe aeroport şi preţul de transfer la 
aeroport şi informaţii pe site-urile web; furni-
zorii de servicii de aplicaţii cu software de 
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API) 
pentru integrarea preţurilor şi informaţiilor 
pentru croaziera în paginile web; furnizor de 
servicii de aplicaţii cu software pentru interfa-
ţa de programare a aplicaţiilor (API) pentru 
integrarea asigurărilor de călătorii şi informa-
ţii în paginile web; furnizor de servicii de apli-

caţii cu software pentru interfaţa de progra-
mare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea 
închirierilor şi utilizării în comun a autoturis-
melor în paginile web; dezvoltarea şi gestio-
narea software de aplicaţii pentru livrarea 
conţinutului multimedia furnizate de muzee şi 
alte spaţii destinate utilizării pe mai multe 
tipuri de dispozitive mobile fără fir; cercetări 
avansate de produse în domeniul inteligenţei 
artificiale; dezvoltarea, întreţinerea şi actuali-
zarea unui motor de căutare pentru reţele de 
telecomunicaţii; dezvoltarea soluţiilor de apli-
caţii pentru software de calculatoare; 

 

43   - rezervare a cazării (partajare); servicii de 
agenţie pentru rezervarea cazării temporare; 
rezervarea cazării pentru călători; rezervarea 
de campinguri; rezervarea cazării la hotel; 
rezervarea camerelor de hotel pentru călă-
tori; rezervarea mesei în restaurante; servicii 
electronice de informare referitoare la rezer-
vări la hotel; servicii de rezervare hotel furni-
zate prin Internet; servicii de rezervare şi 
ocupare pentru restaurante şi produse ali-
mentare; furnizarea recenziilor pentru restau-
rante şi baruri; furnizarea informaţiilor despre 
cazare şi despre serviciile de rezervare caza-
re pentru călători; furnizarea informaţiilor 
referitoare la alegerea restaurantelor; furni-
zarea informaţiilor referitoare la rezervarea 
cazării; servicii de rezervare pentru ocuparea 
meselor; informaţii referitoare la restaurante; 
rezervări la restaurant; cazarea temporară a 
oaspeţilor; rezervare camere; servicii de 
agenţii de turism pentru rezervarea cazării; 
rezervarea restaurantelor de către agenţiile 
de turism; servicii de agenţii de turism pentru 
rezervarea cazării la hotel; furnizarea infor-
maţiilor referitoare la hoteluri şi cazare; furni-
zarea informaţiilor referitoare la restaurante, 
baruri şi cafenele; furnizarea recenziilor la 
hoteluri şi cazare; evaluarea cazării tempora-
re; furnizarea recenziilor referitoare la servici-
ile agenţiilor de cazare; evaluarea cazării de 
vacanţă; furnizarea recenziilor on-line la res-
taurante şi hoteluri; rezervarea camerelor; 
evaluarea serviciilor de cazare; 

 

45   - compilarea informaţiilor juridice; furnizarea 
informaţiilor cu privire la chestiuni juridice; 
servicii de reţele sociale on-line; servicii de 
reţele sociale bazate pe Internet; emitere de 
consultanţă juridică; licenţiere de programe 
informatice, servicii juridice; licenţiere de 
baze de date, servicii juridice; servicii de 
reţele sociale on-line prin aplicaţii mobile 
descărcabile; autentificarea datelor persona-
le de identificare pentru identificarea persoa-
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nelor, servicii de verificare a identităţii; furni-
zarea informaţiilor referitoare la securitatea 
aeroportului; servicii de informare juridică 
pentru călători; furnizarea informaţiilor legale 
cu privire la călătorii; servicii de reţea socială 
de călătorii bazată pe Internet unde călătorii 
pot schimba informaţii şi pot interacţiona 
între ei; servicii de reţea socială pentru călă-
torie care permite călătorilor să solicite sau 
să ofere sfaturi, recenzii, răspunsuri şi reco-
mandări prin intermediul unui forum on-line; 
servicii de reţea socială de călătorii care le 
permite călătorilor să solicite sfaturi, recenzii, 
răspunsuri şi recomandări printr-o reţea so-
cială; servicii de reţea socială care permite 
călătorilor să solicite sau să ofere sfaturi, 
recenzii, răspunsuri şi recomandări prin in-
termediul calculatoarelor desktop, laptopuri-
lor, telefoanelor mobile, calculatoarelor por-
tabile, playerelor media portabile şi dispoziti-
velor mobile. 

 

(531) CFE(8) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 045249 
(220) 2019.12.05 
(730) Hyundai Mobis Co., Ltd., KR 

203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
12   - sisteme de antiblocare a frânelor (ABS) pen-

tru automobile; piese structurale pentru au-
tomobile; cabluri de acceleraţie pentru auto-
mobile; pedale de acceleraţie pentru auto-
mobile; perne de protecţie pentru vehicule; 
amplificatoare pneumatice pentru automobi-
le; rezervoare de aer pentru automobile; bra-
ţe pentru vehicule; scrumiere pentru vehicu-
le; convertizoare de cuplu pentru automobile; 
alarme antifurt pentru vehicule; dispozitive 
antifurt pentru vehicule; tăvi de ulei ale osiei 
de transmisie automată pentru automobile; 
corpuri de supape ale osiei de transmisie 
automată pentru automobile; osii pentru ve-
hicule; suporturi de osii pentru automobile; 
carcase de osii pentru automobile; articulaţii 
de osii pentru automobile; articulaţii sferice 
pentru automobile; lagăre de osie pentru 
vehicule terestre; rulmenţi cu bilă pentru ve-

hicule terestre; centuri de siguranţă pentru 
scaune de automobile; frâne pentru automo-
bile; servofrâne pentru automobile; discuri de 
frână pentru vehicule; tamburi de frână pen-
tru vehicule; cilindri de frână pentru vehicule; 
plăcuţe de frână pentru automobile; pedale 
de frână pentru vehicule; saboţi de frână 
pentru automobile; garnituri de frână pentru 
automobile; huse pentru bara de protecţie a 
automobilelor; dispozitive de absorbţie a 
energiei pentru bara de protecţie a automobi-
lelor; protecţii anti-şoc pentru automobile; 
muchii ale barei de protecţie pentru automo-
bile; mulaje pentru bara de protecţie a auto-
mobilelor; bare pentru bara de protecţie a 
automobilelor; suporturi pentru bara de pro-
tecţie a automobilelor; trepte pentru bara de 
protecţie a automobilelor; cabine pentru au-
tomobile; etriere de frână pentru vehicule; 
cilindri de montare a capacelor pentru auto-
mobile; huse adaptate pentru automobile; 
panouri frontale centrale pentru automobile; 
cadre pentru şasiuri de automobile; elemente 
de securizare pentru copii pentru scaunele 
de vehicule; amplificatoare ale ambreiajelor 
pentru automobile; cabluri de ambreiaj pen-
tru automobile; capace de ambreiaj pentru 
automobile; discuri de ambreiaj pentru auto-
mobile; carcase de ambreiaj pentru automo-
bile; cilindri principali de ambreiaj pentru au-
tomobile; pedale de ambreiaj pentru vehicule 
terestre; cilindri de putere ai ambreiajului 
pentru automobile; cilindri de decuplare a 
ambreiajului pentru automobile; furci de de-
cuplare a ambreiajului pentru automobile; 
cilindri auxiliari concentrici pentru automobi-
le; cotiere de consolă pentru automobile; 
ambreiaje ale ventilatoarelor de răcire pentru 
vehicule terestre; cuplaje pentru vehicule 
terestre; bare transversale de capote pentru 
automobile; capace de capote pentru auto-
mobile; garnituri de amortizare pentru auto-
mobile; suporturi transversale pentru auto-
mobile; articulaţii de viteză constantă pentru 
automobile; platforme pentru camioane; cor-
puri de diferenţial pentru automobile; carcase 
de diferenţial pentru automobile; capace pen-
tru discuri şi ambreiaje pentru automobile; 
garnituri de etanşare pentru frâne cu disc 
pentru automobile; dispozitive de verificare a 
portierelor de automobile; mânere pentru 
portiere de automobile; trepte pentru portiere 
de automobile; viziere pentru portiere de 
automobile; bare de comandă a direcţiei pen-
tru automobile; embleme pentru automobile; 
motoare pentru automobile; carcase pentru 
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motoare de automobile; piese din cauciuc 
pentru montarea motoarelor de automobile; 
tăvi de ulei pentru motoare de automobile; 
piese de protecţie a carcasei motoarelor de 
automobile; piese de protecţie pentru apără-
toare pentru noroi pentru vehicule terestre; 
cartuşe pentru filtre de aer pentru vehicule 
terestre; cartuşe pentru filtre de ulei pentru 
vehicule terestre; console de podea pentru 
automobile; capace pentru rezervoarele de 
carburant ale vehiculelor; uşi pentru rezer-
voarele de carburant ale vehiculelor; rezer-
voare de combustibil pentru vehicule; ele-
mente de decor pentru automobile; angrena-
je pentru vehicule terestre; cutii pentru mă-
nuşi pentru vehicule; căptuşeli de tavan pen-
tru automobile; tetiere pentru scaunele de 
vehicule; garnituri izolatoare pentru capotele 
de automobile; benzi de capote pentru auto-
mobile; căptuşeli interioare pentru automobi-
le; arcuri lamelare pentru suspensii ale vehi-
culelor terestre; manete pentru automobile; 
cabluri de manete pentru automobile; dispo-
zitive de blocare antifurt pentru volanele au-
tomobilelor; instalaţii electrice antifurt pentru 
vehicule; apărătoare de noroi; ambreiaje de 
depăşire pentru automobile; panouri de ca-
roserie pentru vehicule; panouri de portiere 
pentru vehicule terestre; frâne de staţionare 
pentru automobile; bare pentru automobile; 
suporturi de raboteze pentru automobile; 
garnituri de etanşare a mecanismului de ser-
vodirecţie pentru automobile; mecanisme de 
transmisie pentru vehicule terestre; motoare 
pentru ferestre acţionate electric pentru vehi-
cule terestre; arbori de elice pentru automo-
bile; generatoare de impulsuri pentru auto-
mobile; grilaje de radiatoare pentru automo-
bile; oglinzi pentru vehicule; oglinzi retrovi-
zoare; rezervoare pentru vehicule terestre; 
rezervoare de compensare pentru vehicule 
terestre; portbagaje pentru acoperişul maşi-
nilor; panouri de acoperiş pentru vehicule 
terestre; suporturi de portbagaj pentru auto-
mobile; bucşe de cauciuc pentru suspensiile 
roţilor de automobile; scaune de automobile; 
organizatoare de spătare adaptate pentru 
folosirea în automobile; centuri de siguranţă 
pentru scaune de vehicule; huse de scaune 
pentru automobile; perne pentru scaune de 
automobile; alarme de siguranţă pentru vehi-
cule; hamuri de siguranţă pentru scaune de 
vehicule; arbori cardanici pentru vehicule;
 
 
 

arbori pentru vehicule terestre; arbori de 
transmisie pentru vehicule terestre; amorti-
zoare pentru automobile; bare laterale pentru 
vehicule terestre; dispozitive de eliminare a 
jocului pentru frânele de vehicule; suporturi 
pentru roţi de rezervă pentru vehicule; spoile-
re pentru vehicule; arcuri de suspensie pen-
tru vehicule; arcuri amortizoare pentru vehi-
cule; bare stabilizatoare pentru suspensiile 
vehiculelor terestre; mecanisme de direcţie 
pentru vehicule terestre; timonerie de direcţie 
pentru vehicule terestre; volane pentru au-
tomobile; coloane pentru volane de automo-
bile; arbori pentru volane de automobile; 
suporturi izolatoare pentru automobile; trape 
de aerisire pentru automobile; parasolare 
pentru parbrizele automobilelor; parasolare 
pentru automobile; rezervoare de egalizare a 
admisiei aerului pentru motoarele de auto-
mobile; inele pentru sincronizatoare (piese 
de vehicule terestre); sticlă brută pentru 
geamuri de vehicule; hayoane (piese de ve-
hicule terestre); biele pentru vehicule teres-
tre, cu excepţia pieselor pentru motoare; 
pneuri; convertizoare de cuplu pentru vehicu-
le terestre; bare de remorcare pentru vehicu-
le; şenile de cauciuc pentru automobile; ele-
mente de transfer pentru mecanismele de 
transmisie ale vehiculelor terestre; transmisii 
pentru vehicule terestre; îmbinări universale 
pentru vehicule terestre; ventile electromag-
netice pentru automobile; supape pentru 
frâne de automobile; supape de expansiune 
pentru automobile; benzi de etanşare pentru 
vehicule terestre; roţi de automobile; cilindri 
de frână ai roţilor pentru vehicule terestre; 
capace de roţi pentru vehicule terestre; ci-
lindri de roată pentru vehicule terestre; apă-
rătoare de roţi pentru automobile; butuci de 
roată pentru automobile; capace pentru bu-
tuci de roată pentru automobile; geamuri 
pentru vehicule; duze pentru dispozitivul de 
spălare a parbrizului; lame pentru ştergătoa-
rele de parbriz; motoare pentru ştergătoarele 
de parbriz; braţe de motoare pentru ştergă-
toare pentru automobile; tapiţerie din fibre 
lemnoase pentru vehicule; tablouri de bord 
electronice pentru automobile; alarme de 
avertizare de rezervă pentru vehicule; cla-
xoane pentru automobile; dispozitive antifurt 
pentru automobile. 
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(210) 045344 
(220) 2019.12.24 
(730) CEBOTARI Nadejda, MD 

Str. Călăraşi nr. 51,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, maro, oranj-

deschis, galben, roşu, verde, albastru, alb, 
negru. 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(8) 04.05.03; 04.05.21; 26.01.06; 
27.05.08; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 045366 
(220) 2019.12.30 
(730) Delta Air Lines, Inc., a Delaware 

corporation, US 
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia 
30320, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
35   - furnizarea programelor de premiere pentru 

stimulare a clienţilor prin emiterea cupoane-
lor de fidelitate şi servicii prin stimulente pen-
tru călătorii aeriene frecvente; 

 

39   - transport aeronautic; servicii de transport 
aerian, şi anume un serviciu de linie aeriană 
prioritar specializat cu servicii de rezervare, 
procesare îmbunătăţită a biletelor aeriene, 
proceduri prompte de apel în aşteptare, 

check-in prioritar, check-in de tipul priority 
lobby, centru de servicii dedicat şi cluburi 
pentru pasagerii speciali, îmbarcare prioritară 
şi asigurare specializată, prioritară şi promp-
tă a securităţii, servicii prompte oferite pasa-
gerilor în timpul staţionării pe aeroporturi şi 
de urcare la bordul aeronavei, rezervare de 
locuri îmbunătăţite, spaţiu personal îmbună-
tăţit inclusiv divertisment specializat cu cone-
xiuni de calculatoare on-line, servicii îmbună-
tăţite de servire a mesei şi valori pentru bo-
nurile pasagerilor speciali, livrare prioritară a 
bagajului, asistenţă serviciu clienţi îmbunătă-
ţită şi promptă pentru pasageri speciali; 

 

43   - asigurarea facilităţilor pentru săli de aştepta-
re destinate relaxării pasagerilor. 

 

 
 
 
(210) 045414 
(220) 2020.01.14 
(730) William Grant & Sons Limited, GB 

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 
Banffshire, Scotland, AB55 4DH, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045456 
(220) 2020.01.22 
(730) AFINĂ VSh S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 8,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete; 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 045459 
(220) 2020.01.15 
(730) INOXPLUS S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. (of.) 48,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.15.21; 26.03.23; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 045460 
(220) 2020.01.28 
(730) IMEDIAPPS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 58/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.13.15; 02.01.16; 02.01.23; 
24.17.08; 27.05.24; 27.07.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045461 
(220) 2020.01.28 
(730) IMEDIAPPS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 58/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.13.15; 02.01.16; 02.01.23; 
24.17.08; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045482 
(220) 2020.01.28 
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, TR 
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde 
ESKISEHIR, Turcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, roşu, galben, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
30   - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de 

patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi, 
prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi 
de patiserie; pâine; cereale expandate; arpa-
caş de ovăz; cereale pentru micul dejun; 
îngheţată; gheaţă alimentară. 

 

(531) CFE(8) 01.13.15; 01.15.17; 05.07.02; 
26.13.25; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 045488 
(220) 2020.01.29 
(730) MOBILA MEA S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 42/2, ap. 1,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: arămiu de diferite nuanţe, 
negru. 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 26.05.06; 26.15.15; 
27.05.10; 27.05.24; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 045539 
(220) 2020.02.05 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

 
 

(210) 045546 
(220) 2020.02.05 
(730) DOVRIC GRUP S.R.L., MD 

MD-6513, Calfa, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz-închis, roz-deschis, 

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

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

 

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) 01.15.11; 01.15.21; 05.03.11; 05.03.13; 
05.03.15; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 045564 
(220) 2020.02.07 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045580 
(220) 2020.02.12 
(730) CERESCU Valeriu, MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 045706 
(220) 2020.03.04 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

 
 
 
(210) 045743 
(220) 2020.03.10 
(730) VINCUVIN S.R.L., MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 1, ap. 55,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

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

 

 
 
 
(210) 045778 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, 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-
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diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 
 
 
(210) 045791 
(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. 

 

 
 
 
(210) 045792 
(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) 045793 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 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) 045794 
(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-
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stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 045795 
(220) 2020.03.17 
(730) CEPOI Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 045864 
(220) 2020.04.10 
(730) BOLŞACOV Andrei, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
BURIANOV Oleg, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 05.03.13; 
05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 045881 
(220) 2020.04.21 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, bej, gri, auriu de dife-

rite nuanţe. 
(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; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 045890 
(220) 2020.04.27 
(310) 2019-136946 
(320) 2019.10.25 
(330) JP 
(730) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

Kao Corporation), JP 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(11-2020) 
03   - balsamuri pentru rufe; înălbitor pentru rufe; 

săpunuri şi detergenţi; produse pentru cură-
ţarea dinţilor; cosmetice; 

 

05   - preparate farmaceutice antibacteriene şi 
antivirale; tampoane pentru menstruaţie; 
prosoape sanitare; chiloţi igienici; scutece; 
scutece refolosibile; suplimente dietetice 
pentru consumul uman; băuturi pentru bebe-
luşi; alimente pentru bebeluşi. 

 

(531) CFE(8) 01.07.06; 04.05.05; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 045900 
(220) 2020.04.04 
(730) NASTAS Marina, MD 

Str. Valea Dicescu nr. 28,  
MD-2009, 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; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 045909 
(220) 2020.05.04 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., societate co-

mercială, MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

nemedicinale; săpunuri pentru mâini; creme 
pentru mâini; 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 dezinfectate pentru mâini; produse 
dezinfectante biocide pentru mâini; produse 
dezinfectante de uz menajer; săpunuri 
biocide pentru mâine; produse dezinfectante 
biocide pentru suprafeţe. 

 

(531) CFE(8) 24.13.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 045912 
(220) 2020.05.04 
(730) CUCTA Gheorghe, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3/1, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor pentru nevoiaşi; 

 

40   - prelucrarea, reciclarea deşeurilor şi gunoiu-
lui; purificarea aerului şi tratarea apei; 

 

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire geriatrică a copiilor cu 
nevoi speciale şi invalizilor; 

 

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) 18.07.01; 18.07.20; 26.01.04; 
26.01.18; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 045913 
(220) 2020.05.05 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul referitoare 

la produsele farmaceutice, cosmetice, de 
diagnosticare şi de sănătate, la suplimentele 
alimentare şi preparatele de toaletă; prelu-
crarea administrativă a comenzilor de achizi-
ţie computerizate; managementul relaţiei cu 
clienţii; servicii de promovare şi publicitate; 

 

39   - transportul şi livrarea produselor farmaceuti-
ce, cosmetice, de diagnosticare şi de sănăta-
te, suplimentelor alimentare şi preparatelor 
de toaletă. 

 

 
 
 
(210) 045914 
(220) 2020.05.05 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul referitoare 

la produsele farmaceutice, cosmetice, de 
diagnosticare şi de sănătate, la suplimentele 
alimentare şi preparatele de toaletă; prelu-
crarea administrativă a comenzilor de achizi-
ţie computerizate; managementul relaţiei cu 
clienţii; servicii de promovare şi publicitate; 

 

39   - transportul şi livrarea produselor farmaceuti-
ce, cosmetice, de diagnosticare şi de sănăta-
te, suplimentelor alimentare şi preparatelor 
de toaletă. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 045927 
(220) 2020.05.06 
(730) The William Carter Company, a Massa-

chusetts corporation, US 
3438 Peachtree Road, NE, Suite 1800, 
Atlanta, Georgia 30326, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 045968 
(220) 2020.05.18 
(730) ZEUS GROUP S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 19,  
MD-4302, Căuşeni, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.17; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046030 
(220) 2020.05.20 
(730) NIKIFOROV Radion, RU 

Str. Stroykovskaya nr. 17/1, ap. 59, 109316, 
Moskova, Federaţia Rusă 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, roz, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun; ţigări şi ţigarete. 
 

(531) CFE(8) 01.17.01; 01.17.13; 01.17.25; 
27.05.11; 28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046036 
(220) 2020.05.26 
(730) LARENSIA-COM S.R.L., MD 

MD-4834, Paşcani, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală, gudron şi bitum; construcţii transporta-
bile nemetalice; monumente nemetalice; 
 

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.07; 26.04.09; 26.13.25; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046067 
(220) 2020.05.28 
(730) DAXIN-BIT S.R.L., MD 

Str. Mileşti nr. 12/2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2020) 
19   - marmură; plăci de marmură; marmură de 

construcţie; dale de marmură; figurine de 
marmură; statuete din piatră, beton sau 
marmură; plăci artistice de mozaic realizate 
din marmură; obiecte de artă din piatră, be-
ton sau marmură; împrejmuiri din marmură 
pentru şemineuri; granit; monumente come-
morative din granit; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.15.01; 07.15.09; 26.04.18; 27.05.12. 
 
 
 
(210) 046074 
(220) 2020.05.27 
(730) FUIOR Oleg, MD 

Str. A. Puşkin nr. 33, ap. 33,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.11; 26.04.04; 
26.04.14; 27.05.09; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046083 
(220) 2020.06.03 
(730) COVAŞ Neli, MD 

Str. Valea Luncii nr. 28, MD-3715,  
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nemedicinale. 
 

(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.22. 
 

(210) 046087 
(220) 2020.05.29 
(730) CALINICI Irina, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 48,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(11-2020) 
31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 

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

 

(531) CFE(8) 05.13.25; 27.03.11; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046090 
(220) 2020.05.29 
(730) ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A., ES 

Camino de la Fabrica, No. 3, 36995 Poio, 
Pontevedra, Spania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, roşu, galben, negru, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
29   - ton (cu excepţia celui viu); peşte (cu excepţia 

celui viu); peşte conservat; ton la conservă; 
peşte uscat, gătit şi la conservă; mâncăruri 
preparate pe bază de peşte; testacee (cu 
excepţia celor vii). 
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(531) CFE(8) 01.15.24; 03.09.01; 03.09.10; 
03.09.11; 14.03.11; 26.01.15; 26.01.19; 
27.05.17; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046093 
(220) 2020.06.01 
(730) MERLINS BEVERAGES SRL, RO 

Sat Soci, comuna Ştefan cel Mare, str. Socu-
lui, Nr. 9, judeţ Neamţ, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
32   - băuturi pentru sportivi; băuturi care conţin 

vitamine. 
 

 
 
 
(210) 046094 
(220) 2020.06.01 
(730) GSH Trademarks Limited, CY 

Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, 
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046096 
(220) 2020.06.01 
(730) ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „ALFA”, „MED”, cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 046097 
(220) 2020.06.01 
(730) BM PUBLIC S.R.L., MD 

Str. Alexandru Bernardazzi nr. 56,  
MD-2009, 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-
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cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.01.20; 05.03.14; 07.15.08; 
10.03.10; 10.03.11; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046100 
(220) 2020.06.04 
(730) SIMPLEX-CO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 5A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, alb, negru. 
(511) NCL(11-2020) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare. 

 

(531) CFE(8) 13.03.05; 14.01.02; 14.01.03; 
14.01.13; 26.01.16; 26.01.19; 26.13.25; 
27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046101 
(220) 2020.06.04 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046105 
(220) 2020.06.02 
(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 

KR 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
03   - produse nemedicinale pentru curăţarea pielii, 

şi anume produse pentru curăţarea pielii şi 
produse cosmetice pentru spălarea feţei; 
seruri nemedicamentoase pentru piele; cre-
me pentru piele; loţiune pentru piele; produse 
pentru hidratarea pielii; cosmetice. 

 

 
 
 
(210) 046109 
(220) 2020.06.03 
(730) MELNICOVA Natalia, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 4,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 046110 
(220) 2020.06.03 
(730) MELNICOVA Natalia, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 4,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă. 

 

(531) CFE(8) 26.03.04; 26.03.23; 27.01.05; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 046111 
(220) 2020.06.03 
(730) MELNICOVA Natalia, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 4,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 19.01.04; 19.01.25; 26.13.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046112 
(220) 2020.06.09 
(730) NECTARLUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. N. Zelinski nr. 42, of. 44,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 03.13.04; 05.13.07; 05.13.25; 
27.01.06; 27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046113 
(220) 2020.06.09 
(730) VÎRLAN Oleg, MD 

Şos. Munceşti nr. 800, bloc 2, ap. 81,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept  
 

 exclusiv: „ELITE”, „DECOR”, „MOBILĂ LA 
COMANDĂ”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, auriu, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.02; 24.17.02; 26.05.01; 
26.15.09; 26.15.15; 27.01.04; 27.05.22; 
27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046114 
(220) 2020.06.02 
(730) SORMAT PRIM S.R.L., MD 

Str. Al. Marinescu nr. 44/2, ap. 4, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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37   - servicii de construcţii; servicii de instalare şi 
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi 
gaze. 

 

(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 
07.03.02; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046115 
(220) 2020.06.03 
(730) COSENCO Elena, MD 

Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 162,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046116 
(220) 2020.06.03 
(730) M/S TEJ RAM DHARAM PAUL, IN 

93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034, 
India 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru 

fumători; chibrituri; tutun de mestecat. 
 

 
 
 
(210) 046117 
(220) 2020.06.04 
(730) DEDIUC Serghei, MD 

Str. Andrei Doga 45/2, ap. 11,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re, de navigare, geodezice, fotografice, ci-
nematografice, audiovizuale, optice, de cân-
tărire, de măsurare, de semnalizare, de de-
tectare, de testare, de inspectare, de salvare 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau controlul distribuţi-
ei sau utilizării energiei electrice; aparate şi 
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, 
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale 
înregistrate şi descărcabile, software de cal-
culatoare, suporturi digitale sau analogice 
goale de înregistrare şi de stocare; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini 
înregistratoare de încasat, dispozitive de 
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice 
pentru calculatoare; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
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; 
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42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză, servicii de 
cercetare industrială şi design industrial; ser-
vicii de control al calităţii şi de autentificare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator. 

 

(531) CFE(8) 07.15.01; 21.01.14; 21.01.15; 
27.01.02; 27.03.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046118 
(220) 2020.06.04 
(730) CORDEN-ST S.R.L., MD 

Str. Andrei Doga nr. 45/2, ap. 11,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.03; 26.01.13; 26.01.18; 
27.03.12; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 046119 
(220) 2020.06.10 
(730) OLTAINTER GRUP S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 23/5, of. 7,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe. 
(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 07.01.09; 
07.01.24; 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 046122 
(220) 2020.06.04 
(730) BESCHIERU Daria, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046123 
(220) 2020.06.04 
(730) ARZUMANEAN Serghei, MD 

Str. Vasile Stroescu nr. 15,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

lor; organizarea de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.20; 15.01.13; 21.01.17; 
26.01.15; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046125 
(220) 2020.06.04 
(730) MAHU Alexandru, MD 

Str. Lev Tolstoi nr. 42/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 04.05.02; 10.03.11; 11.03.18; 11.03.23; 
26.01.16; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046126 
(220) 2020.06.05 
(730) PAYNET SERVICES S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 6,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii personale şi sociale 
oferite de către terţi destinate să satisfacă 
nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 
24.01.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046127 
(220) 2020.06.09 
(730) P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 

GmbH, DE 
Streichmühler Straße 8a, 24977 Grundhof, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
01   - preparate fertilizante; 
 

31   - culturi agricole şi de acvacultură, produse 
horticole şi forestiere; seminţe, bulbi şi răsa-
duri pentru reproducerea plantelor; seminţe 
sub formă de granule; seminţe pentru agri-
cultură; grăunţe (seminţe); produse pentru 
însămânţare (seminţe); seminţe neprocesate 
de uz agricol; seminţe pentru semănat; se-
minţe pentru horticultură; seminţe brute şi 
neprelucrate; seminţe naturale; seminţe aco-
perite cu îngrăşăminte; seminţe acoperite cu 
un preparat antiparazitar. 

 

 
 
 
(210) 046129 
(220) 2020.06.09 
(730) TOP CARD & FINANCIAL SERVICES 

S.R.L., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1, of. 56,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046130 
(220) 2020.06.09 
(730) TOP CARD & FINANCIAL SERVICES 

S.R.L., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1, of. 56,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046131 
(220) 2020.06.09 
(730) TOP CARD & FINANCIAL SERVICES 

S.R.L., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1, of. 56,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046132 
(220) 2020.06.09 
(730) Aekyung Industrial Co., Ltd., KR 

188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
03   - produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţi-

lor; ape de gură, nu pentru uz medical; pre-
parate de albire a dinţilor; paste pentru albi-
rea dinţilor; produse pentru îngrijirea gurii (cu 
excepţia celor pentru uz medical); sprayuri 
pentru împrospătarea respiraţiei; 

 

21   - periuţe de dinţi manuale; periuţe pentru spa-
ţiile dintre dinţi; peri pentru periuţe de dinţi; 
recipiente pentru periuţe de dinţi; suporturi 
pentru periuţe de dinţi; periuţe de dinţi (nee-
lectrice); periuţe de dinţi; periuţe de dinţi 
electrice; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea in-
formatizată; prezentarea produselor prin toate 
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu 
amănuntul; asistenţă în conducerea afaceri-
lor; administrarea comercială a licenţelor pro-
duselor şi a serviciilor pentru terţi; furnizarea 
informaţiilor de afaceri prin intermediul unui 
site; agenţii de import-export; servicii de mar-
keting; furnizarea unei pieţe on-line pentru 
cumpărătorii şi vânzătorii de produse şi servi-
cii; servicii de vânzare cu amănuntul sau an-
gro pentru preparate sanitare; promovarea 
vânzărilor pentru terţi; publicitate pentru terţi 
pe Internet; publicitate prin intermediul reţele-
lor de telefonie mobilă; agenţii de publicita-
te; promovarea produselor şi serviciilor pentru 
terţi. 

 

 
 
 
(210) 046133 
(220) 2020.06.10 
(730) CAPŢAN Alexandr, MD 

Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87,  
MD-2045, 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. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
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(210) 046134 
(220) 2020.06.10 
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046136 
(220) 2020.06.10 
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB 

Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, auriu de diferite nuanţe. 
(511) NCL(11-2020) 
34   - ţigarete, trabucuri, ţigarille, tutun de rulat, 

tutun de pipă, produse din tutun. 
 

(531) CFE(8) 01.01.09; 03.01.02; 24.01.07; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.08; 25.01.19; 25.07.07; 
25.07.25; 26.04.18; 27.05.13; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046137 
(220) 2020.06.10 
(730) AMTA-TIS S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.21; 05.05.20; 26.01.06; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046139 
(220) 2020.06.05 
(730) POPOV Ana, MD 

Str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 38, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
NEDBAILO Olga, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 38, 
MD-2021, Chişinău, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
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(210) 046140 
(220) 2020.06.10 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(554) Marcă tridimensională.  
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-

deschis, gri, roz. 
(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) 19.03.03; 19.03.24; 25.01.19; 25.07.05; 
26.05.18; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 046141 
(220) 2020.06.10 
(730) FARMAK GROUP LIMITED, CY 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
05   - produse farmaceutice; medicamente pentru 

oameni; picături pentru ochi. 
 

 
 
 
(210) 046142 
(220) 2020.06.10 
(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) 
05   - săpunuri antibacteriene, produse pentru de-

zinfectarea mâinilor, detergenţi dezinfectanţi, 
şerveţele antibacteriene. 

 

 
 
 
(210) 046144 
(220) 2020.06.11 
(730) ODVE DISTRIBUTION S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 1/2, ap. 97,  
MD-2038, 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; 
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04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 07.03.11; 26.03.23; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 046145 
(220) 2020.06.11 
(730) CACABADZE Guram, MD 

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 26/1,  
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. 

 

(531) CFE(8) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046148 
(220) 2020.06.12 
(730) RADIO HIT S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046149 
(220) 2020.06.12 
(730) RADIO HIT S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046150 
(220) 2020.06.12 
(730) RADIO HIT S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 9,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046151 
(220) 2020.06.16 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 01.15.17; 03.04.07; 06.19.01; 
06.19.05; 25.01.15; 26.01.15; 27.05.01; 
28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046153 
(220) 2020.06.08 
(730) MIDONI Diana, MD 

Str. Ginta Latină nr. 13, bloc 1, ap. 117,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.25; 26.01.18; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 046154 
(220) 2020.06.09 
(730) ŢIPORDEI Olga, MD 

Str. Bogdan Voievod nr. 12, ap. 186,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.15; 05.13.04; 24.09.12; 
27.05.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046155 
(220) 2020.06.09 
(730) SMART LIVING S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 13/1, ap. 23,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 24.09.05; 24.09.07; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046156 
(220) 2020.06.09 
(730) MC PHARMACEUTICALS S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 9/1,  
MD-2023, 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) 046157 
(220) 2020.06.09 
(730) Corrado Palmas, MD 

Str. Ismail nr. 88, ap. 45,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.30; 25.05.25; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046158 
(220) 2020.06.09 
(730) Corrado Palmas, MD 

Str. Ismail nr. 88, ap. 45,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.30; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046159 
(220) 2020.06.10 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046160 
(220) 2020.06.11 
(730) SMART PRICE RETAIL S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 5, of. 173,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 24.17.02; 26.03.05; 26.04.18; 
27.01.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046161 
(220) 2020.06.11 
(730) ERMURACHI Ion, MD 

MD-5815, Chiştelniţa, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046162 
(220) 2020.06.11 
(730) SĂU Ion, MD 

Str. Maria Drăgan nr. 38, ap. 93,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 046164 
(220) 2020.06.12 
(730) Euroacord S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, of. 1f,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, gri de diferite 
nuanţe. 

(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) 05.05.02; 05.05.21; 27.05.08; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046165 
(220) 2020.06.12 
(730) PARCUL DE AUTOBUZE ŞI TAXIMETRE 

NR. 9 DIN BRICENI S.R.L., MD 
Str. Olimpiiscaia nr. 3,  
MD-4701, Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 07.11.10; 26.03.04; 27.01.05; 
27.03.15; 27.05.24. 

 
 
 
 

(210) 046166 
(220) 2020.06.12 
(730) MOCAN Dumitru, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046168 
(220) 2020.06.12 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 17.02.01; 17.02.02; 25.01.19; 
26.13.25; 27.01.03; 27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046169 
(220) 2020.06.13 
(730) TERMICAN Sergiu, MD 

Str. A. Puşkin nr. 47/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă. 

 

 
 

 
(210) 046172 
(220) 2020.06.15 
(730) DAIO PAPER CORPORATION, JP 

2-60, Mishima-Kamiya-cho, Shikokuchuo-
Shi, Ehime-Ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(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; şampoa-
ne; balsamuri pentru păr; loţiuni de uz cos-
metic; creme cosmetice; ulei pentru corp de 
uz cosmetic; preparate cosmetice pentru 
baie (cu excepţia celor de uz medical); şam-
poane pentru bebeluşi; uleiuri pentru bebe-
luşi; săpunuri pentru mâini; loţiuni pentru 
bebeluşi; şerveţele umede pentru îngrijirea 
bebeluşului impregnate cu preparate de cu-
răţat; şerveţele umede pentru îngrijirea bebe-
luşului; şerveţele impregnate cu produse 
cosmetice; şerveţele umede impregnate cu 
preparate de curăţat; şerveţele cosmetice 
umezite în prealabil; şerveţele umede pentru 
uz igienic şi cosmetic; 

 

05   - tampoane pentru menstruaţie; prosoape sa-
nitare pentru menstruaţie; chiloţi igienici; 
prosoape sanitare; absorbante zilnice; scute-
ce igienice pentru incontinenţă; tampoane 
pentru persoanele care suferă de incontinen-
ţă; chiloţi igienici pentru incontinenţă; scutece 
pentru bebeluşi; scutece chiloţei pentru be-
beluşi; şerveţele impregnate cu loţiuni farma-
ceutice; preparate pentru baie de uz medical; 
uleiuri medicinale; loţiuni de uz farmaceutic; 
săpun antibacterian; soluţii antibacteriene 
pentru spălarea mâinilor; şampoane medici-
nale. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 26.11.13; 26.13.25; 
27.05.03; 28.03.00; 29.01.13. 
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(210) 046173 
(220) 2020.06.13 
(730) CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 2/A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
08   - unelte şi scule acţionate manual. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046174 
(220) 2020.06.17 
(730) GRIGONICOL-PRIM S.R.L., MD 

Str. Pietrărie nr. 4,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.03; 18.01.05; 
18.01.23; 25.07.03; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046177 
(220) 2020.06.12 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, azuriu. 
(511) NCL(11-2020) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.02; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046178 
(220) 2020.06.12 
(730) SÎRBU Ludmila, MD 

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

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru-închis. 
(511) NCL(11-2020) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.13.25; 27.05.21; 27.05.22; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 046182 
(220) 2020.06.16 
(730) S.O.S. SMILE ASSETS S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.08; 04.05.21; 27.03.02; 27.05.01. 
 
 
 
 

(210) 046183 
(220) 2020.06.16 
(730) REUPIES S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046184 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

 
 
 
(210) 046185 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046186 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046187 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046188 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; 
făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, 
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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) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046189 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046190 
(220) 2020.06.17 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046191 
(220) 2020.06.17 
(730) GRIVALENT LUX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 121 A,  
MD-2012, Chişinău, 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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 02.09.08; 04.05.21; 27.03.02; 27.05.01. 
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(210) 046192 
(220) 2020.06.17 
(730) BARANOVSCAIA Svetlana, MD 

Str. Cireşilor nr. 65,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, galben. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 03.06.03; 26.01.15; 27.03.03; 
27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046195 
(220) 2020.06.17 
(730) ŢURCANU Radu, MD 

Str. Arcaşii lui Ştefan nr. 1, ap. 2,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 07.03.02; 
07.03.11; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 

(210) 046211 
(220) 2020.06.22 
(730) ADKRAS PTB S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 19, ap. 15,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046212 
(220) 2020.06.22 
(730) FLORENTINO DELURE S.R.L., MD 

Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 046213 
(220) 2020.06.24 
(730) NOW OIL RETAIL S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 046216 
(220) 2020.06.26 
(730) CHINA TOBACCO ZHEJIANG INDUSTRI-

AL CO., LTD, CN 
ZHONGSHAN NAN ROAD nr. 77, HAN-
GZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2020) 
34   - tutun; tutun masticabil; trabucuri; ţigări care 

conţin substituenţi de tutun, cu excepţia celor 
pentru scopuri medicale; ţigarete; ţigări din 
foi; ierburi pentru fumat; tutun de prizat; ţigări 
electronice; soluţii lichide pentru ţigările elec-
tronice. 

 

(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 046217 
(220) 2020.06.19 
(730) SANTARM S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Uzinelor nr. 78,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii tran-
sportabile nemetalice; monumente nemetali-
ce; 
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20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 26.11.13; 27.05.11; 
27.05.14; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046218 
(220) 2020.06.22 
(730) CURCHI Mihail, MD 

Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 25.03.11; 27.05.24; 29.01.12. 
 

(210) 046220 
(220) 2020.06.24 
(730) ZUBATÎI Mariana, MD 

Str. Ştefan Neaga nr. 74, ap. 17,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.18; 05.05.20; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 046221 
(220) 2020.06.24 
(730) BEZNOS Ruslan, MD 

MD-4578, Oxentea, Dubăsari, 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; 
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zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte prepara-
te de condimentare; gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 26.11.09; 27.01.25; 
27.03.11; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 046222 
(220) 2020.06.19 
(730) VERIORG S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046223 
(220) 2020.06.25 
(730) WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 

(210) 046225 
(220) 2020.05.29 
(730) BMJ INDUSTRIES FZE, AE 

Al Hamra Industrial Zone-Free Zone, Ras Al 
Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

kaki, negru. 
(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) 01.15.11; 01.15.23; 26.11.13; 
27.05.11; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046227 
(220) 2020.06.24 
(730) MS-ILPEX S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 21/3,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor; 
 

35   - publicitate; conducerea şi administrarea afa-
cerilor; lucrări de birou; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.04; 05.07.10; 15.01.01; 19.01.01; 
26.04.16; 26.04.18; 27.05.09; 27.07.11. 

 
 
 
(210) 046228 
(220) 2020.06.25 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germania 

(540)  
 
 

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

ştiinţe, fotografie, precum şi agricultură, hor-
ticultură şi silvicultură; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 046229 
(220) 2020.06.25 
(730) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., 

Ltd., CN 
8th Building, Science and Technology Indus-
trial Park, No.717 Zhongshan Road (South), 
Yijiang Area, Wuhu City, Anhui Province, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - maşini; autorulote; maşini sport; autocare; 

camioane; bandaje de roţi pentru vehicule; 
căruţe; caroserii pentru automobile; maşini 
fără conducător (maşini autonome); 

 

37   - întreţinerea şi repararea vehiculelor; staţii de 
service (alimentare cu carburant şi întreţine-

re); încărcare de baterii a vehiculelor; vopsi-
rea sau repararea panourilor indicatoare; 
reşaparea pneurilor; servicii de depanare 
pentru vehicule; recondiţionarea motoarelor 
uzate sau parţial distruse; întreţinerea, cură-
ţarea şi repararea pielii; instalarea şi repara-
rea instalaţiilor de încălzire. 

 

(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046230 
(220) 2020.06.25 
(730) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., 

Ltd., CN 
8th Building, Science and Technology Indus-
trial Park, No.717 Zhongshan Road (South), 
Yijiang Area, Wuhu City, Anhui Province, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
12   - maşini; autorulote; maşini sport; autocare; 

camioane; bandaje de roţi pentru vehicule; 
căruţe; caroserii pentru automobile; maşini 
fără conducător (maşini autonome); 

 

37   - întreţinerea şi reparaţia vehiculelor; staţii de 
servicii (alimentare cu carburanţi şi întreţine-
re); încărcare de baterii a vehiculelor; vopsi-
rea sau repararea panourilor indicatoare; 
reşaparea pneurilor; servicii de depanare 
pentru vehicule; recondiţionarea motoarelor 
uzate sau parţial distruse; întreţinerea, cură-
ţarea şi repararea pielii; instalarea şi repara-
ţia instalaţiilor de încălzire. 

 

(531) CFE(8) 18.01.21; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 046231 
(220) 2020.06.26 
(730) GHERMAN Roman, MD 

Str. Alba Iulia nr. 77/15, ap. 24,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.20; 26.03.23; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 046232 
(220) 2020.06.16 
(730) ARBOMAX S.R.L., MD 

Str. Dumitru Rîşcanu nr. 1 B, ap. 14,  
MD-2012, 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. 

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.20; 26.01.15; 
26.01.18; 27.03.11; 27.05.09; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 046233 
(220) 2020.06.22 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.20; 26.01.10; 26.03.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046234 
(220) 2020.06.26 
(730) VADOS IMPEX S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 97/1, ap. 16,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.09; 26.11.08; 27.01.02; 
27.05.14; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 046240 
(220) 2020.06.30 
(730) GHIZELA S.R.L., MD 

Str. Al. Bernardazzi nr. 79,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 046242 
(220) 2020.06.22 
(730) NASTAS Oleg, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 39,  
MD-5801, Teleneşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(11-2020) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 07.03.11; 26.03.23; 27.05.08; 
27.05.17; 27.07.11; 29.01.13. 
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(210) 046243 
(220) 2020.06.23 
(730) SÎRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

(531) CFE(8) 02.07.16; 02.07.23; 02.07.25; 
25.01.13; 27.05.09. 

 
 
 
(210) 046244 
(220) 2020.06.25 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046245 
(220) 2020.06.25 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 

(210) 046246 
(220) 2020.06.25 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

 
 
 
(210) 046247 
(220) 2020.06.25 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 046248 
(220) 2020.06.26 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.07.01; 24.07.23; 26.04.09; 
27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 046249 
(220) 2020.06.26 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
11   - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, 

de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare. 

 

 
 
 
(210) 046251 
(220) 2020.06.29 
(730) CARSANIR S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 17,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

lor; organizarea de călătorii. 
 

(531) CFE(8) 07.03.11; 14.05.21; 26.03.23; 
26.05.16; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046252 
(220) 2020.06.29 
(730) FENIXIMPEX S.R.L., MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 68,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 046253 
(220) 2020.06.30 
(730) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 

MANUFACTURING CO., LTD., JP 
200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi 
Shizuoka-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2020) 
15   - instrumente muzicale. 
 

(531) CFE(8) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 046254 
(220) 2020.06.17 
(730) JOB MARKETING S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 52,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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) 10.03.01; 10.03.04; 27.05.07; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 046255 
(220) 2020.06.17 
(730) JOB MARKETING S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 52,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(11-2020) 
38   - servicii de telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 18.05.01; 18.05.03; 26.02.16; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 046256 
(220) 2020.06.17 
(730) JOB MARKETING S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 52,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2020) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.08; 
26.13.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 046258 
(220) 2020.06.22 
(730) FITNESS PLUS S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 49,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, roşu. 
(511) NCL(11-2020) 
35   - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume 

servicii de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
vicii; servicii on-line de tranzacţionare în care 
vânzătorii afişează produsele sau serviciile 
care urmează să fie oferite spre vânzare, 
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul 
Internetului, în scopul facilitării vânzării de 
produse şi servicii de către terţi prin interme-
diul unei reţele de calculatoare; oferire de 
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii 
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite 
de vânzători, serviciilor de performanţă a
 
 

cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de 
livrare, precum şi experienţa globală de tran-
zacţionare în legătură cu acestea; oferirea 
unui ghid de căutare de publicitate on-line 
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; 
oferirea unei baze de date de căutare on-line 
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; 
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.16; 02.03.08; 
02.03.16; 27.01.16; 27.05.11; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 046259 
(220) 2020.06.24 
(730) BILBA Iurie, MD 

Str. Vladimir Korolenko nr. 6,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 046264 
(220) 2020.06.30 
(730) BUSINESS INTELLIGENT S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 6/2, ap.(of.) 150,  
MD-2038, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.24; 26.04.13; 26.04.24; 
26.13.01; 27.05.09. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 32888 
(151) 2019.09.20 
(181) 2028.09.02 
(210) 043019 
(220) 2018.09.02 
(730) BESCHIERU Nichita, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(111) 33649 
(151) 2020.03.26 
(181) 2029.02.07 
(210) 043778 
(220) 2019.02.07 

(730) MIRON Pavel, MD 
Str. Bulgară nr. 68, ap. 128,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Candles”. 
(511) NCL(11-2019) 
04   - lumânări; 
 

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

 

 
 
 
(111) 33810 
(151) 2020.06.05 
(181) 2029.04.22 
(210) 044152 
(220) 2019.04.22 
(730) POLISANO PRIM S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „prim”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia aparatelor medicale, şi anume apa-
ratelor de hidromasaj; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni sau anima-
le. 

 

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

 
 
 
(111) 33813 
(151) 2020.06.08 
(181) 2029.05.30 
(210) 044352 
(220) 2019.05.30 
(730) DALMORS-GRUP S.R.L., MD 

Str. Calea Basarabiei nr. 42,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Fish Market”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj. 
(511) NCL(11-2019) 
29   - peşte, produse din peşte, fructe de mare; 
 

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

publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(111) 33814 
(151) 2020.06.08 
(181) 2029.06.05 
(210) 044375 
(220) 2019.06.05 
(730) GOSPODĂRIA ISTRATI S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 204,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „GOSPODĂRIA NOAS-
TRĂ”, cu excepţia executării grafice deosebi-
te. 

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 03.04.02; 03.04.18; 03.05.01; 
03.07.03; 03.07.04; 03.07.26; 06.19.11; 
25.01.06; 26.01.15; 27.05.24; 29.01.14. 
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(111) 33815 
(151) 2020.06.08 
(181) 2029.07.01 
(210) 044498 
(220) 2019.07.01 
(730) BANARI Tatiana, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bloc 1, ap. 88,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „med point”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb, sur. 
(511) NCL(11-2019) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(8) 03.13.01; 05.03.13; 18.07.20; 
24.17.24; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33816 
(151) 2020.06.08 
(181) 2029.07.02 
(210) 044499 
(220) 2019.07.02 
(730) CAPSAMUN SERGHEI, întreprindere indi-

viduală, MD 
Str. Alecu Russo nr. 7/1, ap. 35,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „CAPS DENTAL”, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, gri de diferite nu-
anţe. 

(511) NCL(11-2019) 
44   - servicii stomatologice. 
 

(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.08; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 33817 
(151) 2020.06.08 
(181) 2029.07.02 
(210) 044513 
(220) 2019.07.02 
(730) COTELEANEŢ Alexandr, MD 

Str. Ginta Latină nr. 21, ap. 195,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „DORMITOR”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 01.07.06; 26.01.13; 26.01.24; 
26.04.19; 27.05.08. 

 
 
 
(111) 33820 
(151) 2020.05.29 
(181) 2028.12.07 
(210) 043495 
(220) 2018.12.07 
(730) KORDYUK Leonid, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „kitchen solutions”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.10; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 33821 
(151) 2020.05.29 
(181) 2029.01.04 
(210) 043618 
(220) 2019.01.04 
(310) 38986 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „BRONZE”, 
„SELECTION”. 

(511) NCL(11-2019) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

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

 

 
 
 
(111) 33822 
(151) 2020.05.29 
(181) 2029.01.04 
(210) 043621 
(220) 2019.01.04 
(310) 38990 
(320) 2018.08.10 
(330) AD 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „SIENNA”, 
„SELECTION”. 

(511) NCL(11-2019) 
34   - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice 

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

 

 
 
 
(111) 33823 
(151) 2020.06.10 
(181) 2029.06.18 
(210) 044433 
(220) 2019.06.18 
(730) REBEJA Radu, MD 

Str. Ioana Radu nr. 3,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „ACADEMIA DE FOT-
BAL”, cu excepţia executării grafice deosebi-
te. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 21.03.01; 24.01.12; 24.01.15; 27.05.24. 
 
 
 
(111) 33824 
(151) 2020.06.10 
(181) 2029.07.15 
(210) 044590 
(220) 2019.07.15 
(730) VELOCORD S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 1/a,  
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(11-2019) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

mecanică. 
 

(531) CFE(8) 15.01.17; 15.01.22; 15.01.25; 15.07.02; 
18.01.21; 27.03.15; 27.05.08; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 33833 
(151) 2020.06.14 
(181) 2028.10.04 
(210) 043163 
(220) 2018.10.04 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

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

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; ma-
şini înregistratoare de încasat, maşini de 
calcul, echipament de prelucrare a datelor, 
calculatoare; software de calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.03. 
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(111) 33848 
(151) 2020.06.16 
(181) 2028.12.26 
(210) 043602 
(220) 2018.12.26 
(730) ACE CABLING S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 5/A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Wind energy”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: sur, verde. 
(511) NCL(11-2018) 
07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 

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

 

09   - aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; costume de scafandru, 
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi 
pentru scafandri, cleme nazale pentru sca-
fandri şi înotători, mănuşi de scafandru, apa-
rate de respirat sub apă pentru înot subacva-
tic; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.16; 03.07.22; 27.05.01; 
27.05.07; 27.05.09; 27.05.11; 29.01.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 33849 
(151) 2020.06.16 
(181) 2029.04.19 
(210) 044171 
(220) 2019.04.19 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională.  
(511) NCL(11-2019) 
33   - vinuri albe şi rose. 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.09. 
 
 
 
(111) 33927 
(151) 2020.06.02 
(181) 2029.06.20 
(210) 044459 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „PRO”. 
(511) NCL(11-2019) 
05   - plasturi, materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(111) 33928 
(151) 2020.06.02 
(181) 2029.06.20 
(210) 044466 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048,  Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
05   - produse de uz veterinar; substanţe şi alimen-

te dietetice de uz  veterinar, materiale pentru 
plombarea dinţilor, ceară dentară; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(111) 33929 
(151) 2020.06.02 
(181) 2029.06.20 
(210) 044470 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048, Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SMART”, „AGRO”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
 
 
 
 
 
 

materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; 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   - substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.16; 
05.05.20; 19.07.17; 19.07.23; 19.07.25; 
19.11.04; 19.11.09; 27.05.17. 

 
 
 
(111) 33930 
(151) 2020.06.02 
(181) 2029.06.20 
(210) 044471 
(220) 2019.06.20 
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY 

Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3, 
bir. 32B-2, 3048, Limassol, Cipru 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „SMART”, „AGRO”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2019) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; 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   - substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.16; 
05.05.20; 19.07.17; 19.07.23; 19.07.25; 
19.11.04; 19.11.09; 27.05.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 33943 
(151) 2020.06.25 
(181) 2029.07.19 
(210) 044597 
(220) 2019.07.19 
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY 

Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055, 
Agiou Epifaniou, 14, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2019) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedi-

cinale, cu excepţia loţiunilor pentru păr; pro-
duse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; 
articole de parfumerie; preparate pentru albit 
şi alte substanţe pentru spălat; preparate 
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefui-
re; 

 

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

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în iulie 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 043019 2018.09.02 32888 2019.09.20 32,35,41,43 BESCHIERU Nichita, MD 11/2018 8/2020 
2 043778 2019.02.07 33649 2020.03.26 04,35 MIRON Pavel, MD 4/2019 8/2020 
3 044131 2019.04.16 33797 2020.06.01 01,19 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 8/2019  
4 044451 2019.06.24 33798 2020.06.02 36 CREDITS 2 ALL S.R.L., orga-

nizaţie de creditare nebanca-
ră, MD 

8/2019  

5 044555 2019.07.05 33799 2020.06.02 35,36,37,39,
41,42,43,45 

TERMICAN Sergiu, MD 9/2019  

6 043908 2019.03.07 33800 2020.06.05 30 BUCURIA S.A., MD 5/2019  
7 044614 2019.07.19 33801 2020.06.05 32 The Coca-Cola Company, US 10/2019  
8 044617 2019.07.22 33802 2020.06.05 34 Gallaher Limited, GB 10/2019  
9 044622 2019.07.23 33803 2020.06.05 33 KAZAYAK-VIN S.A., între-

prindere mixtă, MD 
10/2019  

10 044719 2019.08.15 33804 2020.06.05 29,30,35 VLASOV Alexandr, MD 10/2019  
11 044721 2019.08.13 33805 2020.06.05 20,35 VIALDAR-MOB S.R.L., MD 10/2019  
12 044724 2019.08.14 33806 2020.06.05 05 TOP-FARM S.R.L., societate 

comercială, MD 
10/2019  

13 044725 2019.08.14 33807 2020.06.05 05 TOP-FARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

10/2019  

14 044737 2019.08.17 33808 2020.06.05 35,43 NISTOR Elvira, MD 10/2019  
15 044771 2019.08.23 33809 2020.06.05 33 SĂLCUŢA S.R.L., MD 10/2019  
16 044152 2019.04.22 33810 2020.06.05 10,35,44 POLISANO PRIM S.R.L., MD 7/2019 8/2020 
17 044607 2019.07.17 33811 2020.06.05 25,35 BRÎNZĂ Valentina, MD 10/2019  
18 044714 2019.08.19 33812 2020.06.05 16,35,39 SOLTAN Ivan, MD 10/2019  
19 044352 2019.05.30 33813 2020.06.08 29,35 DALMORS-GRUP S.R.L., MD 7/2019 8/2020 
20 044375 2019.06.05 33814 2020.06.08 29,35 GOSPODĂRIA ISTRATI 

S.R.L., MD 
8/2019 8/2020 

21 044498 2019.07.01 33815 2020.06.08 44 BANARI Tatiana, MD 10/2019 8/2020 
22 044499 2019.07.02 33816 2020.06.08 44 CAPSAMUN SERGHEI, în-

treprindere individuală, MD 
9/2019 8/2020 

23 044513 2019.07.02 33817 2020.06.08 20,24,35 COTELEANEŢ Alexandr, MD 9/2019 8/2020 
24 044611 2019.07.19 33818 2020.06.08 12,28,35 POPOVICI Maxim, MD 10/2019  
25 044715 2019.08.14 33819 2020.06.08 35,39 MIHALACHE Veronica, MD 10/2019  
26 043495 2018.12.07 33820 2020.05.29 11,21,35,37 KORDYUK Leonid, MD 3/2019 8/2020 
27 043618 2019.01.04 33821 2020.05.29 34 Philip Morris Products S.A., 

CH 
3/2019 8/2020 

28 043621 2019.01.04 33822 2020.05.29 34 Philip Morris Products S.A., 
CH 

3/2019 8/2020 

29 044433 2019.06.18 33823 2020.06.10 35,41 REBEJA Radu, MD 8/2019 8/2020 
30 044590 2019.07.15 33824 2020.06.10 07 VELOCORD S.R.L., MD 9/2019 8/2020 
31 044658 2019.07.30 33826 2020.06.10 35,40 NICA Ghenadie, MD 10/2019  
32 044674 2019.07.29 33827 2020.06.10 20,35,39 COZACENCO Liudmila, în-

treprindere individuală, MD 
10/2019  

33 044675 2019.07.29 33828 2020.06.10 20,35,39 COZACENCO Liudmila, în-
treprindere individuală, MD 

10/2019  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34 044634 2019.07.24 33829 2020.06.12 34 Gallaher Limited, GB 10/2019  
35 044746 2019.08.20 33831 2020.06.12 33 «Baikal» Limited liability com-

pany, RU 
10/2019  

36 044762 2019.08.21 33832 2020.06.12 35 SENCOVSCHI Ivan, MD 10/2019  
37 043163 2018.10.04 33833 2020.06.14 09,44 COJOCARU Andrian, MD 1/2019 8/2020 
38 044662 2019.07.30 33834 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
39 044668 2019.07.31 33835 2020.06.16 39,43 ALIMER-COMERŢ S.R.L., 

societate comercială, MD 
10/2019  

40 044680 2019.08.02 33836 2020.06.16 35,36 Rakuten, Inc., JP 10/2019  
41 044755 2019.08.21 33837 2020.06.16 03 Colgate-Palmolive Company, 

a Delaware corporation, US 
10/2019  

42 044774 2019.08.24 33838 2020.06.16 03 Colgate-Palmolive Company, 
a Delaware corporation, US 

10/2019  

43 044661 2019.07.30 33839 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
44 044760 2019.08.28 33840 2020.06.16 29 GREEN PROD S.R.L., MD 10/2019  
45 044650 2019.07.26 33841 2020.06.16 35,36,41 OTP Bank Nyrt., HU 10/2019  
46 044671 2019.08.01 33842 2020.06.16 42,44 BIOLAB TEST S.R.L., MD 10/2019  
47 044685 2019.08.02 33843 2020.06.16 29 PODRAVKA prehrambena 

industrija d.d., HR 
10/2019  

48 044761 2019.08.28 33844 2020.06.16 05 CARBOLEMED S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

10/2019  

49 044776 2019.08.28 33845 2020.06.16 43 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
50 042496 2018.05.17 33846 2020.06.16 35,41 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2018  

51 043874 2019.02.28 33847 2020.06.16 01,05 BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung 
Freienbach, CH 

4/2019  

52 043602 2018.12.26 33848 2020.06.16 07,09,11 ACE CABLING S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

2/2019 8/2020 

53 044171 2019.04.19 33849 2020.06.16 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 6/2019 8/2020 
54 044663 2019.07.30 33850 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
55 044665 2019.07.30 33851 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
56 044666 2019.07.30 33852 2020.06.16 32 GUŢU Serghei, MD 10/2019  
57 044694 2019.08.07 33853 2020.06.16 35,36,38, 

41,42 
SCOARŢĂ Corneliu, MD 10/2019  

58 044702 2019.08.08 33854 2020.06.16 44 AUTO-IUGA S.R.L., MD 10/2019  
59 044711 2019.08.12 33855 2020.06.16 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
60 044729 2019.08.14 33856 2020.06.16 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
10/2019  

61 044744 2019.08.20 33857 2020.06.16 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
62 044745 2019.08.20 33858 2020.06.16 21 VERIORG S.R.L., MD 10/2019  
63 044859 2019.09.12 33883 2020.06.16 29 BUCURIA DULCE S.R.L., MD 11/2019  
64 044459 2019.06.20 33927 2020.06.02 05 ASA CHEMICAL GROUP 

LIMITED, CY 
8/2019 8/2020 

65 044466 2019.06.20 33928 2020.06.02 05 ASA CHEMICAL GROUP 
LIMITED, CY 

8/2019 8/2020 

66 044470 2019.06.20 33929 2020.06.02 01,05,35 ASA CHEMICAL GROUP 
LIMITED, CY 

8/2019 8/2020 

67 044471 2019.06.20 33930 2020.06.02 01,05,35 ASA CHEMICAL GROUP 
LIMITED, CY 

8/2019 8/2020 

68 044597 2019.07.19 33943 2020.06.25 03,21,25 DAUDETTE ENTERPRISES 
LIMITED, CY 

9/2019 8/2020 

69 044922 2019.09.30 33989 2020.06.19 30 COMBINATUL DE PÎINE DIN 
BĂLŢI S.A., MD 

11/2019  

70 044938 2019.09.25 33990 2020.06.19 28,29,30,31,
32,33,43 

ISTRATI Dumitru, MD 11/2019  

71 044129 2019.04.13 34034 2020.02.21 33 CULJINSCHI Ghennadii, MD 6/2019  
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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 75 2030.07.02 25 IONEL S.A., fabrică de confecţii, MD 

Str. Bulgară nr. 47, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

 7-8/1994 

2  3R 124 2030.05.11 09 SONY CORPORATION, JP 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1994 

3  2R 7557 2029.12.14 07,09 Delphi Technologies IP Limited, BB 
Erin Court, Bishop's Court Hill,  
St. Michael, Barbados 

5/2000 10/2000 

4  2R 7646 2030.01.31 09,38 NET2PHONE. INC., a Delaware corporation, 
US 
520 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, 
Statele Unite ale Americii 

6/2000 12/2000 

5  2R 7671 2030.03.01 32 PIELART-RESURSE S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 

7/2000 12/2000 

6  2R 7865 2030.05.17 33,42 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. (of.) 1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

11/2000 4/2001 

7  2R 7873 2030.05.22 05 Vifor (International) AG (Vifor (International) 
SA) (Vifor (International) Ltd.) (Vifor 
(International) Inc.), CH 
Rechenstrasse 37, 9014, St. Gallen, Elveţia 

11/2000 4/2001 

8  2R 7935 2030.05.29 05 Vifor (International) AG (Vifor (International) 
SA) (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (Internati-
onal) Inc.), CH 
Rechenstrasse 37, 9014, St. Gallen, Elveţia 

12/2000 5/2001 

9  2R 8004 2030.06.27 33 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500,  
Dubăsari, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

10  2R 8005 2030.06.27 33 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500,  
Dubăsari, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

11  2R 8014 2030.05.10 33 ODAGIU Ştefan, MD 
Str. Uzinelor nr. 7, ap. 3, MD-6811,  
Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

12  2R 8058 2030.05.31 16 Widetech Manufacturing Sdn. Bhd., MY 
101A, Hilir Sungei Keluang 5, Bayan Lepas 
Industrial Park IV, 11900 Bayan Lepas, 
Penang, Malaysia 

2/2001 7/2001 

13  2R 8070 2030.07.17 33 UNGHENI-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Industrială nr. 3/A, MD-3601,  
Ungheni, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

14  2R 8119 2030.05.10 25 WOLVERINE OUTDOORS, INC., US 
9341 Courtland Dr., N. E., Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

15  2R 8122 2030.06.23 35 MAC-STRO S.R.L., firmă comercială de pro-
ducţie, MD 
Str. Uzinelor nr. 90, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

3/2001 8/2001 
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16  2R 8123 2030.07.19 05 Eli Lilly and Company, US 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 
Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

17  2R 8132 2030.05.19 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300,  
Tiraspol, Republica Moldova 

3/2001 8/2001 

18  2R 8221 2030.05.10 33 VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de vinuri, 
MD 
MD-6522, Geamăna, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

5/2001 10/2001 

19  2R 8626 2030.06.28 18,25 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

12/2001 5/2002 

20  R 19114 2028.07.01 29,31,40,44 AQUATIR S.R.L., MD 
Str. Sovetscaia nr. 1, MD-3300, Tiraspolul Nou, 
Tiraspol, TDS Nistrului, Republica Moldova 

12/2008 1/2010 

21  R 20439 2029.06.22 30 RÎUL VECHI S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

9/2009 12/2010 

22  R 20632 2030.02.03 05 ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL 
P.O. Box 60, 8410001 Beer Sheva, Israel 

4/2010 1/2011 

23  R 20909 2030.02.19 07,37 Otis Elevator Company, US 
One Carrier Place, Farmington, Connecticut 
06032, Statele Unite ale Americii 

6/2010 3/2011 

24  R 20910 2030.02.19 07,37 Otis Elevator Company, US 
One Carrier Place, Farmington, Connecticut 
06032, Statele Unite ale Americii 

6/2010 3/2011 

25  R 21008 2030.04.19 05 ADAMA AGAN LTD., IL 
P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 7710201, Israel 

7/2010 4/2011 

26  R 21060 2030.05.13 35,37,39 MEGASTROI S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Sofia nr. 27, bloc 2, MD-3100,  
Bălţi, Republica Moldova 

7/2010 5/2011 

27  R 21108 2030.05.14 33 SĂLCUŢA S.R.L., MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

7/2010 4/2011 

28  R 21129 2030.05.12 35,39 CURS INVEST S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Grenoble nr. 257, MD-2072,  
Chişinău, Republica Moldova 

8/2010 4/2011 

29  R 21167 2030.06.01 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

8/2010 5/2011 

30  R 21192 2030.06.09 30,32,43 BR IP Holder LLC, US 
P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 
02021, Statele Unite ale Americii 

9/2010 5/2011 

31  R 21193 2030.06.09 30,32,43 BR IP Holder LLC, US 
P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 
02021, Statele Unite ale Americii 

9/2010 5/2011 

32  R 21210 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 

33  R 21211 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 

34  R 21212 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 

35  R 21213 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 

36  R 21214 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 
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37  R 21215 2030.04.30 35 Orange Brand Services Limited, GB 

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

8/2010 5/2011 

38  R 21216 2030.04.30 35 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 5/2011 

39  R 21228 2030.04.22 05 GMP LTD, GE 
Zemo Vedzisi str. 103, 0160 Tbilisi, Georgia 

7/2010 5/2011 

40  R 21285 2030.06.30 09,16,35,36,
38,41,42 

Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

10/2010 6/2011 

41  R 21301 2030.06.01 16,35 CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5/5, ap. 87,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 6/2011 

42  R 21324 2030.06.30 09,16,35,36,
38,41,42 

Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

10/2010 6/2011 

43  R 21335 2030.07.05 11,39 LUMINECO ELECTRIC S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 49/A, ap. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 6/2011 

44  R 21337 2030.04.13 05 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., US 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,  
California 92705, Statele Unite ale Americii 

9/2010 6/2011 

45  R 21340 2030.06.21 16,18,25,35 Manolo Blahnik, GB 
49-51 Old Church Street, London SW3 5BS, 
Regatul Unit 

10/2010 6/2011 

46  R 21398 2030.04.26 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

8/2010 7/2011 

47  R 21400 2030.05.27 06,19,35 CONLUXART S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 32,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2010 7/2011 

48  R 21433 2030.08.26 07,35 MOTRICALA Ion, MD 
Str. Lipcani nr. 9, MD-2051,  
Chişinău, Republica Moldova 

11/2010 7/2011 

49  R 21436 2030.09.02 05 Genzyme Corporation, US 
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, Statele Unite ale Americii 

11/2010 7/2011 

50  R 21438 2030.09.02 34 CORPORACION HABANOS, S.A., CU 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 
Cuba 

11/2010 7/2011 

51  R 21526 2030.03.12 09 APACER TECHNOLOGY INC., TW 
1F., NO. 32, ZHONGCHENG RD., TUCHENG 
DIST., NEW TAIPEI CITY 23674, TAIWAN, 
(R.O.C.)  

9/2010 8/2011 

52  R 21562 2030.05.19 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, MA 02127,  
Statele Unite ale Americii 

8/2010 8/2011 

53  R 21565 2030.07.21 31 The Dow Chemical Company, corporaţie din 
statul Delaware, US 
Midland, Michigan 48674,  
Statele Unite ale Americii 

10/2010 8/2011 

54  R 21588 2030.08.05 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

10/2010 8/2011 

55  R 21589 2030.08.18 05 EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

11/2010 8/2011 

56  R 21822 2030.06.01 06,37 PLASTAL S.R.L., societate comercială, MD 
MD-6238, Sîngereii Noi,  
Sîngerei, Republica Moldova 

8/2010 11/2011 
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57  R 21837 2030.05.06 30,35 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun  nr. 5/5, 
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

8/2010 11/2011 

58  R 21870 2030.11.17 36 Diners Club International Ltd., corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului New 
York, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, Statele Unite ale Americii 

2/2011 11/2011 

59  R 21871 2030.11.17 36 Discover Financial Services, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului De-
laware, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, Statele Unite ale Americii 

2/2011 11/2011 

60  R 22591 2030.05.27 18,25 Boardriders IP Holdings, LLC, US 
5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington 
Beach, California 92649, Statele Unite ale 
Americii 

9/2010 6/2012 

61  R 22716 2030.11.17 36 Diners Club International Ltd., corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului New 
York, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods,  
IL 60015, Statele Unite ale Americii 

2/2011 7/2012 

62  R 22882 2030.05.26 01,02,03,04,
05,16,18,21,
25,27,28,35,
38,39,40,41 

MA-FRA S.P.A., IT 
Via Aquileia 44/46, BARANZATE DI BOLLATE 
(MILANO), Italia 

9/2010 9/2012 

63  R 23012 2030.05.28 03,35 LUXOTTICA GROUP S.p.A., IT 
Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, Italia 

8/2010 9/2012 

64  R 23501 2030.06.01 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

8/2010 2/2013 

65  R 24162 2030.05.05 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300,  
Tiraspol, Republica Moldova 

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. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests 
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 

 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 

tradiţionale garantate pentru care este solicitată 
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 
 

n conformitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei 

indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice 
persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei / 
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de 
dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of 

origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of 
protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI, 
accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Î
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor internaţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 
origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/ 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1150 03.03.2020 TN زيت زيتون تبرسق / Huile 
d’Olive Téboursouk 

Zit Zitoun Tboursouk/ 
Teboursouk Olive Oil/  

Ulei de măsline 
Teboursouk 

Ulei de 
măsline 
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie 
în Republica Moldova, în lunile iulie 2020, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor 
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale, ţara 

de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea 
de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în 
limbile engleză, franceză, rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română, dacă 

este cazul, denumirea produsului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul Nr. BOPI 

1 AO 1134 
2019.12.07 

IR  گردوی تويسرکان ايران g∂rdʊː ∂ tʊːis∂rkΛn ∂ iːrΛn /
Iran’s Tuyserkan walnut / Noix 
de Tuyserkan de l’Iran / Nuci 

din Tuyserkan din Iran 

Nuci 1/2020 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau 
prin reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special 
datele bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele 
privind DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la 
care Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale 
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y 
Modelos Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi 
spaniolă, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe 
site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale 
înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a 
claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode 
established by Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a 
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall 
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic 
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on 
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Number of the certificate  
(15)  Data înregistrării  
 Date of the registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration  
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the application  
(22)  Data de depozit  
 Date of filing of the application 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of the exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Data relating to priority under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Date of filing of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data publicării certificatului  
 Date of publication of the certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 
 Date of expiration of deferment  
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Designation of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of the divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of the patent attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  
 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 List of registered industrial designs 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 

(semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 
FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  
 List of withdrawn industrial designs 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 
 List of rejected industrial designs 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 
 List of issued industrial design certificates  
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 

Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L  Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in 
accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration  
of industrial designs 

 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
 împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data 

publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din 
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor 
conform Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on 
the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order 
of classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O

A
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(51) LOC (12) Cl. 03-01 
(21) f 2020 0027 
(22) 2020.05.29 
(28) 6 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - galben, 

cafeniu;  
          modelul 2 - galben, cafeniu;  
          modelul 3 - galben, cafeniu;  

          modelul 4 - galben, cafeniu;  
          modelul 5 - galben, cafeniu;  
          modelul 6 - galben, cafeniu. 
(71) BM PUBLIC S.R.L., MD 

Str. Alexandru Bernardazzi nr. 56,  
          MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
(72) BUMBU Mihai, MD 
(54) Sacoşe 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1.1  1.2 
 

 

1.3  2.1 
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(21) f 2020 0027 
 

 

2.2  2.3 
 

3.1 
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(21) f 2020 0027 
 

3.2 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN                                                                                                      MD - BOPI 8/2020 

 171

(21) f 2020 0027 
 

4.1 
 

4.2 
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(21) f 2020 0027 
 

4.3 
 

5.1 
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(21) f 2020 0027 
 

5.2 
 

5.3 
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(21) f 2020 0027 
 

6.1 
 

6.2 
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(21) f 2020 0027 
 

6.3 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 09-01 
(21) f 2019 0092 
(22) 2019.11.30 
(28) 4 

(71)(72) FRON Arcadie, MD 
  Str. Crestiuc nr. 1, ap. 538, MD-3606,      

            Ungheni, Republica Moldova 
(54)   Sticle de plastic 

 
(55) 
 

1.1 
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(21) f 2019 0092 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN                                                                                                      MD - BOPI 8/2020 

 177

(21) f 2019 0092 
 
 

1.4 
 
 
 

2.1 
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(21) f 2019 0092 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 
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(21) f 2019 0092 
 
 
 

2.4 
 
 
 

3.1 
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(21) f 2019 0092 
 
 
 

3.2 
 
 
 

3.3 
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(21) f 2019 0092 
 
 
 

3.4 
 
 
 

4.1 
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(21) f 2019 0092 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 

 

4.3  4.4 
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(51) LOC (12) Cl. 09-03; 13-99 
(21) f 2019 0089 
(22) 2019.11.18 
(28) 1 
(57)    Culori revendicate: alb, negru, albastru, 

galben. 
(71)(72) CEBAN Lilian, MD 

Str. Constantin Brâncuşi nr. 110, ap. 9, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
 

          CISLOV Evghenii, MD 
Str. Alba Iulia nr. 202, ap. 28, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

          PALAICIUC Tatiana, MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 38, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SOCOLOV Olga 
(54) Cutie pentru contoare 

 
(55) 
 

 

 
1.1  1.5 

 
 

1.6  1.7 
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(21) f 2019 0089 
 

   

1.8  1.9  1.10  1.11 
 

 

1.12  1.13 
 
 
 

1.14 
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(51) LOC (12) Cl. 09-07 
(21) f 2020 0030 
(22) 2020.06.10 
(28) 2 
 

(71)(72) CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Motiv decorativ pentru capac 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 

1 
 
 

2 
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(51) LOC (12) Cl. 19-08 
(21) f 2020 0026 
(22) 2020.05.28 
(28) 8 

(71)(72) GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

          MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1  2 
 

 

3  4 
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(21) f 2020 0026 
 

 

5  6 
 

 

7  8 
 
 
 
(51) LOC (12) Cl. 32-00 
(21) f 2020 0010 
(22) 2020.03.03 
(28) 5 
 

(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Simboluri grafice pentru băuturi 
alcoolice tari 

 
(55) 
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(21) f 2020 0010 
 
 
 

1 
 
 
 

 

2  3 
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(21) f 2020 0010 
 

 

 
4  5 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 
1 f 2018 0054 2018.09.03 09-01 1 (5) BESCHIERU Nichita, MD 

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

5/2019 

2 f 2019 0013 2019.03.01 09-01 1 (5) BESCHIERU Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2019 

3 f 2019 0018 2019.03.26 19-08 1 (2) BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2019 

4 f 2019 0030 2019.04.24 25-03 1 MOLDPRESA GRUP 
S.R.L., MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 3,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2020 

5 f 2019 0032 2019.04.24 25-03 1 MOLDPRESA GRUP 
S.R.L., MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 3,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2020 

6 f 2019 0034 2019.05.16 25-03 82 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92) 

GÎNCOTA Grigore, MD 
MD-6813, Costeşti, 
Ialoveni, Republica 
Moldova 

7/2019 

7 f 2019 0043 2019.06.03 09-01 1 CERESCU Valeriu, MD 
Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2019 

8 f 2019 0066 2019.09.27 25-03 1 MAZUR Sergiu, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 7, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2019 

9 f 2019 0067 2019.09.27 11-05 1 AIRSTREAM S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 180, of. 1319, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 f 2019 0068 2019.10.04 09-07 1 Sano-Brunos Enterprises 

Ltd., IL 
8 Hacharash Street, Hod 
Hasharon, Israel 

12/2019 

11 f 2019 0070 2019.10.17 19-08 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, 
ap. 85, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

12/2019 

12 f 2019 0074 2019.11.06 19-08 10 BÎRLĂDEAN Gheorghe, 
MD 
Str.Mitropolit Gurie Grosu 
nr. 5, ap. 25, MD-2028, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2020 

 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 

şi modelelor industriale eliberate 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 
industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

 de depozit 

(22) 
Data 

 de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
(nr. desenului şi 

modelului industrial)

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1867 09-03 f 2018 0067 30.11.2018 4 (5, 6, 7, 8) KILICOGLU Bora, MD 3/2020 
2 1868 14-02 f 2019 0007 28.01.2019 1 ŢÎPÎŞEV Ivan, MD 3/2020 
3 1869 09-05; 

19-08 
f 2019 0021 04.04.2019 1 TERMICAN Sergiu, MD 3/2020 

4 1870 09-05 f 2019 0022 04.04.2019 3 (1, 2, 4) TERMICAN Sergiu, MD 3/2020 
5 1871 32-00 f 2019 0033 15.05.2019 11 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 3/2020 
6 1872 15-03 f 2019 0046 13.06.2019 1 BIROUL PRINCIPAL 

SPECIALIZAT DE 
PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL 
COMPLEXELOR DE MAŞINI 
PENTRU MECANIZAREA 
LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, VII, 
PEPINIERE ŞI PLANTAŢII DE 
ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A., 
MD 

3/2020 

7 1873 21-02 f 2019 0047 14.06.2019 1 POSTOLACHI Andrei, MD 3/2020 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire,  

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, 
titularul şi adresa, codul  ţării conform normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 270 2025.06.23 f 2000 0046 2000.06.23 11-05 2 FIRMA COMERCIALĂ 
DE PRODUCŢIE 
„MAC-STRO” S.R.L., 
MD 
Str. Uzinelor nr. 90, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2001 
10/2001 

2 314 2025.09.19 f 2000 0082 2000.09.19 11-05 1 FEDERAŢIA 
MOLDOVENEASCĂ 
DE FOTBAL, MD 
Str. Tricolorului nr.39, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2001 
2/2002 

3 861 2025.09.30 f 2005 0109 2005.09.30 09-01 1 SOCIETATEA 
COMERCIALĂ 
„TOMAI-VINEX” S.A., 
MD 
Str. Ferapontievscaia, 1, 
MD-3801, UTA 
Găgăuzia, or. Comrat, 
Republica Moldova 

4/2006 
12/2006 

4 1313 2025.07.27 f 2010 0077 2010.07.27 09-01 2 FABRICA DE STICLĂ 
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2010 
4/2011 
7/2011 

5 1722 2025.09.22 f 2015 0087 2015.09.22 25-03 34 SUCIU Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare  
nr. 20, Ungheni,  
MD-3600, Republica 
Moldova 

1/2016 
10/2016 
1/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale  
înregistrate în Republica Moldova conform  

Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea  
numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

  
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/200704 2019.02.28 The Swatch 

Group 
Management 
Services AG 
(The Swatch 
Group 
Management 
Services SA) 
(Ltd.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-
bracelet / Montre-
bracelet 

10-02 2 2024.02.29 35/2019 

2 DM/200870 2019.04.23 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Ring / Bague 11-01 2 2024.04.23 43/2019 

3 DM/200871 2019.04.02 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei; inel / Earrings; 
ring / Boucles d'oreille; 
bague 

11-01 2 2024.04.02 40/2019 

4 DM/200974 2019.03.05 BLANCPAIN 
SA, CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 2 2024.03.05 36/2019 

5 DM/200975 2019.05.06 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2024.05.06 45/2019 

6 DM/200981 2019.04.16 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Ring / Bague 11-01 1 2024.04.16 42/2019 

7 DM/200984 2019.04.30 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei; pandantiv 
amuletă; inele; coliere / 
Earrings; charm 
pendant; finger rings; 
necklaces / Boucles 
d'oreille; nbreloque 
pendentif; bagues; 
colliers 

11-01 7 2024.04.30 44/2019 

8 DM/200997 2019.02.22 Montres Breguet 
SA (Montres 
Breguet AG) 
(Montres 
Breguet Ltd), CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 2 2024.02.22 34/2019 

9 DM/201013 2019.02.18 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2024.02.18 34/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 DM/201014 2019.02.18 OMEGA SA 

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2024.02.18 34/2019 

11 DM/201973 2019.04.04 RENAULT 
S.A.S., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2024.04.04 40/2019 

12 DM/201974 2019.04.16 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2024.04.16 42/2019 

13 DM/202120 2019.01.28 
 

2018.07.30, 
29658225, 

US 

Stinger Oil Tools 
LLC, US 

Supapă pentru pompe 
cu piston alternativ / 
Valve for reciprocating 
piston pumps / Valve 
pour pompes à piston 
alternatif 

23-01 1 2024.01.28 31/2019 

14 DM/202250 2018.09.26 VITALCHAINS 
CORPORATION, 
US 

Stetoscop electronic / 
Electronic stethoscope / 
Stéthoscope 
électronique 

24-02 5 2023.09.26 33/2019 

15 DM/202405 2019.04.04 RENAULT 
S.A.S., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Modèle réduit de 
véhicule 

21-01 1 2024.04.04 40/2019 

16 DM/202615 2019.06.13 
 

2018.12.13, 
005888435, 

EM 

FERRARI 
S.p.A., IT 

Maşini mici (jucării) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 2 2024.06.13 50/2019 

17 DM/202827 2019.02.01 
 

2018.08.07, 
29/659182, 

US 

Orig3n, Inc., US Interfaţă grafică 
tranzitorie pentru 
utilizator / Transitional 
graphical user interface 
/ Interface graphique 
utilisateur transitoire 

14-04 1 2024.02.01 38/2019 

18 DM/202998 2018.08.27 
 

2018.02.25, 
29/638,171, 

US 

Shaul Shai 
Harari, US 

Aplicator pentru 
produse cosmetice / 
Cosmetics applicator / 
Applicateur de produit 
cosmetique 

28-02 1 2023.08.27 40/2019 

19 DM/203043 2019.05.21 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2024.05.21 47/2019 

20 DM/203084 2019.07.31 MZURI-AGRO 
spólka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnoś
cią spólka 
komandytowa, 
PL 

Maşină agricolă / 
Agricultural machine / 
Machine agricole 

15-03 1 2024.07.31 40/2019 

21 DM/203128 2019.04.04 RENAULT 
S.A.S., FR 

Far de ceaţă pentru 
vehicule; far de ceaţă 
dreapta; far de ceaţă 
stânga / Fog light for 
vehicles; right fog light; 
left fog light / Feu 
antibrouillard pour 
véhicules; phare 
antibrouillard droit; 
phare antibrouillard 
gauche 

26-06 3 2024.04.04 41/2019 

22 DM/203135 2019.06.14 RENAULT 
s.a.s., FR 

Lumină din spate 
dreapta; lumină din 
spate stânga; lumină de 
frână; far frontal 
dreapta; far frontal 
stânga  / Right taillight; 

26-06 5 2024.06.14 51/2019 
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left taillight; brake light; 
right headlamp; left 
headlamp / Feu arrière 
droit; feu arrière 
gauche; feu stop; 
projecteur droit; 
projecteur gauche 

23 DM/203212 2019.06.13 RENAULT 
s.a.s., FR 

Lumină de ceaţă din 
spate dreapta; lumină 
de ceaţă din spate 
stânga; lumină din 
spate dreapta; lumină 
din spate stânga; 
lumină de frână; far 
frontal dreapta; far 
frontal stânga / Right 
rear fog light; left rear 
fog light; right taillight; 
left taillight; brake light; 
right headlamp; left 
headlamp / Feux 
antibrouillard arrière 
droit; feu antibrouillard 
arrière gauche; feu 
arrière droit; feu arriere 
gauche; feu stop; 
projecteur droit; 
projecteur gauche 

26-06 7 2024.06.13 50/2019 

24 DM/203228 2019.04.19 RENAULT 
s.a.s., FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

21-01 1 2024.04.19 43/2019 

25 DM/203348 2019.09.24 Rotel Tours - 
Das Rollende 
Hotel - Georg 
Höltl GmbH & 
Co. KG, DE 

Cabină portabilă / 
Portable cabin / 
Bungalow 

25-03 2 2024.09.24 42/2019 

26 DM/203387 2019.07.31 MZURI-AGRO 
spólka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnoś
cią spólka 
komandytowa, 
PL 

Brăzdar pentru maşină 
agricolă / Coulter for an 
agricultural machine / 
Coutre pour une 
machine agricole 

15-03 4 2024.07.31 42/2019 

27 DM/203430 2019.04.02 
 

2019.01.07, 
144420, CH 

Pagani Pens 
SA, CH 

Stilou / Pen / Stylo 19-06 1 2024.04.02 43/2019 

28 DM/203494 2019.04.19 FLAT SYSTEM 
S.R.L., IT 

Geantă / Bag / Sac 09-05 36 2024.04.19 43/2019 

29 DM/203549 2019.04.04 RENAULT 
S.A.S., FR 

Lampă de ceaţă pentru 
vehicule; far frontal 
pentru autovehicule / 
Fog light for vehicles; 
motor vehicle headlamp 
/ Feu antibrouillard pour 
véhicules; projecteur de 
véhicule automobile 

26-06 4 2024.04.04 44/2019 

30 DM/204258 2019.06.12 Strands 
Fordonskompon
enter AB, SE 

Bară de lumină LED / 
LED light bar / Barre 
d'éclairage à DEL 

26-06 2 2024.06.12 48/2019 

31 DM/204914 2019.11.18 
 

2019.05.16, 
144708, CH 

Hugo 
Schumacher 
GmbH, CH 

Casă; complex imobiliar 
/ House; building 
complex / Maison; 
complexe immobilier 

25-03 3 2024.11.18 51/2019 
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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 
09-05 DM/203494 2019.04.19 FLAT SYSTEM 

S.R.L., IT 
Geantă / Bag / Sac 36 2024.04.19 43/2019 

10-02 DM/200704 2019.02.28 The Swatch Group 
Management 
Services AG (The 
Swatch Group 
Management 
Services SA) (Ltd.), 
CH 

Ceas-brăţară / Montre-
bracelet / Montre-
bracelet 

2 2024.02.29 35/2019 

10-02 DM/200974 2019.03.05 BLANCPAIN SA, CH Ceas / Watch / Montre 2 2024.03.05 36/2019 
10-02 DM/200997 2019.02.22 Montres Breguet SA 

(Montres Breguet 
AG) (Montres 
Breguet Ltd), CH 

Ceas / Watch / Montre 2 2024.02.22 34/2019 

10-02 DM/201013 2019.02.18 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2024.02.18 34/2019 

10-02 DM/201014 2019.02.18 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2024.02.18 34/2019 

11-01 DM/200870 2019.04.23 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inel / Ring / Bague 2 2024.04.23 43/2019 

11-01 DM/200871 2019.04.02 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Cercei; inel / Earrings; 
ring / Boucles d'oreille; 
bague 

2 2024.04.02 40/2019 

11-01 DM/200975 2019.05.06 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2024.05.06 45/2019 

11-01 DM/200981 2019.04.16 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Inel / Ring / Bague 1 2024.04.16 42/2019 

11-01 DM/200984 2019.04.30 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Cercei; pandantiv 
amuletă; inele; coliere / 
Earrings; charm 
pendant; finger rings; 
necklaces / Boucles 
d'oreille; nbreloque 
pendentif; bagues; 
colliers 

7 2024.04.30 44/2019 

11-01 DM/203043 2019.05.21 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2024.05.21 47/2019 

14-04 DM/202827 2019.02.01 
 

2018.08.07, 
29/659182, US 

Orig3n, Inc., US Interfaţă grafică 
tranzitorie pentru 
utilizator / Transitional 
graphical user interface 
/ Interface graphique 
utilisateur transitoire 

1 2024.02.01 38/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15-03 DM/203084 2019.07.31 MZURI-AGRO 

spólka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
spólka 
komandytowa, PL 

Maşină agricolă / 
Agricultural machine / 
Machine agricole 

1 2024.07.31 40/2019 

15-03 DM/203387 2019.07.31 MZURI-AGRO 
spólka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
spólka 
komandytowa, PL 

Brăzdar pentru maşină 
agricolă / Coulter for an 
agricultural machine / 
Coutre pour une 
machine agricole 

4 2024.07.31 42/2019 

19-06 DM/203430 2019.04.02 
 

2019.01.07, 
144420, CH 

Pagani Pens SA, CH Stilou / Pen / Stylo 1 2024.04.02 43/2019 

21-01 DM/201973 2019.04.04 RENAULT S.A.S., 
FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2024.04.04 40/2019 

21-01 DM/201974 2019.04.16 RENAULT s.a.s., FR Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2024.04.16 42/2019 

21-01 DM/202405 2019.04.04 RENAULT S.A.S., 
FR 

Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Modèle réduit de 
véhicule 

1 2024.04.04 40/2019 

21-01 DM/202615 2019.06.13 
 

2018.12.13, 
005888435, EM 

FERRARI S.p.A., IT Maşini mici (jucării) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

2 2024.06.13 50/2019 

21-01 DM/203228 2019.04.19 RENAULT s.a.s., FR Vehicul în miniatură / 
Miniature vehicle / 
Véhicule miniature 

1 2024.04.19 43/2019 

23-01 DM/202120 2019.01.28 
 

2018.07.30, 
29658225, US 

Stinger Oil Tools 
LLC, US 

Supapă pentru pompe 
cu piston alternativ / 
Valve for reciprocating 
piston pumps / Valve 
pour pompes à piston 
alternatif 

1 2024.01.28 31/2019 

24-02 DM/202250 2018.09.26 VITALCHAINS 
CORPORATION, 
US 

Stetoscop electronic / 
Electronic stethoscope / 
Stéthoscope 
électronique 

5 2023.09.26 33/2019 

25-03 DM/203348 2019.09.24 Rotel Tours - Das 
Rollende Hotel - 
Georg Höltl GmbH & 
Co. KG, DE 

Cabină portabilă / 
Portable cabin / 
Bungalow 

2 2024.09.24 42/2019 

25-03 DM/204914 2019.11.18 
 

2019.05.16, 
144708, CH 

Hugo Schumacher 
GmbH, CH 

Casă; complex imobiliar 
/ House; building 
complex / Maison; 
complexe immobilier 

3 2024.11.18 51/2019 

26-06 DM/203128 2019.04.04 RENAULT S.A.S., 
FR 

Far de ceaţă pentru 
vehicule; far de ceaţă 
dreapta; far de ceaţă 
stânga / Fog light for 
vehicles; right fog light; 
left fog light / Feu 
antibrouillard pour 
véhicules; phare 
antibrouillard droit; 
phare antibrouillard 
gauche 

3 2024.04.04 41/2019 

26-06 DM/203135 2019.06.14 RENAULT s.a.s., FR Lumină din spate 
dreapta; lumină din 
spate stânga; lumină de 
frână; far frontal 

5 2024.06.14 51/2019 
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dreapta; far frontal 
stânga  / Right taillight; 
left taillight; brake light; 
right headlamp; left 
headlamp / Feu arrière 
droit; feu arrière 
gauche; feu stop; 
projecteur droit; 
projecteur gauche 

26-06 DM/203212 2019.06.13 RENAULT s.a.s., FR Lumină de ceaţă din 
spate dreapta; lumină 
de ceaţă din spate 
stânga; lumină din 
spate dreapta; lumină 
din spate stânga; 
lumină de frână; far 
frontal dreapta; far 
frontal stânga / Right 
rear fog light; left rear 
fog light; right taillight; 
left taillight; brake light; 
right headlamp; left 
headlamp / Feux 
antibrouillard arrière 
droit; feu antibrouillard 
arrière gauche; feu 
arrière droit; feu arriere 
gauche; feu stop; 
projecteur droit; 
projecteur gauche 

7 2024.06.13 50/2019 

26-06 DM/203549 2019.04.04 RENAULT S.A.S., 
FR 

Lampă de ceaţă pentru 
vehicule; far frontal 
pentru autovehicule / 
Fog light for vehicles; 
motor vehicle headlamp 
/ Feu antibrouillard pour 
véhicules; projecteur de 
véhicule automobile 

4 2024.04.04 44/2019 

26-06 DM/204258 2019.06.12 Strands 
Fordonskomponente
r AB, SE 

Bară de lumină LED / 
LED light bar / Barre 
d'éclairage à DEL 

2 2024.06.12 48/2019 

28-02 DM/202998 2018.08.27 
 

2018.02.25, 
29/638,171, US 

Shaul Shai Harari, 
US 

Aplicator pentru 
produse cosmetice / 
Cosmetics applicator / 
Applicateur de produit 
cosmetique 

1 2023.08.27 40/2019 
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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 

043927 - 7/2019 
 
 
 

(540)  
 

(540)  
 

 

2 Mărci 000718 
000717 

2R 126 
2R 127 

6/1994 
1/2001 
6/2001 

12/2010 
7/2020 

 

(730)  
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawa-
saki-shi, Kanagawa, 212-0031, 
Japonia 
 

(730)  
28-8, Honkomagome 2-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, Japonia 
 
 

3 Mărci 003911 
003928 
003929 

 
 
 
 

005104 
 
 
 
 
 
 
 

032528 
 
 
 
 
 

035896 
 
 
 
 
 

036070 
 
 
 
 
 

036453 
 
 
 
 
 

039088 
 
 
 
 

040735 
040736 

 
 

2R 2858 
2R 2872 
2R 2873 

 
 
 
 

2R 4762 
 
 
 
 
 
 
 

25222 
 
 
 
 
 

27439 
 
 
 
 
 

27537 
 
 
 
 
 

27774 
 
 
 
 
 

29857 
 
 
 
 

30940 
30941 

 
 

1/1996 
4/2005 
3/2015 

11/2018 
1/2019 
3/2019 

 
12/1996 
7/1997 

12/2005 
2/2016 

11/2018 
1/2019 
3/2019 

 
5/2013 
5/2014 

11/2018 
1/2019 
3/2019 

 
12/2014 
11/2015 
11/2018 
1/2019 
3/2019 

 
1/2015 

11/2015 
6/2017 
1/2019 
3/2019 

 
4/2015 
2/2016 

11/2018 
1/2019 
3/2019 

 
10/2016 
9/2017 
1/2019 
3/2019 

 
9/2017 
6/2018 
1/2019 
3/2019 

(730)  
DuPont Agricultural Caribe Indus-
tries, Ltd., BM 
 

(730)  
FMC Agricultural Caribe Indus-
tries, Ltd., BM 
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044358 

 
33508 

 
8/2019 
4/2020 

 
4 Marcă 005123 2R 4738 1/1997 

7/1997 
3/2006 
1/2016 

 
 

(730)  
X/OPEN Company Limited, GB 
Apex Plaza, Forbury Road, 
Reading, Berkshire RG1 1AX, 
Anglia, Regatul Unit 
 

(730)  
THE OPEN GROUP LIMITED, 
GB 
Apex Plaza, Forbury Road, 
Reading, Berkshire RG1 1AX, 
England, Regatul Unit 
 

5 Marcă 009061 R 7607 6/2000 
12/2000 
4/2010 

 
 

(730)  
The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
One American Road,  Dearborn, 
Michigan 48126, Statele Unite 
ale Americii 
 

6 Marcă 009113 R 7646 6/2000 
7/2010 

 
 
 

(730)  
Net2Phone, Inc., corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
171 Main Street, Hackensack, 
New Jersey 07601, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730)  
NET2PHONE. INC., a Delaware 
corporation, US 
 
520 Broad Street, Newark, New 
Jersey 07102, Statele Unite ale 
Americii 
 

7 Marcă 009227 R 7671 7/2000 
12/2000 
5/2010 

 
 

(730)  
PIELART-RESURSE S.A.,  
MD 
 

(730)  
PIELART-RESURSE S.R.L., MD 
 

8 Marcă 009313 R 7865 11/2000 
4/2001 
1/2004 
2/2007 
1/2011 
4/2011 

 

(730)  
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730) 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 13/1, ap. (of.) 1F, MD-2075, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

9 Mărci 009324 
 
 
 

009338 

R 7873  
 
 
 

R 7935 

11/2000 
4/2001 
7/2010 

 
12/2000 
5/2001 
7/2010 

 

(730)  
Vifor (International) Inc., CH 
 
 
 
Rechenstrasse 37, 9001, 
St.Gallen, Elveţia 
 

(730)  
Vifor (International) AG (Vifor 
(International) SA) (Vifor (Inter-
national) Ltd.) (Vifor (Internatio-
nal) Inc.), CH 
Rechenstrasse 37, 9014, St. 
Gallen, Elveţia 
 

10 Marcă 009602 R 8227 5/2001 
10/2001 
8/2009 

10/2009 
10/2010 
11/2014 
9/2016 

 

(730)  
67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea (Taepyung-ro 2-
ka), Republica Coreea 
 
 

(730)  
123, Olympic-ro  
35-gil, Songpa-gu, Seoul, Repu-
blica Coreea 
 
 

11 Mărci 011583 
 
 
 
 
 
 

033520 
 
 
 
 

040429 
040430 
040427 

R 9314 
 
 
 
 
 
 

25881 
 
 
 
 

30625 
30626 
30681 

10/2002 
3/2003 

11/2012 
1/2013 
7/2018 
4/2020 

 
11/2013 
9/2014 
7/2018 
4/2020 

 
6/2017 
4/2018 
7/2018 
4/2020 

 

(730)  
Şos. Munceşti nr. 121, of. 12,  
MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Petru Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

12 Marcă 012193 R 10529 11/2003 
5/2004 
2/2013 
3/2013 

(730)  
Johnson Controls Technology 
GmbH, CH 
Victor von Bruns-Strasse 21, 

(730)  
Tyco Fire & Security GmbH,  
CH 
Victor von Bruns-Strasse 21, 



  MD - BOPI 8/2020  

 202

8/2019 
 
 

Neuhausen am Rheinfall, 8212, 
Elveţia 
 

8212 Neuhausen am Rheinfall, 
Elveţia 
 

13 Marcă 023257 R 18164 11/2008 
7/2009 
2/2018 

 
 

(730)  
500 Howard Street, San Francis-
co, CA 94105, Statele Unite ale 
Americii 
 
 

(730) 
71 Stevenson Street, San Fran-
cisco, California 94105, Statele 
Unite ale Americii 
 

14 Marcă 025907 20287 12/2009 
11/2010 
4/2020 

 

(730)  
220 Humboldt Court, Sunnyvale, 
California 94089, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
8944 Mason Avenue, 
Chatsworth, California 91311, 
Statele Unite ale Americii 
 

15 Marcă 026187 20535 2/2010 
1/2011 

10/2015 
 
 

(730)  
Str. Trandafirilor  
nr. 31, bloc 2, ap. 4, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

16 Marcă 026709 20632 4/2010 
1/2011 

 
 
 

(730)  
Makhteshim Chemical Works Ltd., 
IL 
P.O. Box 60, 84100 Beer Sheva, 
Israel 
 

(730)  
ADAMA MAKHTESHIM LTD.,  
IL 
P.O. Box 60, 8410001 Beer 
Sheva, Israel 
 

17 Mărci 026599 
 
 

027159 
027161 
027162 
027163 
027164 
027168 

 
027437 

 
 

026597 
026596 

 
026594 

20968 
 
 

21110 
21111 
21112 
21113 
21114 
21117 

 
21404 

 
 

21530 
21531 

 
22181 

7/2010 
4/2011 

 
8/2010 
4/2011 

 
 
 
 
 

10/2010 
7/2011 

 
7/2010 
8/2011 

 
7/2010 
2/2012 

 

(730)  
Str. Alexe Mateevici nr. 33,  
bloc B, MD-5001, Floreşti,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9,  
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

18 Marcă 026958 20976 7/2010 
4/2011 

 
 
 

(730)  
UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-
2012, Chişinău, Republica Moldo-
va 
 

(730)  
WINE-TRADEMARKS S.R.L.,  
MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, 
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

19 Marcă 026986 21008 7/2010 
4/2011 

 
 
 

(730)  
Agan Chemical Manufacturers 
Ltd., IL 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 
262, Ashdod 77102, Israel 
 

(730)  
ADAMA AGAN LTD.,  
IL 
P.O. Box 262, Northern Industri-
al Zone, Ashdod 7710201, Israel 
 

20 Mărci 027076 
 
 

026912 

21056 
 
 

21195 

7/2010 
5/2011 

 
6/2010 
5/2011 

 
 

(730)  
Auxilium International Holdings, 
Inc., US 
1105 N. Market Street, Suite 1300, 
Wilmington, DE  19801, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
Auxilium International Holdings, 
LLC, US 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, Statele Unite 
ale Americii 
 

21 Mărci 025905 
025906 

21077 
21078 

12/2009 
4/2011 
4/2020 

 

(730)  
220 Humboldt Court, Sunnyvale, 
California 94089, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
8944 Mason Avenue, 
Chatsworth, California 91311, 
Statele Unite ale Americii 
 



                                                                                                        MD - BOPI 8/2020 

 203

 

1 2 3 4 5 6 7 
22 Marcă 026898 21173 6/2010 

5/2011 
 
 
 

(730)  
One Discovery Place, SILVER 
SPRING, Maryland 20910, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
8403 Colesville Road, Silver 
Spring, MD 20910, Statele Unite 
ale Americii 
 

23 Mărci 027012 
027013 
027014 

21238 
21239 
21240 

7/2010 
6/2011 

 
 
 

(730)  
61 rue des Belles Feuilles, 75116 
Paris, Franţa 
 

(730)  
2 Avenue du General de Gaulle, 
92140 Clamart, Franţa 
 

24 Marcă 026963 21337 9/2010 
6/2011 

10/2018 
 
 

(730)  
1700 East St. Andrew Place, P.O. 
Box 25162, Santa Ana, California 
92705-4933, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
1700 E. St. Andrew Place, Santa 
Ana, California 92705, Statele 
Unite ale Americii 
 

25 Marcă 026899 21526 9/2010 
8/2011 

 
 
 

(730)  
3F., NO. 83, KEWANG RD., 
LONGTAN TOWNSHIP, 
TAOYUAN COUNTY 325, TAI-
WAN (R.O.C.) 
 
 

(730)  
1F., NO. 32, ZHONGCHENG 
RD., TUCHENG DIST., NEW 
TAIPEI CITY 23674, TAIWAN, 
(R.O.C.), Taiwan, Provincie 
Chineză 
 

26 Marcă 027250 23012 8/2010 
9/2012 

 
 

(730)  
Via Cesare Cantù, 2, 20123 Mila-
no, Italia 
 

(730)  
Piazzale Cadorna 3, Milano, 
20123, Italia 
 

27 Marcă 038270 33223 4/2016 
6/2019 
3/2020 

 

(730)  
Navigator Paper Figueira, S.A., PT 
 

(730)  
Navigator Brands, S.A., PT 
 

28 Desen/ 
model  
industrial 

f 2020 0012  4/2020 (55) 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

(55)  

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 
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1.4 

 

 
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  034261 

18.12.2013 
 

26990 
 

2/2014  
6/2015 

(730)   
VOLNIŢCHI Igor, MD 
 
Str. M. Sadoveanu nr. 4,  
bloc 1, ap. 369, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)   
Miraza S.R.L., societate 
comercială, MD 
Str. M. Eminescu nr. 63,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

3279 
17.07.2020 

 

2 Marcă  023257 
08.04.2008 

 

R 18164 11/2008 
7/2009   
2/2018 

(730)   
Gym-Mark, Inc., a California 
corporation, US 
71 Stevenson Street, San 
Francisco, California 94105, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
TCP Brands, LLC, a 
Delaware limited liability 
company, US 
500 Plaza Drive, 
Secaucus, New Jersey 
07094, Statele Unite ale 
Americii  

3280 
17.07.2020 

 

3 Mărci  038789 
19.04.2016 

 
 
 

038790 
19.04.2016 

 

29425 
 
 
 
 

29828 
 
 

9/2016   
6/2017   
7/2017 

 
 

9/2016   
6/2017   
9/2017 

(730)   
Arconic Inc., US 
201 Isabella Street,  
Pittsburgh, Pennsylvania 
15212, Statele Unite  
ale Americii 

(730)   
Arconic Technologies  
LLC, US 
201 Isabella Street, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
15212, Statele Unite ale 
Americii  

3281 
17.07.2020 

 

4 Mărci  018808 
22.02.2006 

 
 
 

019426 
06.06.2006 

 

R 15459 
 
 
 
 

R 15615 
 

4/2007  
10/2007  
5/2016 

 
 

7/2007  
12/2007  
8/2016 

(730)   
Dow AgroSciences LLC, a 
Delaware Limited Liability 
Company, US 
9330 Zionsville Road, India-
napolis, Indiana 46268,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Nissan Chemical Corpo-
ration, JP 
 
5-1, Nihonbashi 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 
  

3282 
18.07.2020 

 

5 Marcă  033736 
13.09.2013 

 

25750 
 

11/2013  
8/2014 

(730)   
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha 
(also trading as Aisin Seiki 
Co., Ltd.), JP 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, 
Aichi-ken, Japonia 
 

(730)   
JAGUAR INTERNA-
TIONAL CORPORATI-
ON, JP 
 
6-8, Satahigashi-Machi  
2-chome, Moriguchi-Shi,  
Osaka, Japonia  

3283 
18.07.2020 

 

6 Marcă 027537 
03.08.2010 

 

21325 
 

10/2010 
6/2011 

(730)   
STECLAR S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău,  

(730)   
STECLAR  ECO S.R.L., 
MD 
Calea Ieşilor nr. 10B,  

3284 
18.07.2020 
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Republica Moldova MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova  

7 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii  

044740 
19.08.2019 

 

- 11/2019
 

(730)   
MOSCALU Victor, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 113,  
ap. 302, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Euroacord S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 13/1, of. 1f,  
MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

3285 
20.07.2020 

 

8 Marcă  009947 
17.01.2001 

 

R 8385 7/2001   
12/2001  
11/2011  
12/2011  
3/2012 

 

(730)   
PANUŞ Grigore, MD 
Str. Armenească nr. 30,  
ap. 108, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
PANUŞ Daniela, MD 
Str. Mitropolit Petru 
Movilă nr. 23/3, ap. 5, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

3286 
20.07.2020 

 

9 Marcă  021641 
01.08.2007 

R 18262 
 

6/2008 
7/2009 
4/2010 
8/2015 
9/2017 
10/217 

(730)   
VP ISLAND LIMITED, CY 
Mykinon 8, 1065,  
Nicosia, Cipru 
 
 

(730)   
FIVE LAKES CYPRUS 
LTD, CY 
Stasikratous, 16, 
Fiduciana Business 
Center, 2nd floor, 
Flat/Office A, 1065  
Nicosia, Cipru  

3287 
20.07.2020 

 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,  

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  
articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art.  

1 MD a 2019 0054 2019.06.26 - art. 11 

 
FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul depozitului,  
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,  

articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2020 0013 2020.02.21 - art. 33(9) 
2 MD s 2019 0036 2019.03.22 - art.12(1) 
3 MD s 2019 0091 2019.08.12 - art.12(1) 

 
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror termen de valabilitate a fost prelungit 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului,  
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului,  

data expirării termenului de valabilitate prelungit 
   

Nr. 
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

(73) Titular Data expirării 
termenului de 
valabilitate a 

brevetului 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate 
prelungit 

1 913 s 2014 0112 2014.08.26 INSTITUŢIA  PUBLICĂ 
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE 

2020.08.26 2024.08.26 
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HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 

 
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase / 

Withdrawn applications for plant variety patent/ 
Oтозванные заявки на патент на сорт растения 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, numele 

sau denumirea solicitantului, numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei  
şi taxonul botanic, denumirea soiului, data retragerii cererii, articolul  

din Legea nr. 39/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea 
soiului 

Data 
retragerii 

Temeiul 
retragerii 

No. Application 
number/ 

Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder 

Common name 
(Botanical taxon) 

 

Variety  
denomination 

 

Date of 
withdrawal 

Grounds 
for with-
drawal 

№ 
п/п 

Номер  
заявки/ 

Дата  
подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Дата отзыва Основание 
для  

отзыва 

1 v 2020 0012 /  
2020.06.09 

a. SC „AGRICULTURE 
INVEST” SRL, MD 
 
b. SC „AGRICULTURE 
INVEST” SRL, MD 

PAULOVNIA (Paulownia) 
 

Paulownia (Paulownia) 
 

Павлония (Paulownia) 
 
 

Cotevisa 2 2020.08.31 art..53 

 
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39/2008  
(cu termenul de restabilire expirat) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  

data publicării hotărârii de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

 
1 

INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE 

CÎMP „SELECŢIA”, MD 

180 v 2012 0011 2012.01.27 2015.01.31 2020.01.31 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

Nr. BOPI 

1 042321 2018.04.11 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
2 042433 2018.05.07 2020.07.13 Art. 44 (4) a 10/2018 
3 042563 2018.05.31 2020.07.13 Art. 44 (4) a 10/2018 
4 042737 2018.07.04 2020.07.10 Art. 44 (4) a 10/2018 
5 042861 2018.07.24 2020.07.13 Art. 44 (4) a 9/2018 
6 043154 2018.10.05 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
7 043169 2018.10.05 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
8 043171 2018.10.05 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
9 043182 2018.10.05 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 

10 043184 2018.10.07 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
11 043204 2018.10.09 2020.07.13 Art. 44 (4) a 12/2018 
12 043348 2018.11.15 2020.07.13 Art. 44 (4) a 2/2019 
13 043361 2018.11.13 2020.07.13 Art. 44 (4) a 1/2019 
14 043456 2018.12.03 2020.07.13 Art. 44 (4) a 2/2019 
15 043458 2018.12.05 2020.07.15 Art. 44 (4) a 2/2019 
16 045495 2020.01.29 2020.07.04 Art. 44 (1) 5/2020 
17 045497 2020.01.29 2020.07.04 Art. 44 (1) 5/2020 

 
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 2 3 4 5 6 7 
1 043640 2018.12.28 MAGIC FM ALWAYS 

GREAT MUSIC 
A.G. RADIO HOL-
DING S.R.L., RO 

2020.07.14 6/2019 

2 043788 2019.02.07 ULTRA EFES VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY S.A., MD 

2020.07.22 6/2019 

3 043919 2019.03.06 PLAZA MALLDOVA FSS INVEST S.R.L. 
Republica Moldova 

2020.07.27 5/2019 

4 043957 2019.03.11 FRESH ROCKET SIMBACOM-LUX 
S.R.L., MD 

2020.07.03 7/2019 

5 043959 2019.03.11 SUPERGOOD SIMBACOM-LUX 
S.R.L., MD 

2020.07.03 7/2019 

6 044028 2019.03.28 SONIFER CEPOI Victor, MD 2020.07.22 6/2019 
7 044044 2019.04.01 GADGETSTORE COJOCARU Andrian, 

MD 
2020.07.03 7/2019 

8 044077 2019.04.08 Wine & Art ANODILIA S.R.L., MD 2020.07.18 6/2019 
9 044165 2019.04.25 Fashion Soirée ANODILIA S.R.L., MD 2020.07.03 6/2019 

10 044168 2019.04.18 RXFROST SAILUN GROUP CO., 
LTD., CN 

2020.07.14 9/2019 

11 044216 2019.05.07 FLAMINGO MACIUCA Mihail, MD 2020.07.04 8/2019 
12 044279 2019.05.21 dinotte the night 

wellness 
TRECI COMPANY 
S.R.L., MD 

2020.07.16 9/2019 

13 044280 2019.05.21 ergo dinotte TRECI COMPANY 
S.R.L., MD 

2020.07.16 9/2019 

14 044386 2019.06.06 KRAFFT MARKET GRIGORIEV Corneliu, 
MD 

2020.07.27 8/2019 

15 044430 2019.06.10 MALLDOVA POINT FSS INVEST S.R.L., 
MD 

2020.07.27 8/2019 

16 044436 2019.06.17 CM CARTIER MAR-
KET 

AGROIANA LUX 
S.R.L., MD 

2020.07.16 8/2019 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 044589 2019.07.15 MORFINE SERGEEVICI Ecateri-

na, MD 
2020.07.20 9/2019 

18 044772 2019.08.23 BRICO FLOAREA SOARELUI 
S.A., MD 

2020.07.31 10/2019 

19 044795 2019.08.30 PEXETINEM Merck Sharp & Dohme 
Corp., US 

2020.07.22 11/2019 

 
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 7494 008974 LEAF 2019.11.24 CORNING INCORPORATED, corporaţie  

organizată şi existentă conform legilor statului 
New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

2 R 7510 008971 Marcă figurativă 2019.11.24 Petrosoiuz TM, Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, RU 
Ul. Arsenalinaia, d.1, corp. 2, 195009,  
Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă 

3 R 7519 008987 MIC 2019.11.30 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

4 R 7529 008935 AVANDIA 2019.11.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

5 R 7548 008940 Marcă  
tridimensională 

2019.11.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

6 R 7558 008960 UNIQEMA 2019.11.15 UNICHEMA CHEMIE BV, NL 
Buurtje 1, 2802 BE, Gouda, Olanda 

7 R 7565 008985 PM  
INC 

2019.11.29 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

8 R 7565A 008985 PM 
INC 

2019.11.29 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

9 R 7566 008986 PM  
INC 

2019.11.29 PMPI LLC, US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

10 R 7566A 008986 PM 
INC 

2019.11.29 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

11 R 7583 008983 MARLBORO 
CLASSICS 

2019.11.22 PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US 
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,  
Statele Unite ale Americii 

12 R 7917 008968 TOTAL 2019.11.19 TOTAL S.A., FR 
2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
Courbevoie, Franţa 

13 19778 026075 Time  
Out 

2019.11.02 VITOPANE-C S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

14 20166 026155 VOIEVOD 2019.11.12 STATI Gabriel, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, bloc A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

15 20371 026103 Magia premiilor 2019.11.06 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

16 20372 026104 Магия подарков 2019.11.06 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 



                                                                                                        MD - BOPI 8/2020 

 209

1 2 3 4 5 6 
17 20373 026116 Elody 2019.11.16 Elodi-Farm S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Magda Isanos nr. 15, ap. 80,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

18 20374 026145 DIAMANT SHOW 2019.11.11 PERCOV Serghei, MD 
Str. N. Titulescu nr. 33, ap. 15,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

19 20375 026172 ADORA-DNA 2019.11.18 SODIC SA (Societe anonime), CH 
Immeuble. Continental, Case postale 108,  
CH-3963, Crans-Montana 2, Elveţia 

20 20399 026028 VALEMA 2019.11.13 VALEMA PLUS S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2/3, ap. 42,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

21 20400 026029 AVA 2019.11.13 ALEX-NEOSIM S.R.L., firmă comercială de 
producţie, MD 
Str. Armenească nr. 53,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

22 20414 026080 MALUGAST 
МАЛУГАСТ 

2019.11.04 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

23 20415 026081 SANHEXIN  
САНГЕКСИН 

2019.11.04 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

24 20416 026088 MC  
AMERICAN BLEND 

Monte Carlo  

2019.11.04 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

25 20427 026175 COPERTINA-PAC 2019.11.18 SMIRNOV Evghenii, MD 
Str. Columna nr. 140,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

26 20441 026232 BONJOUR CARD 2019.11.25 BUX Olga, MD 
Bd. Moscova nr. 5, ap. 217,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

27 20443 026084 WISE TOAST 2019.11.27 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

28 20469 026086 Mes Noff  
tradiţional  

Măcelărie şi Casă 
de Comenzi 

2019.11.03 Romano Exim Trading S.R.L., societate co-
mercială, MD 
Str. Mălina Mică nr. 68/1, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

29 20473 026153 ICE QUEEN  
PREMIUM 

2019.11.12 BUZA Serghei, MD 
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8, 
MD-3400, Hânceşti, Republica Moldova 

30 20474 026159 TGI 2019.11.12 Kantar Media UK Limited, GB 
Ealing Gateway, 26-30 Uxbridge Road, Ealing, 
London, W5 2AU, Regatul Unit 

31 20481 026130 Viaţa în direct 2019.11.11 Jurnal de Chişinău Plus S.R.L., MD 
Str. Valea Dicescu nr. 7, ap. 2, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

32 20490 026139 Apropo.md 2019.11.11 Reforma Art S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 7, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

33 20491 026141 Fii liber 2019.11.11 Jurnal de Chişinău Plus S.R.L., MD 
Str. Valea Dicescu nr. 7, ap. 2, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

34 20515 026030 SILIMAR-RNP 2019.11.12 NEW NEXT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 149 A, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

35 20520 026246 ÎN CURÂND 2019.11.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

36 20528 026093 Mobil SHC  
Where Industrial 

Productivity Begins 

2019.11.03 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

37 20529 026233 MARLBORO  
GOLD [ORIGINAL] 

2019.11.26 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

38 20531 026173 GERM KILLER 2019.11.18 SODIC SA (Societe anonime), CH 
Immeuble. Continental, Case postale 108,  
CH-3963, Crans-Montana 2, Elveţia 

39 20562 026117 VET 
ZOOAGRO 

2019.11.10 BUZA Vasile, MD 
Str. Florica Niţă nr. 2, ap. 49, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
40 20566 026125 DRAGALINA 2019.11.13 EXDEZCOM S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

41 20590 026202 LOMAKARE 2019.11.20 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

42 20591 026203 LOMAKLINE 2019.11.20 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

43 20592 026204 ORVAKLINE 2019.11.20 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

44 20593 026205 ORVAKARE 2019.11.20 GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

45 20608 026072 КРИСПИКИ 2019.11.16 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
«KONDITERSKA KORPORATZIA 
„ROSHEN”», UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

46 20616 026087 Marcă figurativă 2019.11.02 OOO „BARIN”, RU 
ul. Keramicheskaya, dom. 2"a", RU-143983, 
gor. Zheleznodorozhnyi, Moskovskaya obl., 
Federaţia Rusă 

47 20617 026096 CTS 2019.11.04 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

48 20618 026160 snack  
N  

GO 

2019.11.13 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT 
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Ci-
pru 

49 20619 026245 CAD 2019.11.27 CAD-Colibaba, întreprindere individuală, MD 
Str. Bucuriei nr. 15, 
MD-5600, Râşcani, Republica Moldova 

50 20623 026185 БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ 

2019.11.20 KOMAROVAS Ruslanas, LT 
PADVARIONS VILLAGE, SHALCHININKAI 
DISTRICT, LITUANIA 

51 20626 026105 TRAMONTINA 2019.11.06 IBRIŞIM Alexandr, MD 
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

52 20627 026163 КЛАПТИКИ 2019.11.17 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
«KONDITERSKA KORPORATZIA 
„ROSHEN”», UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina 

53 20655 026166 IODINOL-RNP 2019.11.24 NEW NEXT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 149 A, oficiul 210, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

54 20656 026169 Fresh FruitSP 2019.11.17 SANAGRO-PRIM S.R.L., societate comercia-
lă, MD 
Str-la 5 Lvov nr. 16 A, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

55 20658 026212 Dirol  
SHIFT 

2019.11.23 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL 
PROPERTY ApS, DK 
Søndre Ringvej 55, DK-2605 Brøndby, 
Danemarca

56 20660 026216 EVA 2019.11.27 IACOB S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 17/7, ap. (of.) 5, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

57 20661 026235 Marcă figurativă 2019.11.26 Playboy Enterprises International, Inc., US 
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

58 20662 026236 PLAYMATE 2019.11.26 Playboy Enterprises International, Inc., US 
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

59 20663 026237 PLAYBOY 2019.11.26 Playboy Enterprises International, Inc., US 
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

60 20665 026061 MOSKOFF 2019.11.03 European Drinks Import Export S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
61 20695 026230 HALLS COOL 2019.11.25 Intercontinental Great Brands LLC, US 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

62 20696 026231 HALLS CALM 2019.11.25 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

63 20702 026149 mylife 2019.11.11 TecPharma Licensing AG, CH 
Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf,  
Elveţia 

64 20707 026234 Bucătărie Lux 2019.11.26 CRAZY GLASS S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 40/3, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

65 20741 026018 club RAI 2019.11.09 NOX DDV S.R.L., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 30, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

66 21027 026102 FRESH ACTIVE 2019.11.10 Chiol Lux S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 123, ap. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

67 21085 026158 Express Leasing 2019.11.16 EXPRESS LEASING S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Bd. Moscova nr. 20, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

68 21123 026148 www.medtehnica.md 2019.11.11 DELTA-MEDICA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Ioan Livescu nr. 31, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

69 21182 026151 CHEVROLET 
SPARK 

2019.11.11 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

70 21418 026174 Fidelio 2019.11.18 Viada-Parc S.R.L., MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 9, bloc 3, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

71 21474 026146 LEO D'OR 2019.11.27 MERAJI Nicolai, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, 
Beşghioz, Ceadâr-Lunga, Republica Moldova 

72 21679 026106 ZARAZA 2019.11.11 BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

73 21687 026101 ŞAPTE IZVOARE 2019.11.10 CHIOL-LUX S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 123, ap. 20, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

74 21847 026100 CADILLAC ATS 2019.11.05 GENERAL MOTORS LLC, (a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware), US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

75 21862 026157 Праздничное 
ИГРИСТОЕ 

2019.11.17 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

76 21938 026228 MARENGO 2019.11.25 Vidkryte aktsionerne tovarystvo „Koblevo”, UA 
vul. Odeska, 6, s. Kobleve, Berezanskyj rajon, 
Mykolajivska oblast 57453, Ucraina 

77 21940 026242 МАРЕНГО 2019.11.27 Vidkryte aktsionerne tovarystvo „Koblevo”, UA 
vul. Odeska, 6, s. Kobleve, Berezanskyj rajon, 
Mykolajivska oblast 57453, Ucraina 

78 22068 026218 Beep OK 2019.11.24 BUNESCU Inga, MD 
Str. Hristo Botev nr. 25, ap. 118, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în ianuarie 2021 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

 

Nr. 
crt. 

(111/116) 
Nr. înregistrării 

(210) Nr. de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 8368 009923 INDUCTOS 2021.01.04 Genetics Institute, LLC., US 

1  
R 8384 009930 PREMIUM IMPORTED 

VODKA  
VOLK  
KVINT

2021.01.11 KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

2  R 8385 009947 MIGDAL-P 2021.01.17 PANUŞ Daniela, MD 

3  R 8386 009948 CORONA 2021.01.18 Cervecería Modelo de México, S.  
de R.L. de C.V., MX 

4  R 8387 009949 КОРОНА 2021.01.18 Cervecería Modelo de México, S.  
de R.L. de C.V., MX 

5  R 8388 009952 CARAVAN 2021.01.19 N.V. SUMATRA TOBACCO  
TRADING COMPANY, ID 

6  
R 8410 009931 Суворов 2021.01.05 VISMOS S.A., combinat de vinuri 

spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 

7  
R 8421 009953 CHAIRMAN'S RESERVE  

CR  
CERTIFIED PREMIUM 

Beef

2021.01.22 Tyson Fresh Meats, Inc., US 

8  R 8448 009977 ARCOXIA 2021.01.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

9  

R 8449 009980 MasterCard 2021.01.31 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

10  R 8450 009981 SIGNAL 2021.01.31 MacDermid Agricultural Solutions 
Holdings B.V., US 

11  R 8499 009955 ibp 2021.01.22 Tyson Fresh Meats, Inc., US 
12  R 8500 009956 IBP 2021.01.22 Tyson Fresh Meats, Inc., US 
13  R 8503 009985 Carrier 2021.01.29 Carrier Corporation, US 
14  R 8557 010027 GLORIETTA 2021.01.25 GUŢU Dumitru, MD 

15  R 8604 009944 SĂLCUŢA 2021.01.12 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

16  R 8605 009964 BLEND-A-MED 
MULTICARE+WHITE 

2021.01.26 The Procter & Gamble Company, 
US 

17  R 8614 010096 БЕССАРАБСКИЙ БА-
ЗАР 

2021.01.31 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

18  R 8616 010102 КАРОЛИНА 2021.01.31 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

19  R 8788 009962 Marcă figurativă 2021.01.18 BP p.l.c., GB 

20  R 9150 009968 PERFECT  
VODCA 

2021.01.25 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

21  R 9219 009954 CHAIRMAN'S 
RESERVE 

2021.01.22 Tyson Fresh Meats, Inc., US 

22  R 9221 009979 SUN FIRE 2021.01.31 Oracle America, Inc., US 

23  R 9262 009935 S.A. “APĂ-CANAL CHI-
ŞINĂU” 1892 

2021.01.15 Apă-Canal Chişinău S.A., MD 

24  R 9323 009978 DICKENS & GRANT 2021.01.30 GALLAHER LIMITED, GB 

25  R 9391 010097 СОЛНЕЧНЫЙ МУСКАТ 2021.01.31 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

26  R 9449 009974 PRO  
TV 

2021.01.29 PRO DIGITAL S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

27  R 9450 009975 PRO  
FM 

2021.01.29 PRO DIGITAL S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

28  21626 028474 KOLLER 2021.01.25 OUYA S.R.L., întreprindere cu capi-
tal străin, MD 

29  21854 028489 PLAYBOY 2021.01.26 Playboy Enterprises International, 
Inc., US 

30  21892 028443 termopane.md 2021.01.18 OSOIANU Ghenadie, MD 

31  21931 028387 Familia Fericită  
I2 

2021.01.10 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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32  21959 028436 Marcă figurativă 2021.01.13 Pivot Point International, Inc., US 
33  21980 028458 AGARISTA AGRICOLA 2021.01.21 AGARISTA AGRICOLA S.R.L., MD 

34  
21981 028463 DEPRESTOP 2021.01.21 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

35  21982 028513 Grosu Art Studio 2021.01.28 ARHDECON PRIM S.R.L., MD 

36  22001 028396 ZIKKURAT  
MARKET

2021.01.10 STICLĂMONT S.A., MD 

37  22010 028441 JASMINE COUTURE 2021.01.20 SANATA & CO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

38  
22015 028511 TOYOTA TOUCH 2021.01.27 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota 
Motor Corporation), JP 

39  
22016 028512 TOYOTA TOUCH & GO 2021.01.27 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota 
Motor Corporation), JP 

40  22033 028472 XPLANE 2021.01.25 X-PLAN-E S.R.L., MD 
41  22041 028392 La Carul cu Bere 2021.01.13 GUŢU Serghei, MD 
42  22042 028410 SOBRANIE 2021.01.10 Gallaher Limited, GB 
43  22043 028411 SOBRANIE 2021.01.10 Gallaher Limited, GB 
44  22044 028412 SOBRANIE 2021.01.10 Gallaher Limited, GB 

45  22045 028469 FFF 2021.01.25 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
FOOTBALL, FR 

46  22086 028401 Adore 2021.01.10 Harrington Development Inc., PA 
47  22087 028402 Sensei 2021.01.10 Harrington Development Inc., PA 
48  22088 028404 Diesel Executive 2021.01.10 Harrington Development Inc., PA 

49  22090 028418 Mr. & Mrs.  
MEAT 

2021.01.14 AUGUR PERLA S.A., MD 

50  22091 028505 LKV-Service 2021.01.28 LKV-SERVICE S.R.L., MD 

51  22115 028423 Marcă tridimensională 2021.01.19 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

52  22116 028424 Marcă tridimensională 2021.01.19 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

53  22117 028425 Marcă tridimensională 2021.01.19 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

54  22118 028426 Marcă tridimensională 2021.01.19 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

55  22119 028461 GOLF  
club 

2021.01.21 BABAN Oleg, MD 

56  22130 028415 Simte noul nivel  
al calităţii 

2021.01.10 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

57  22131 028471 MUSTANG 2021.01.25 TEHNO-AS GROUP S.R.L., MD 
58  22145 028446 XGEVA 2021.01.18 Amgen Inc., US 
59  22146 028447 PROLIA 2021.01.18 Amgen Inc., US 
60  22166 028457 GDR  

GREAT DESIGNED REALTY
2021.01.25 MATIMCONS S.R.L., MD 

61  22178 028456 PLAY ENERGY 2021.01.12 BALABAN INTRAVEST S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

62  22183 028414 CARNELIT 2021.01.10 Cvin - Com S.R.L., societate comer-
cială, MD 

63  22187 028439 LEVOYAGEUR 2021.01.17 CHERDIVARA Victoria, MD 
64  22188 028524 AM “AMBER-TERM” 2021.01.31 FENIXIMPEX S.R.L., MD 
65  22205 028422 FRUTICELA 2021.01.18 BUCURIA S.A., MD 
66  22206 028491 B.D. STUDIO 2021.01.27 G. & G. s.r.l., IT 

67  22207 028493 B.D  
FOUNDRY 

2021.01.27 G. & G. s.r.l., IT 

68  22209 028486 Marcă figurativă 2021.01.26 Express, LLC, a Delaware limited 
liability company, US 

69  22211 028428 MOTOROLA DEFY 2021.01.10 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

70  

22215 028421 BUCURIA  
Viaţa e mai dulce… 
Жизнь слаще…  
Life is sweeter… 

2021.01.18 BUCURIA S.A., MD 

71  22239 028382 sano 2021.01.03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 
72  22244 028487 AVANSE 2021.01.26 Rohm and Haas Company, US 

73  22245 028488 Marcă figurativă 2021.01.26 Playboy Enterprises International, 
Inc., US 

74  22246 028496 ROPAQUE 2021.01.27 Rohm and Haas Company, US 
75  22247 028497 PRIMAL 2021.01.27 Rohm and Haas Company, US 
76  22248 028498 MAINCOTE 2021.01.27 Rohm and Haas Company, US 
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77  22252 028437 Кузня Будулая 2021.01.14 GROZA Alexandr, MD 
78  22259 028521 ВАЗОКЕТ 2021.01.28 UCB Pharma GmbH, DE 
79  22260 028522 VASOKET 2021.01.28 UCB Pharma GmbH, DE 
80  22275 028462 bombonici 2021.01.20 LAZU Silvia, MD 

81  

22281 028432 GRAND BLAZER 2021.01.12 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and 
existing under the laws of the State 
of Delaware, US 

82  22293 028464 MANCHESTER UNITED 2021.01.20 Manchester United Football Club 
Limited, GB 

83  22294 028465 MANCHESTER UNITED 2021.01.20 Manchester United Football Club 
Limited, GB 

84  22314 028430 B. Well 2021.01.11 BETA-MEDICA S.R.L., MD 

85  22330 028459 ПЕТРОВСКИЙ ФРЕГАТ 
PETROVSKII FREGAT  

2021.01.20 Limited Liability Company 
„TM-Servis”, RU 

86  22336 028384 Acvilin  
grup 

2021.01.05 Acvilin-Grup S.R.L., MD 

87  22351 028388 Beauté Naturelle 
aqualife 

2021.01.10 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

88  22352 028389 Beauté Naturelle 
aqualife 

2021.01.10 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

89  22353 028390 RUSNAC 2021.01.11 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

90  22354 028506 TRON 
ТРОН 

2021.01.31 TINA SERVICE S.R.L., MD 

91  
22365 028434 ВИВАЙЛИ 2021.01.13 Kommounalnoje proizvodstvennoye 

ounitarnoe predpriyatie «Vitebsky 
konditersky kombinat „Vitba”», BY 

92  
22366 028435 СЁМКА ХАЛВИЧ 2021.01.13 Kommounalnoje proizvodstvennoye 

ounitarnoe predpriyatie «Vitebsky 
konditersky kombinat „Vitba”», BY 

93  22396 028460 COMBIFLEX 2021.01.20 JW LIFE SCIENCE CORPORATI-
ON, KR 

94  22400 028308 la Passione 2021.01.04 UNIEX METAL S.R.L., MD 

95  22429 028394 Marcă figurativă 2021.01.11 AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A.,  
agenţie agroindustrială, MD 

96  22430 028467 WORTH 2021.01.21 House of Worth Limited, GB 
97  22561 028391 GOLDENBURG 2021.01.13 GUŢU Serghei, MD 
98  22582 028420 ЖАР-ПТИЦА 2021.01.18 BUCURIA S.A., MD 
99  22617 028407 Excess 2021.01.10 Harrington Development Inc., PA 

100  22655 028398 ıMOL-ᴧ 2021.01.10 ITALTRADE COMPANY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

101  
22656 028417 THE CITY  

DIN CARNE DE VITĂ ŞI PASĂ-
RE 

Un produs de Mezzelini 

2021.01.14 AUGUR PERLA S.A., MD 

102  22657 028479 PALL MALL AZURE 2021.01.25 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

103  22703 028448 ФЕРРУМ ЛЕК 2021.01.19 NOVARTIS AG, CH 
104  22705 028454 OMSA SERENELLA 2021.01.19 Gilfin S.p.A., IT 

105  22726 028427 ATRIX 2021.01.10 Motorola Trademark Holdings, LLC, 
US 

106  22751 028514 GasTM 2021.01.28 ARHDECON PRIM S.R.L., MD 

107  22770 028453 Papir Lux  
papirlux 

2021.01.19 MÎRZA Serghei, MD 

108  22771 028485 Black Russian  
Черный Русский 

2021.01.26 BERKLEE CAPITAL S.A., NL 

109  22798 028477 ACRYSOL 2021.01.25 Rohm and Haas Company, US 
110  22904 028438 Boutique Travel 2021.01.14 KUŞNIRENCO Rodica, MD 

111  22914 028552 SUMITOMO 2021.01.28 Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 
JP 

112  22915 028551 Marcă figurativă 2021.01.28 Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 
JP 

113  22921 028478 ALEX 2021.01.25 ZEMŞMAN Alexandru, MD 
114  23018 028473 FARM MEAT  

GROUP
2021.01.24 CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD 

115  23019 028475 FISHKA 2021.01.26 San Impex Internaţional S.R.L., 
societate comercială, MD 

116  23198 028492 GYM BAGGS 2021.01.27 G. & G. s.r.l., IT 
117  23301 028494 B.D. BAGGIES 2021.01.27 G. & G. s.r.l., IT 
118  23302 028495 THE ORIGINAL  

B.D  
2021.01.27 G. & G. s.r.l., IT 
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BAGGIES 
119  23562 028503 AZIMUT 2021.01.31 TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD 

120  23593 028399 COMRAT CITY 
КОМРАТ СИТИ 

2021.01.11 KILIM S.A., societate comercială, 
MD 

121  23698 028419 ВСЯ ЕВРОПА  
В МОЛДОВЕ 

2021.01.11 WERNER MEDIA MLW S.R.L., în-
treprindere mixtă, MD 

122  23787 028470 GOODLUCK 2021.01.25 TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD 
123  23815 028504 САЛЮТ 2021.01.31 TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD 

 
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2018 0054 2018.09.03 6 (1, 3, 4, 6, 7, 8) 2020.07.13 5/2019 
2 f 2019 0013 2019.03.01 4 (1, 2, 3, 4) 2020.07.13 8/2019 
3 f 2019 0017 2019.03.25 1 2020.07.13 5/2019 
4 f 2019 0018 2019.03.26 4 (1, 3, 4, 5) 2020.07.13 7/2019 
5 f 2019 0034 2019.05.16 10 (22, 24, 48, 66, 76, 

77, 79, 85, 88, 90) 
2020.07.24 7/2019 

6 f 2019 0044 2019.06.04 2  2020.07.13 8/2019 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 BECHER Valeriu, MD 

Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

221 0271 1999.11.19 2019.11.19 

2 EURO-ALCO S.R.L. întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

752 f 2004 0167 2004.11.19 2019.11.19 

3 BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

1233 f 2009 0067 2009.11.12 2019.11.12 

4 VERIORG S.R.L., MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

1630 f 2014 0070 2014.11.04 2019.11.04 

5 ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1634 f 2014 0071 2014.11.12 2019.11.12 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,  

datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
de depozit 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere  
de înregistrare  
a mărcii 

045227 
2019.11.27 

 

- 
 

1/2020 (730)  
COPANCA, cooperativă 
de protecţie, MD 
 

(730)  
COPANCA, cooperativă 
de producţie, MD 

2 Cerere  
de înregistrare  
a mărcii 

044923 
2019.09.24 

- 11/2019 (591)  
Culori revendicate: roşu, 
alb, albastru, verde, gal-
ben, roz, violet, portocaliu. 

(591)  
Culori revendicate: roşu, 
alb, albastru, verde, gal-
ben, roz, violet, portocaliu, 
negru. 

3 Cereri de  
înregistrare  
a desenelor/ 
modelelor  
industriale 

f 2019 0030 
2019.04.24 

 
f 2019 0031 
2019.04.24 

 
f 2019 0032 
2019.04.24 

 

- 1/2020 
 
 

10/2019 
 
 

1/2020 

(72)  
BALANARI Igor, MD 

(72)  
BLANARI Igor, MD 
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b 

VII 
Comisia de Contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 
Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the 
Appeals Board of AGEPI. 

 

Î
T
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iulie 2020, în privinţa cărora  

procedura a fost finalizată  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,  

numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul 
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

 1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
BOMON SHAMPE 

 
042745 

2018.07.04 
 

SUVOROV-VIN 
S.R.L., MD 

SUVOROV-VIN 
S.R.L., MD 

2019.11.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.09.27. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
 

 
043403 

2018.11.19 
 

BUCURIA DULCE 
S.R.L., MD 

Nefis S.R.L., MD 2019.11.28 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.10.31. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

UNI-T 
 

043629 
2019.01.09 

 
SIBIX ELECTRON 

S.R.L., MD 

UNI-TREND 
TECHNOLOGY 
(HONG KONG) 
LIMITED, HK 

2019.09.10 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.09.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 043629 din 2019.01.09, pe numele 
solicitantului SIBIX ELECTRON S.R.L., MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

4 Marcă naţională 
 

 
 

043658 
2019.01.14 

 
Walton 

International Ltd., 
KY 

Walton 
International 

Ltd., KY 

2020.03.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 25, 35. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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5 Marcă naţională 

FUEL 
 

042669 
2018.06.21 

 
Techtronic Power 
Tools Technology 

Limited, VG 

Techtronic 
Power Tools 
Technology 
Limited, VG 

2019.12.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.10.29. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

043257 
2018.10.26 

 
POLISANO PRIM 

S.R.L., MD 

POLISANO 
PRIM S.R.L., 

MD 

2020.04.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.03.09. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

043125 
2018.09.25 

 
SIMPLEX-CO 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

SIMPLEX-CO 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2020.03.10 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.02.11. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie a mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1441052 
2018.10.05 

 
Shandong 

Xinghongyuan 
Tyre Co., Ltd., CN 

Shandong 
Xinghongyuan 
Tyre Co., Ltd., 

CN 

2020.04.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.02.21. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea      
procedurilor.  
 

9 Marcă 
internaţională 

 
APPLE 

 
IR 1366329 
2017.06.22 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2019.11.26 
privind 

repunerea în  
dreptul de a 

contesta 
 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2020.07.09 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1366329 din 2017.06.22. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

044103 
2019.04.09 

GMP LTD, GE 

GMP LTD, GE 2020.03.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.07.10 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.02.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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11 Marcă naţională 

 
 

044049 
2019.04.01 

 
TRANSERIC TUR 

S.R.L., MD 

S.C. 
SARVALTEH 
AUTO S.R.L., 

MD 

2020.03.04 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.05 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 044049 din 2019.04.01, pe numele 
solicitantului TRANSERIC TUR S.R.L., MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

12 Marcă naţională 
 

NOE TRANS 
 

043094 
2018.09.18 

 
EDNATERIC - 
TRANS S.R.L., 

MD 

VLADEUROTUR 
S.R.L., MD 

2019.06.06 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.04.08 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 043094 din 2018.09.18, pe numele 
solicitantului EDNATERIC - TRANS S.R.L., 
MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

13 Marcă naţională 
 

ROMEO TRANS 
 

043095 
2018.09.18 

 
EDNATERIC - 
TRANS S.R.L., 

MD 

ROMEOTRANS 
TUR S.R.L., MD 

2019.06.07 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.04.08 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 043095 din 2018.09.18, pe numele 
solicitantului EDNATERIC - TRANS S.R.L., 
MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

14 Marcă naţională 
 

VIKAN 
 

044454 
2019.06.20 

 
ESPERANZA 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

Vikan A/S, DK 2020.02.28 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.07.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.01.29 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 044454 din 2019.06.20, pe numele 
solicitantului ESPERANZA S.R.L., societate 
comercială, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

15 Marcă naţională 

 
043484 

2018.12.06 
 

BULGARI 
WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, MD 

BULGARI 
WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

2020.03.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.10 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.03.03. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

16 Marcă 
internaţională 
VICTORIA'S 

SECRET TEASE 
 

IR 1459439 
2019.03.06 

 
Victoria's Secret 

Stores 
Brand 

Management, Inc., 
US 

Victoria's Secret 
Stores 
Brand 

Management, 
Inc., US 

2020.03.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.07.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.03.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 15.07.2020 

privind anularea încheierii Curții de Apel Chișinău din 05.06.2019 și a 
deciziei Curţii de Apel Chişinău din 03.07.2019  

  
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al 

Curții Supreme de Justiție din 15.07.2020 privind casarea încheierii Curții de Apel Chişinău din 
05.06.2019 și a deciziei Curţii de Apel Chişinău din 03.07.2019 privind admiterea cererii de apel și 
casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 06.02.2019, la cererea de chemare în 
judecată depusă de Compania Polturist EOOD împotriva AGEPI, intervenient accesoriu Î.M. „VINĂRIA 
BOSTAVAN” S.R.L. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.09.2016:  

- se anulează ordinul nr. 26 din 17.02.2020 cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel 
Chișinău din 03.07.2019 privind casarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 
06.02.2019; 

- se menține hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.09.2016 cu privire la 
acceptarea înregistrării mărcii verbale  nr. 31600 din 11.04.2014, pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 33, fără drept exclusiv asupra fiecărui element 
verbal în parte, pe numele solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L; 

- se restabilește înregistrarea mărcii verbale  nr. 31600 din 11.04.2014 
și valabilitatea certificatului de înregistrare a mărcii eliberat pe numele titularului VINĂRIA BOSTAVAN 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 25554,   
înregistrate pe numele titularului Dulce Igor  

  
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-806r/2020 din 

16.07.2020, privind executarea documentului executoriu MAI04 573599 din 28.12.2018 emis de INP, 
Brigada de patrulare, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului DULCE 
Igor Ion, IDNP 0980212427755: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 25554 din 24.07.2012, înregistrate pe numele titularului 
DULCE Igor, Str-la Lvov 4 nr. 77, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 25554 din 24.07.2012, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 

 
Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra OPI,  

înregistrate pe numele titularului Grițunic Alexandru  
  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180s-870/2020 din 
31.07.2020, prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare a executării aplicate asupra bunurilor 
debitorului Grițunic Alexandru, IDNP 0981103225869: 

- se ridică interdicţia asupra cotei-părți a cotitularului Griţunic Alexandru, IDNP 
0981103225869, deţinute asupra operelor ştiinţifice conform certificatelor seria OŞ nr. 936 şi OŞ  
nr. 939, înregistrate pe numele cotitularilor Falicovici Leonid, Panferov Fedor şi Griţunic Alexandru, 
aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Mușet Marcel, nr. 180s-870/2020 din 12.05.2020, 
prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 77 din 24.06.2020;  

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al OPI sus-menționate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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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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