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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, 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 oﬁciale, regulamente, convenţii
internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

General information
The Oﬃcial Bulletin of Intellectual Property contains diﬀerent 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
oﬃcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the ﬁeld 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 промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.

5

MD - BOPI 1/2018
Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2016)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX

BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Albania
Armenia
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Intelectuală (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia şi
Herţegovina
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Cehia
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

EP
ES
ET
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

LB
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
MN
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MY
MZ
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE

Iordania
Japonia
Kenya
Kirghizstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaysia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
VC
VE

VG
VN
WO

YE
ZA

Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oﬁciul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Vincent şi
Grenadines
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
CS
IB
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Cehoslovacia
Institutul Internaţional
de Brevete

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă 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 bibliograﬁce, rezumatele şi, după caz, materialele
graﬁce ale acestora, datele bibliograﬁce 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 Clasiﬁcării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice ﬁind simbolul unei secţiuni CIB.

L

egal protection of inventions in the Republic of Moldova is aﬀorded on the basis of the Law
No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to
the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention
may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled 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 Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
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 modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling 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 ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
Data publicării traducerii revendicărilor modiﬁcate
Date of publication of the translation of the amended claims
Дата публикации перевода измененной формулы
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed 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 speciﬁcation
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
maintained in its amended form
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
в измененной форме
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
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 ﬁling 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 certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
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) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со
Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
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(80) Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента
Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modiﬁcată
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме
(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european
Date of publication of the request for validation of the European patent
Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling 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 ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst 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 certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate 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 ﬁling 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/ﬁles/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 ﬁling 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 modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– patent application published with corrected or modiﬁed ﬁrst 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 modiﬁcări 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 modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări 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

11

MD - BOPI 1/2018

INVENTIONS

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 modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) 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 modiﬁcări 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 speciﬁcation
– перевод валидированного европейского патента
T3 – Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
– Translation of the validated European patent speciﬁcation 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 speciﬁcation 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
(bibliograﬁcă) a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to the front
(bibliographic) page of the document
– скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями
в титульном листе документа
T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation 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 ﬁling 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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Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) 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 modiﬁcări 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 modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) 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 modiﬁcări 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

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
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FF9Y

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

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 refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
AB1A Lista cererilor de brevet de invenție divizionare
List of divisional patent applications
Перечень выделенных заявок на патент на изобретение
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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS (IPC)
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMA MENT.
EX PLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫ ВНЫЕ РАБОТЫ

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an 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.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.

15

MD - BOPI 1/2018

INVENTIONS

(21)
(51)

a 2017 0079 (13) A2
Int. Cl.: E04B 9/00 (2006.01)
E04F 13/00 (2006.01)
(22) 2015.10.23
(31) u 2015 02067
(32) 2015.03.06
(33) UA
(85) 2017.09.20
(86) PCT/UA2015/000100, 2015.10.23
(87) WO 2016/144283 A1, 2016.09.15
(71)(72) PANGA Dmytro Volodymyrovych, UA
(74) SOKOLOVA Sofia
(54) Procedeu de fabricare a tavanelor extensibile decorative
(57) Invenţia se referă la construcţie, şi anume la
un procedeu de fabricare a tavanelor extensibile decorative.
Procedeul de fabricare a tavanelor extensibile
decorative include selectarea desenului, croirea materialului polimeric, prelucrarea acestuia la o maşină-unealtă specială cu comandă
programată, în memoria căreia se înregistrează preventiv în formă digitală desenul,
montarea materialului polimeric croit şi prelucrat prin fixarea materialului încălzit în profiluri, care se instalează pe tavan sau pereţi
sub forma unei carcase. Prelucrarea materialului polimeric se efectuează prin decuparea
desenelor cu ajutorul unei maşini cu comandă
programată, înzestrată cu o sculă aşchietoare.

(54)
(57)

Способ изготовления декоративных
натяжных потолков
Изобретение относится к строительству, а
именно к способу изготовления декоративных натяжных потолков.
Способ изготовления декоративных натяжных потолков включает выбор рисунка,
раскрой полимерного материала, его обработку на специальном станке с программным управлением, в память которого
предварительно записывают рисунок в
цифровой форме, монтаж раскроенного и
обработанного полимерного материала
путем закрепления нагретого материала в
профилях, которые устанавливают на
потолке или на стенах в виде каркаса.
Обработку полимерного материала производят через вырезание рисунков при
помощи специального станка с программным управлением, оснащенным режущим
инструментом.
П. формулы: 8
Фиг.: 4

Revendicări: 8
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
making

Method of
decorative stretch
seilings
The invention relates to construction, namely
to a method of making decorative stretch ceilings.
The method of making decorative stretch ceilings includes the choice of a pattern, cutting
the polymeric material, its further processing
using a special-purpose computer-controlled
machine with digital pattern pre-recorded in its
memory, and mounting the cut and processed
polymeric material by fixing the heated material
in the profiles that are set as a frame on a ceiling or walls. The polymeric material processing
is performed by cutting out the patterns using a
special-purpose computer-controlled machine
equipped with a cutting tool.

Claims: 8
Fig.: 4
*
*
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)

(57)

a 2016 0088 (13) A2
Int. Cl.: G01N 33/52 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
2016.07.21
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
BULIMAGA Valentina, MD; PISOV Maria, MD
Metodă spectrofotometrică de determinare
a seleniului total în biomasa algală şi a seleniului anorganic în lichidul cultural cu KI
şi amidon
Invenţia se referă la chimia analitică şi microbiologie, şi anume la o metodă spectrofotometrică de determinare a seleniului total în biomasa algală şi a seleniului anorganic în lichidul cultural cu KI şi amidon.
Metoda, conform invenţiei, include uscarea
şi/sau mineralizarea probei, adăugarea hidroxidului de sodiu pentru precipitarea ionilor

INVENŢII
de Fe3+ şi Cu2+, mascarea ionilor restanţi de
Fe3+ şi Cu2+ prin legarea lor pe cationit,
adăugarea soluţiei de 4,5M de HCl pentru
transformarea Se(VI) în Se(IV) şi determinarea seleniului cu KI şi amidon.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în lărgirea
diapazonului de determinare a seleniului total
în biomasa algală până la 27 µg/mL şi în majorarea stabilităţii coloraţiei complexului iodamidon.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
Spectrophotometric method for determining total selenium in the algal biomass and
inorganic selenium in the culture liquid
with KI and starch
The invention relates to analytical chemistry
and microbiology, namely to a spectrophotometric method for determining total selenium
in the algal biomass and inorganic selenium in
the culture liquid with KI and starch.
The method, according to the invention, comprises drying and/or mineralizing the sample,
adding sodium hydroxide for the precipitation
of Fe3+ and Cu2+ ions, masking the remaining
3+
2+
Fe and Cu ions by binding them to the cation exchanger, adding a solution of 4.5 M HCl
to convert Se(VI) to Se(IV) and determining
the selenium with KI and starch.
The technical result of the invention consists
in expanding the limit of determination of total
selenium in the algal biomass to 27 μg/mL
and increasing the color stability of the iodinestarch complex.

MD - BOPI 1/2018
(54)

(57)

Спектрофотометрический метод определения общего селена в биомассе
водорослей и неорганического селена в
культуральной жидкости с KI и
крахмалом
Изобретение относится к аналитический
химии и микробиологии, а именно к
спектрофотометрическому методу определения общего селена в биомассе водорослей и неорганического селена в
культуральной жидкости с KI и крахмалом.
Метод, согласно изобретению, включает
сушку и/или минерализацию образца,
добавление гидроксида
натрия
для
3+
2+
осаждения ионов Fe и Cu , маскирование оставшихся ионов Fe3+ и Cu2+
посредством их связывания к катиониту,
добавление раствора 4,5М HCl для
преобразования Se(VI) в Se(IV) и определение селена с KI и крахмалом.
Технический результат изобретения заключается в расширении предела определения общего селена в биомассе водорослей
до 27 мкг/мл и увеличении стабильности
окраски комплекса йод-крахмал.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Claims: 1
Fig.: 1
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent
applications for which validation in the
Republic of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова
GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea taxei
stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii
sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere de brevet
european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi
efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor.

A

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-XVI of 07.03.2008 on
the Protection of Inventions.

A

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством, после получения от ЕПВ подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50-XVI от 07.03.2008 об
охране изобретений.

К
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(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

e 2017 0080
Int.Cl.: B60G 21/055 (2006.01.01)
16275112.7, 2016.08.09
3109073, 2017.09.13
201511176
2015.06.25
GB
Ford Global Technologies, LLC (US);
NUTTING Matt (GB);
Ansamblu al bucșei și clemei
A bush and clamp assembly
Узел втулки и зажима

(21) e 2017 0079
(51) Int.Cl.: C12N 9/16 (2006.01.01)
A61K 38/00 (2006.01.01)
(96) 16183261.3, 2016.08.08
(97) 3128005, 2017.09.13
(31) 201562202772P; 201562202775P;
201562202779P; 104125902; 201514971931
(32) 2015.08.07; 2015.08.07; 2015.08.07;
2015.08.10; 2015.12.16
(33) US; US; US; TW; US
(71) Alexo Therapeutics Inc. (US);
(72) DEMING Laura (US); GOODMAN Corey (US);
PONS Jaume (US); SIM Bang Janet (US);
VRLJIC Marija (US);
(54) Construcții ale variantei Sirp-alfa
şi utilizarea acestora
Sirp-alpha variant constructs and uses
thereof
Kонструкции варианта Sirp-альфа и их
применение

e 2017 0065
Int.Cl.: E01F 15/00 (2006.01.01)
16181601.2, 2016.07.28
3124703, 2017.09.06
5072015
2015.07.29
AT
Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH (AT);
SCHWEIGER Gerald (AT); SPITZER Franz
(AT);
(54) Element de perete de ghidaj pentru
deschidere de urgență
Emergency opening guide wall element
Направляющий стеновой элемент
аварийного открытия
(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
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(21) e 2017 0008
(51) Int.Cl.: E06B 7/14 (2006.01.01)
E06B 7/23 (2006.01.01)
E06B 3/30 (2006.01.01)
E06B 3/62 (2006.01.01)
E06B 3/263 (2006.01.01)
(96) 15197927.5, 2015.12.04
(97) 3034770, 2017.02.08
(31) 102014119208
(32) 2014.12.19
(33) DE
(71) HUECK GmbH & Co. KG (DE);
(72) MOHR Axel (DE);
(54) Fereastră bloc, nod de asamblare
și procedeu de pregătire a ferestrei bloc
cu cadru de etanșare
Block window, building assembly and method
for the preparation of a block window with
sealing frame
Блок-окно, сборочный узел и способ
подготовки блока-окна с уплотнительной
рамкой

(21) e 2017 0171
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01)
C07D 405/14 (2006.01.01)
C07D 413/14 (2006.01.01)
C07D 215/227 (2006.01.01)
C07D 217/22 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61K 31/498 (2006.01.01)
A61K 31/517 (2006.01.01)
C07D 217/24 (2006.01.01)
C07D 401/06 (2006.01.01)
C07D 403/06 (2006.01.01)
C07D 403/14 (2006.01.01)
C07D 405/06 (2006.01.01)
C07D 409/14 (2006.01.01)
C07D 239/88 (2006.01.01)
(96) 15813508.7, 2015.12.11
(87) WO 2016/092326, 2016.06.16
(31) 201422098
(32) 2014.12.12
(33) GB
(71) Cancer Research Technology Ltd (GB);
(72) MCGONAGLE Alison E. (GB); JORDAN Allan (GB);
WASZKOWYCZ Bohdan (GB); HUTTON Colin (GB);
WADDELL Ian (GB); HITCHIN
James R. (GB); SMITH Kate Mary (GB);
HAMILTON Niall M. (GB);

(54) Derivați ai 2,4-dioxo-chinazolin-6-sulfonamidei în
calitate de inhibitori ai PARG
2,4-Dioxo-quinazoline-6-sulfonamide derivatives
as inhibitors of PARG
Производные 2,4-диоксо-хиназолин-6сульфонамида в качестве ингибиторов ПАРГ
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(21) e 2017 0172
(51) Int.Cl.: C07K 16/22 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
(96) 15816412.9, 2015.12.11
(87) WO 2016/092101, 2016.06.16
(31) 201462091155P
(32) 2014.12.12
(33) US
(71) Amgen Inc. (US); UCB Pharma S.A. (BE);
(72) ROBINSON Martyn Kim (GB); OMINSKY
Michael Stuart (US); LI Xiaodong (US); KE Hua
Zhu (GB);
(54) Anticorpi anti-sclerostină și utilizarea lor
pentru tratarea tulburărilor osoase ca parte
a unui regim
Anti-sclerostin antibodies and their use to
treat bone disorders as part of a regimen
Антисклеростиновые антитела и их
применение для лечения костных
нарушений как части режима

(21)
(51)
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

e 2017 0173
Int.Cl.: A61P 35/00 (2006.01.01)
C07K 16/32 (2006.01.01)
15816535.7, 2015.12.11
WO 2016/092524, 2016.06.16
201462090599P
2014.12.11
US
Inbiomotion S.L. (ES);
GOMIS Roger (ES); TERCERO Juan Carlos
(ES);
Elemente de legătură pentru C-MAF umană
Binding members for human C-MAF
Связующие элементы для человеческого
C-MAF

MD - BOPI 1/2018
(54) Animalele neumane având un cluster
umanizat de diferențiere a genei 274
Non-human animals having a humanized
cluster of differentiation 274 gene
Нечеловеческие животные, имеющие
гуманизированный кластер
дифференцировки 274 гена

(21)
(51)

(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

Dispozitiv de închidere pentru container
Locking device for a container
Запирающее устройство для контейнера

(21)
(51)

e 2017 0176
Int.Cl.: B65F 1/14 (2006.01.01)
E05B 65/00 (2006.01.01)
E05B 15/00 (2006.01.01)
15819953.9, 2015.12.09
WO 2016/094487, 2016.06.16
201462089599P; 201562104303P
2014.12.09; 2015.01.16
US; US
Serio-US Industries Inc. (US);
REEB David L. (US); MARTIN James L. II
(US);

(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

(21) e 2017 0174
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
C07K 16/30 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
C07K 16/22 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A01K 67/027 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
(96) 15816631.4, 2015.12.09
(87) WO 2016/094481, 2016.06.16
(31) 201462089549P; 201562106525P
(32) 2014.12.09; 2015.01.22
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выделения легочной вены
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin.(2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant
a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent.
The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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INVENTIONS

(11)
(51)

4546 (13) B1
Int. Cl.: A61K 9/14 (2006.01)
A61K 31/57 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61P 15/18 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
(21) a 2015 0054
(22) 2013.11.07
(31) 1260605
(32) 2012.11.08
(33) FR
(85) 2015.06.08
(86) PCT/FR2013/052671, 2013.11.07
(87) WO 2014/072647 A1, 2014.05.15
(71)(73) LABORATOIRE HRA-PHARMA, FR
(72) BATTUNG Florian, FR; JUVIN Pierre-Yves,
FR; HECQ Jérôme, FR; COLIN Aude, FR
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Produs de comicronizare cu conţinut de
un modulator selectiv al receptorului de
progesteron
(57) Invenţia se referă la un produs de comicronizare ce cuprinde un ingredient activ selectat din grupul format din modulatori selectivi
ai receptorului de progesteron, metaboliţi ai
acestora şi amestecuri de metaboliţi, şi un
excipient polimeric în bază de N-vinil-2pirolidonă.
Invenţia de asemenea se referă la un procedeu de obţinere a produsului de comicronizare şi la o compoziţie farmaceutică ce conţine produsul de comicronizare menţionat.
Revendicări: 13
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Co-micronisation product comprising a
selective progesterone-receptor modulator
The invention relates to a co-micronisation
product comprising an active principle selected from the group containing selective
progesterone-receptor modulators, metabolites thereof and mixtures of same and an Nvinyl-2-pyrrolidone-based polymer vehicle.
The invention also relates to a method for
producing a co-micronisation product and to
a pharmaceutical composition comprising
said co-micronisation product.
Claims: 13
Fig.: 2
*
*
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(54)

(57)

Продукт сомикронизации, включающий
селективный модулятор рецептора
прогестерона
Изобретение относится к продукту сомикронизации, включающий действующее
вещество,
выбранное
из
группы,
состоящей из селективных модуляторов
рецептора прогестерона, их метаболитов
и смесей метаболитов, и полимерное
вспомогательное вещество на основе Nвинил-2-пирролидона.
Изобретение также относится к способу
получения продукта сомикронизации и к
фармацевтической композиции, содержащей указанный продукт сомикронизации.
П. формулы: 13
Фиг.: 2

(11)
(51)

4547 (13) B1
Int. Cl.: B23H 3/00 (2006.01)
B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 9/14 (2006.01)
B23H 9/18 (2006.01)
B21D 53/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
(21) a 2017 0030
(22) 2017.03.15
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN
Vladimir, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD;
COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD
(54) Electrod-sculă şi procedeu de prelucrare
electrochimică dimensională
(57) Invenţia se referă la domeniul prelucrării
electrochimice dimensionale, în special la
tehnologia de obţinere a cavităţilor arbitrare
în interiorul materialului de prelucrat şi poate
fi utilizată la crearea schimbătorului de căldură tubular de înaltă performanţă cu elemente
de turbulator.
Electrodul-sculă de prelucrare electrochimică
dimensională conţine un corp cilindric (1) din
cauciuc elastic metalizat, pe care sunt amplasate nişte inele dielectrice rigide (3), executate de lăţime diferită şi dotate cu limitatoare din fluoroplast, inelele formând de-a lungul
corpului (1) porţiuni de lucru de formă variabilă. Corpul (1) este conectat la o sursă de
curent de joasă tensiune (2).
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Procedeul de prelucrare electrochimică dimensională constă în pomparea electrolitului
în interstiţiul dintre electrodul-sculă menţionat
mai sus şi piesă, conectarea corpului cilindric
la o sursă de curent de joasă tensiune, majorarea presiunii în interiorul corpului cilindric
cu schimbarea formei acestuia pe întreaga
lungime, executarea ulterioară a unor cavităţi
de dimensiuni prestabilite pe suprafaţa interioară a piesei prin dizolvare anodică, după
aceasta presiunea în interiorul corpului se
micşorează până la cea iniţială şi acesta se
elimină.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*

(54)
(57)

*
Tool electrode and process for dimensional electrochemical machinin
The invention relates to the field of dimensional electrochemical machining, in particular to the technology for producing arbitrary
cavities within the machined material and
can be used to create a high-performance
tubular heat exchanger with vortex generator
elements.
The tool electrode for dimensional electrochemical machining comprises a cylindrical
body (1) of metallized elastic rubber, on
which are placed rigid dielectric rings (3),
made of different widths and equipped with
fluoroplastic limiters, the rings form along the
body (1) working parts with variable form.
The body (1) is connected to a low-voltage
source (2).
The process for dimensional electrochemical
machining consists in feeding the electrolyte
into the gap between the tool electrode mentioned above and the workpiece, connecting
the cylindrical body to a low-voltage power
supply, increasing the pressure inside the cylindrical body with changing its shape along
the entire length, subsequent making cavities
of preset dimensions on the inner surface of
the workpiece by anodic dissolution, after
that the pressure inside the body is reduced
to the initial pressure and it is removed.

(54)

(57)

Электрод-инструмент и способ для
размерной
электрохимической
обработки
Изобретение
относится
к
области
размерной электрохимической обработки,
в частности к технологии получения
произвольных полостей внутри обрабатываемого материала и может быть
использовано для создания высокопроизводительного трубчатого теплообменника
с элементами турбулизатора.
Электрод-инструмент
для
размерной
электрохимической обработки содержит
цилиндрический корпус (1) из металлизированной эластичной резины, на котором
расположены жесткие диэлектрические
кольца (3), изготовленные разной ширины
и снабженные фторопластовыми ограничителями, кольца образуют вдоль корпуса
(1) рабочие части с изменяющейся
формой. Корпус (1) соединен с источником
низкого напряжения (2).
Способ размерной электрохимической
обработки
заключается
в
подаче
электролита в зазор между электродоминструментом, упомянутом выше, и
заготовкой, подключение цилиндрического корпуса к источнику питания низкого
напряжения, увеличение давления внутри
цилиндрического корпуса с изменением
его формы по всей длине и последующем
изготовлением полостей заданных размеров на внутренней поверхности заготовки
путем анодного растворения, после этого
давление внутри корпуса сводится к
первоначальному
давлению
и
он
удаляется.
П. формулы: 2
Фиг.: 3

Claims: 2
Fig.: 3
*
*

*
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de polipeptide şi la utilizări ale unor astfel de
polipeptide sau ale acestor compoziţii în scopuri profilactice, terapeutice şi diagnostice.
Revendicări: 37
Secvenţe: 282

(54)
(57)

(11)
(51)

4548 (13) B1
Int. Cl.: C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
(21) a 2014 0104
(22) 2013.02.25
(31) 61/603,622
(32) 2012.02.27
(33) US
(85) 2014.09.22
(86) PCT/US2013/027580, 2013.02.25
(87) WO 2013/130381 A1, 2013.09.06
(71)(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, DE
(72) SINGH Sanjaya, US; WATERMAN Alisa K.,
US; DEPLA Erik, BE; LAEREMANS Toon,
BE;
VAN
HOORICK
Diane,
BE;
VERVERKEN Cedric Jozef Nèotère, BE
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Polipeptide care se leagă de CX3CR1
(57) Invenţia se referă la imunologie, în special la
polipeptide care se leagă de CX3CR1, şi
anume la polipeptide care cuprind domenii
imunoglobulinice specifice.
Invenţia se referă, de asemenea, la acizi nucleici care codifică astfel de polipeptide, la
procedee de obţinere a unor astfel de
polipeptide, la celule-gazdă care expresează
sau sunt capabile să expreseze astfel de
polipeptide, la compoziţii care conţin astfel

42

*
* *
CX3CR1-binding polypeptides
The invention relates to immunology, particularly to CX3CR1-binding polypeptides, in particular polypeptides comprising specific immunoglobulin domains.
The invention also relates to nucleic acids
encoding such polypeptides, to methods for
preparing such polypeptides, to host cells
expressing or capable of expressing such
polypeptides, to compositions comprising
such polypeptides and to uses of such polypeptides or such compositions, in particular
for prophylactic, therapeutic and diagnostic
purposes.
Claims: 37
Sequences: 282

(54)
(57)

*
* *
Полипептиды которые связываются к
CX3CR1
Изобретение относится к иммунологии, в
частности к полипептидам которые связываются к СX3CR1, а именно к полипептидам
включающим
специфические
иммуноглобулиновые домены.
Изобретение также относится к нуклеиновым кислотам которые кодируют такие
полипетиды, к способам получения таких
полипептидов, к клеткам-хозяевам которые экспрессируют или в состоянии экспрессировать такие полипептиды, к композициям которые содержат такие полипептиды и к использованиям таких полипептидов или таких композиций в профилактических, лечебных и диагностических
целях.
П. формулы: 37
Последовательности: 282
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to
grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the
patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(11)
(51)

1222 (13) Y
Int. Cl.: A01G 7/04 (2006.01)
A01G 9/00 (2006.01)
(21) s 2017 0070
(22) 2017.05.31
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al
AŞM, MD
(72) ŞIBAEV Alexandr, MD; ŞIBAEVA Irina, MD;
SIDORENKO Anatolie, MD
(54) Procedeu de tratare a materialului săditor
al florilor înainte de plantare
(57) Invenţia se referă la agricultură şi fitotehnie,
şi anume la un procedeu de tratare a materialului săditor al florilor înainte de plantare şi
poate fi utilizată la cultivarea florilor, în silvicultură, la cultivarea plantelor medicinale.
Procedeul de tratare a materialului săditor al
florilor înainte de plantare constă în aceea că
se acţionează asupra materialului săditor al
florilor cu un câmp magnetic pulsatil cu inducţia de 4050 µT, cu majorarea frecvenţei
de la 0,5 până la 6,5 Hz, timp de 2 min şi
micşorarea ei de la 6,5 până la 0,5 Hz, timp
de 2 min, timpul de tratare constituind 1 oră.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for treating planting material of
flowers before planting
The invention relates to agriculture and plant
growing, in particular to a process for treating
planting material of flowers before planting
and can be used in floriculture, silviculture
and medicinal plant growing.
The process for treating planting material of
flowers before planting consists in that upon
the planting material is acted with a pulsed
magnetic field with an induction of 4050
T, with an increase in frequency from 0.5 to
6.5 Hz, for 2 minutes and its decrease from
6.5 to 0.5 Hz, for 2 minutes, the treatment
time is 1 hour.
Claims: 2
Fig.: 2
*
*
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(54)
(57)

Способ
обработки
посадочного
материала цветов перед посадкой
Изобретение относится к сельскому
хозяйству и растениеводству, а именно к
способу обработки посадочного материала цветов перед посадкой и может быть
использовано в цветоводстве, лесном
хозяйстве, лекарственном растениеводстве.
Способ обработки посадочного материала
цветов перед посадкой состоит в том, что
на посадочный материал цветов воздействуют импульсным магнитным полем с
индукцией 4050 µТ, с увеличением
частоты от 0,5 до 6,5 Гц, в течение 2 мин и
ее снижением от 6,5 до 0,5 Гц, в течение 2
мин, время обработки составляет 1 час.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

(11)
(51)

1223 (13) Y
Int. Cl.: A01G 9/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 27/04 (2006.01)
(21) s 2017 0058
(22) 2017.05.05
(71)(72)(73) ODOBESCU Serghei, MD;
IMBIROVSKI Vladimir, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Instalaţie pentru cultivarea plantelor
(57) Invenţia se referă la fitotehnie, în special la
instalaţii pentru cultivarea plantelor cu sistem
de udare automat.
Instalaţia pentru cultivarea plantelor conţine
un recipient extern (1) şi, instalat în acesta,
un recipient intern (2) de aceeaşi formă, cu
formarea unui spaţiu (3) între fundurile recipientelor. Pe fundul recipientului intern (2)
sunt executate orificii pentru drenare (4) şi cel
puţin un locaş pentru plantare, în care este
instalat un cartuş (5) cu găuri, orientat vertical
şi umplut cu material poros pulverulent. În
segmentul de lângă fund al suprafeţei laterale
a recipientului intern (2) este executat un
uluc (6) vertical şi orientat în interiorul recipientului, vizavi de care pe suprafaţa laterală a
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recipientului extern (1) este executat un orificiu (7), sub care este instalată o intercalaţie
(8) din material transparent.

емкости желоб (6), напротив которого на
боковой поверхности наружной емкости
(1) выполнено отверстие (7), под которым
установлена вставка (8) из прозрачного
материала.

Revendicări: 5
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Plant cultivation device
The invention relates to plant cultivation, in
particular to plant cultivation devices with automatic watering system.
The plant cultivation device comprises an
outer container (1) and, installed therein, an
inner container (2) of the same shape, with
the formation of a space (3) between the bottoms of the capacities. In the bottom of the
inner container (2) are made drainage holes
(4) and at least a planting seat, in which is
installed a cartridge (5) with holes, oriented
vertically and filled with porous powdery material. In the near-bottom segment of the lateral surface of the inner container (2) is
made a vertical and oriented towards the inside of the container chute (6), opposite
which on the lateral surface of the outer container (1) is made an opening (7), under
which is installed an insert (8) of transparent
material.
Claims: 5
Fig.: 3
*
*

(54)
(57)

*
Устройство
для
выращивания
растений
Изобретение относится к растениеводству,
в частности к устройствам для выращивания растений с системой автополива.
Устройство для выращивания растений
содержит наружную емкость (1) и
установленную в ней внутреннюю емкость
(2) одинаковой формы, с образованием
пространства (3) между днами емкостей.
В дне внутренней емкости (2) выполнены
дренажные отверстия (4) и, по меньшей
мере, одно посадочное гнездо, в котором
установлен вертикально ориентированный и заполненный пористым сыпучим
материалом картридж (5) с отверстиями. В
придонном участке боковой поверхности
внутренней емкости (2) выполнен вертикальный и ориентированный вовнутрь

П. формулы: 5
Фиг.: 3

(11)
(51)

1224 (13) Y
Int. Cl.: A01G 9/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 27/04 (2006.01)
(21) s 2017 0059
(22) 2017.05.05
(71)(72)(73) ODOBESCU Serghei, MD;
IMBIROVSKI Vladimir, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Instalaţie pentru cultivarea plantelor
(57) Invenţia se referă la fitotehnie, în special la
instalaţii pentru cultivarea plantelor cu sistem
de udare automat.
Instalaţia pentru cultivarea plantelor conţine
un recipient extern (1) şi, instalat în acesta,
un recipient intern (2) de aceeaşi formă, cu
formarea unui spaţiu (3) între fundurile recipientelor. Pe fundul recipientului intern (2)
sunt executate orificii pentru drenare (4) şi
orificii (5) pentru instalarea unui element pentru umidificarea capilară a grundului. Recipientul intern (2) conţine margini (6) îndoite în
afară şi îndreptate în jos, care cuprind segmentul superior al recipientului extern (1). Pe
fundul recipientului extern (1) este montat un
ştuţ de scurgere (7) orientat vertical, iar pe
segmentul de lângă fund al suprafeţei laterale a acestuia este amplasată o intercalaţie
(8) din material transparent. Pe segmentul
superior al recipientului extern (1) şi segmentul marginii (6) îndoite a recipientului intern
(2) care î1 cuprinde pe perimetru sunt execu-
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tate orificii (9) pentru instalarea şi fixarea
unor elemente de suspendare (10) ale instalaţiei.

верхний участок наружной емкости (1). В
дне наружной емкости (1) смонтирован
вертикально ориентированный сливной
патрубок (7), а на придонном участке её
боковой
поверхности
расположена
вставка (8) из прозрачного материала. На
верхнем участке наружной емкости (1) и
охватывающем его участке отогнутого
края (6) внутренней емкости (2) по
периметру выполнены отверстия (9) для
установки и фиксации элементов подвеса
(10) устройства.

Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Plant cultivation device
The invention relates to plant cultivation, in
particular to plant cultivation devices with automatic watering system.
The plant cultivation device comprises an
outer container (1) and, installed therein, an
inner container (2) of the same shape, with
the formation of a space (3) between the bottoms of the capacities. At the bottom of the
inner container (2) are made drainage holes
(4) and holes (5) for the installation of a
ground capillary dampening element. The inner container (2) comprises outwardly bent
and downwardly directed edges (6), embracing the upper segment of the outer container
(1). In the bottom of the outer container (1) is
mounted a vertically oriented spout (7), and
on the near-bottom segment of its lateral surface is placed an insert (8) of transparent
material. On the upper segment of the outer
container (1) and the segment of the bent
edge (6) of the inner container (2), embracing it around the perimeter are made holes
(9) for the installation and fixation of suspension elements (10) of the device.
(11)
(51)

Claims: 2
Fig.: 3
*
*

(54)
(57)
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П. формулы: 2
Фиг.: 3

*
Устройство
для
выращивания
растений
Изобретение относится к растениеводству,
в частности к устройствам для выращивания растений с системой автополива.
Устройство для выращивания растений
содержит наружную емкость (1) и
установленную в ней внутреннюю емкость
(2) одинаковой формы, с образованием
пространства (3) между днами емкостей.
В дне внутренней емкости (2) выполнены
дренажные отверстия (4) и отверстия (5)
для установки элемента для капиллярного
увлажнения грунта. Внутренняя емкость
(2) содержит отогнутые наружу и направленные вниз края (6), охватывающие

1225 (13) Y
Int. Cl.: A23L 27/60 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 33/20 (2016.01)
(21) s 2016 0115
(22) 2016.10.18
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD
(72) PARŞACOVA Lidia, MD; POPEL Svetlana,
MD; CROPOTOVA Janna, MD; COLESNICENCO Alexandra, MD; DRAGANOVA
Elena, MD; PUJAILO Evdochia, MD;
PÎRGARI Elena, MD
(54) Maioneză cu valoare calorică redusă
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la maioneză cu valoare calorică redusă.

INVENŢII
Maioneza, conform invenţiei, este obţinută
dintr-un amestec de uleiuri vegetale, zahăr,
sare de uz alimentar, lapte praf, pectină, praf
de muştar, acid acetic, apă potabilă şi, opţional, amidon, totodată se utilizează un amestec de uleiuri vegetale selectate din ulei de
floarea-soarelui, de in, de rapiţă, de porumb,
de soia şi din seminţe de struguri, cu un raport al acizilor graşi polinesaturaţi -6:-3 în
amestec de respectiv (510):1.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Low-calorie mayonnaise
The invention relates to the food industry,
namely to a low-calorie mayonnaise.
The mayonnaise, according to the invention,
is obtained from a mixture of vegetable oils,
sugar, edible salt, powdered milk, pectin,
mustard powder, acetic acid, drinking water
and optionally starch, at the same time it is
used a mixture of vegetable oils selected
from sunflower, linseed, rapeseed, corn,
soybean oil and grape seeds, with a ratio of
fatty polyunsaturated acids -6:-3 in the
mixture of (5…10):1 respectively.

MD - BOPI 1/2018
(11)
(51)

1226 (13) Y
Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/465 (2006.01)
(21) s 2017 0081
(22) 2017.06.29
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE
GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A
PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD
(72) CHISELIŢA Oleg, MD; BURŢEVA Svetlana,
MD; BÎRSA Maxim, MD; MAŞCENCO Natalia,
MD

(54)

(57)

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Майонез низкокалорийный
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к низкокалорийному майонезу.
Майонез, согласно изобретению, получен
из смеси растительных масел, сахара,
пищевой соли, сухого молока, пектина,
горчичного порошка, уксусной кислоты,
питьевой воды и, опционально, крахмала,
при этом, используется смесь растительных масел выбранных из масла подсолнечного, льняного, рапсового, кукурузного,
соевого и из семян винограда, с соотношением жирных полиненасыщенных кислот -6:-3 в смеси (510):1 соответственно.
П. формулы: 1

Mediu de protecţie pentru conservarea şi
păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un mediu de protecţie pentru conservarea
şi păstrarea îndelungată a tulpinii de actinomicete din genul Streptomyces canosus
CNMN-Ac-02.
Esenţa invenţiei constă în aceea că mediul
conţine, % mas.: gelatină 2,5; glucoză 7,5;
extract de glicozide iridoide obţinute din Linaria genistifolia (L.) Mill prin extragere cu
soluţie alcoolică de 60% 0,000050,05 şi
apă distilată restul.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Protective medium for preservation and
long-term storage of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 strain
The invention relates to biotechnology,
namely to a protective medium for preservation and long-term storage of a strain of actinomycetes of the genus Streptomyces canosus CNMN-Ac-02.
Summary of the invention consists in that the
medium comprises, mass %: gelatin 2.5; glucose 7.5; extract of iridoid glycosides obtained from Linaria genistifolia (L.) Mill by extraction with 60% alcoholic solution
0.00005…0.05 and distilled water the rest.
Claims: 1
*
*

*
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(54)

(57)

Защитная среда для консервации и
длительного хранения штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к защитной средe для консервации и длительного хранения штамма
актиномицетов рода Streptomyces canosus
CNMN-Ac-02.
Сущность изобретения состоит в том, что
среда содержит, масс. %: желатин 2,5;
глюкозу
7,5;
экстракт
иридоидных
гликозидов полученных из Linaria genistifolia (L.) Mill путем экстрагирования 60%ным спиртовым раствором 0,000050,05
и дистиллированную воду остальное.

INVENTIONS
peletelor. Pe marginile interioare ale corpului
(4), longitudinal lui, sunt fixate elemente de
etanşare.
Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

1227 (13) Y
Int. Cl.: F25D 1/00 (2006.01)
B07B 1/18 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
A23K 10/00 (2016.01)
(21) s 2017 0071
(22) 2017.05.31
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; PASAT Igor, MD;
MOLOTCOV Iurii, MD
(54) Dispozitiv pentru condiţionarea peletelor
(57) Invenţia se referă la utilaje de prelucrare a
biomasei şi poate fi utilizată în zootehnie, industriile prelucrătoare şi alimentară pentru
producerea nutreţurilor combinate granulate.
Dispozitivul pentru condiţionarea peletelor
conţine un cadru (1), pe care este montat un
tambur (2) perforat, partea inferioară a căruia
este acoperită cu un corp semicilindric (4)
pneumatic, dotat cu un ventilator (5) de aspiraţie. În tambur (2) este fixat un melc şi un
corp cilindric cav, care este unit cu un mecanism de acţionare (3). Un capăt al melcului
este ieşit în afara tamburului (2), fiind executat cu un diametru micşorat şi acoperit cu o
virolă (6), care este fixată rigid pe cadru (1) şi
dotată cu un buncăr de alimentare (7). Capătul opus al melcului este închis cu o manta
(8), care este fixată rigid pe cadru (1) şi dotată cu un racord (9) perforat de evacuare a
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*
* *
Pellet conditioning device
The invention relates to the biomass processing equipment and can be used in livestock farming, processing and food industries
for the production of granular combined feed.
The pellet conditioning device comprises a
frame (1), on which is mounted a perforated
drum (2), the lower part of which is covered
with a pneumatic semi-cylindrical body (4),
equipped with an exhaust fan (5). In the
drum (2) is fixed a screw and a hollow cylindrical body, which is connected to an actuator (3). One end of the screw, extending beyond the drum (2), is made with a reduced
diameter and covered with a shell (6), which
is rigidly fixed on the frame (1) and is provided with a loading hopper (7). The opposite
end of the screw is closed by a casing (8),
which is rigidly fixed on the frame (1) and is
equipped with a perforated pellet discharge
branch pipe (9). On the inner edges of the
body (4), longitudinally to it, are fixed closure
elements.
Claims: 1
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
для кондиционирования

Устройство
пеллет
Изобретение относится к оборудованию
для переработки биомассы и может быть
использовано в животноводстве, перерабатывающей и пищевой промышленностях для изготовления гранулированных
комбикормов.
Устройство для кондиционирования пеллет содержит раму (1), на которой смонтирован перфорированный барабан (2),
нижняя часть которого покрыта пневматическим полуцилиндрическим корпусом (4),
снабженным вытяжным вентилятором (5).

INVENŢII

MD - BOPI 1/2018

В барабане (2) закреплен шнек и полый
цилиндрический корпус, который соединен с приводом (3). Один конец шнека,
выступающий за пределы барабана (2),
выполнен с уменьшенным диаметром и
покрыт обечайкой (6), которая жестко закреплена на раме (1) и снабжена загрузочным бункером (7). Противоположный
конец шнека закрыт кожухом (8), который
жестко закреплен на раме (1) и снабжен
перфорированным патрубком (9) для отвода пеллет. На внутренних краях корпуса
(4), продольно ему, закреплены уплотнительные элементы.

un catod (4, 7, 10, 13), executat din Fe, şi
câte un anod (3, 6, 9, 12), un voltmetru (14),
o sursă de curent continuu (17), intrarea căreia este unită la primul contact al unui întrerupător (15), iar ieşirea la intrarea unui rezistor (16), ieşirea căruia este unită la catodul
(13), al doilea contact al întrerupătorului (15)
este unit la anodul (3), iar catozii (4, 7, 10)
sunt uniţi respectiv la anozii (6, 9, 12), totodată anodul (3) este executat din grafit, anodul (6) din Cu, anodul (9) din Fe şi anodul
(12) din Zn.
Revendicări: 1
Figuri: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 5
(54)

(57)

(11)
(51)

1228 (13) Y
Int. Cl.: G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/24 (2006.01)
(21) s 2017 0093
(22) 2017.08.10
(71)(73) ANISIMOV Vladimir, MD
(72) ANISIMOV
Vladimir,
MD;
DICUSAR
Alexandr, MD; BERZAN Vladimir, MD;
KLINCEV Andrei, MD; ANISIMOV Victor, MD
(54) Dispozitiv pentru demonstrarea influenţei
tipului materialului anodului asupra consumului de energie în electroliză
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de formare
şi poate fi utilizată la desfăşurarea lucrărilor
de laborator în instituţiile de învăţământ la
studierea electrochimiei.
Dispozitivul pentru demonstrarea influenţei
tipului materialului anodului asupra consumului de energie în electroliză include un panou
(1), pe care sunt amplasate patru celule electrolitice (2, 5, 8, 11), fiecare conţinând câte

*
* *
Device for demonstrating the influence of
the type of anode material on electric energy consumption during electrolysis
The invention relates to educational devices
and can be used in conducting laboratory
works in educational institutions in the study
of electrochemistry.
The device for demonstrating the influence of
the type of anode material on electric energy
consumption during electrolysis comprises a
panel (1), on which are placed four electrolytic cells (2, 5, 8, 11), each containing one
cathode (4, 7, 10, 13), made of iron, and one
anode (3, 6, 9, 12), a voltmeter (14), a constant-current source (17), the input of which
is connected to the first contact of a switch
(15), and the output to the input of a resistor
(16), the output of which is connected to the
cathode (13), the second contact of the
switch (15) is connected to the anode (3),
and the cathodes (4, 7, 10) are connected
respectively to the anodes (6, 9, 12), at the
same time the anode (3) is made of graphite,
anode (6) of copper, anode (9) of iron and
anode (12) of zinc.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*

*
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(54)

(57)

Устройство для демонстрации влияния
типа материала анода на потребление
электроэнергии при электролизе
Изобретение относится к учебным устройствам и может использовано при проведении лабораторных работ в учебных заведениях при изучении электрохимии.
Устройство для демонстрации влияния
типа материала анода на потребление
электроэнергии при электролизе включает
панель (1), на котором расположены четыре электролитические ячейки (2, 5, 8,
11), каждая содержащая по одному катоду
(4, 7, 10, 13), выполненного из железа, и
по одному аноду (3, 6, 9, 12), вольтметр
(14), источник постоянного тока (17), вход
которого соединен с первым контактом
выключателя (15), а выход ко входу резистора (16), выход которого соединен к катоду (13), второй контакт выключателя
(15) соединен к аноду (3), а катоды (4, 7,
10) соединены соответственно к анодам
(6, 9, 12), при этом анод (3) выполнен из
графита, анод (6) из меди, анод (9) из железа и анод (12) из цинка.
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

B

revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în conformitate cu
Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB a
menţiunii privind eliberarea brevetului.

A

validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the issuance
of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accordance with the
Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.

В

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с
Законом № 50 от 07.03.2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче патента.
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MD/EP 3106529 (13) T2
Int.Cl.: C22B 1/00 (2006.01.01)
C22B 7/00 (2006.01.01)
C22B 15/00 (2006.01.01)
C22B 21/00 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0003
(96)
16174693.8, 2016.06.16
(97)
3106529, 2017.10.18
(31)
UB20151558
(32)
2015.06.19
(33)
IT
(71)(73) Fecs Partecipazioni S.p.A. (IT);
(72)
FOGLIENI OLIVO (IT);
(74)
SIMANENKOVA Tatiana
(54)
Procedeu și instalație de prelucrare și
de topire a metalelor
Method and plant of treating and smelting metals
Способ и установка для обработки и
плавки металлов
(57)
Procedeu de prelucrare și de topire a metalelor care cuprinde etapele: de furnizare a
unei cantități predefinite de metal contaminat sub formă de granule, așchii sau bucăți;
introducere a metalului contaminat menționat într-un pirolizator (2); suflare a metalului
contaminat menționat cu un flux de gaz
fierbinte în pirolizator (2) pentru a sublima
reziduurile organice și pentru a curăța metalul menționat; transferare a metalului curățat, după etapa de suflare, într-un cuptor
de topire (5); transportare a gazului fierbinte menționat, după etapa de suflare, direct
către un arzător (8) al cuptorului de topire
(5) menționat pentru a fi ars.

(11)
(51)

Revendicări: 12
Figuri: 1

(57)

*
* *
A method of treating and smelting metals
comprising the steps of providing a predefined quantity of contaminated metal in
grains, swarfs or pieces; placing said contaminated metal in a pyrolyzer (2); blowing
through said contaminated metal a flow of
hot gas into the pyrolyzer (2) to sublimate
organic residues and purify said metal;
transferring the purified metal, after the
blowing step, into a smelting furnace (5);
conveying said hot gas, after the blowing
step, directly towards a burner (8) of said
smelting furnace (5) to burn it.
Claims: 12
Fig.: 1
*
*

*

MD/EP 3061543 (13) T2
Int.Cl.: B21J 15/04 (2006.01.01)
A41D 27/08 (2006.01.01)
B21J 15/38 (2006.01.01)
D06Q 1/10 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0018
(96)
16154836.7, 2016.02.09
(97)
3061543, 2017.08.23
(31)
MC20150018
(32)
2015.02.20
(33)
IT
(71)(73) Gruppo Meccaniche Luciani S.r.l. (IT);
(72)
LUCIANI Gianfranco (IT);
(74)
BUNESCU Marian
ŞCERBANIUC Sergiu
(54)
Dispozitiv și procedeu de aplicare a știfturilor cu nituri sau cuie
Device and method for applying studs
with rivets or nails
Устройство и способ нанесения
шпилек с заклепками или гвоздями
(57)
Un dispozitiv (1) pentru aplicare a știfturilor
(6) pe curele sau foi din materiale (6) este
alcătuit din: o matriță (5) prevăzută cu o
multitudine de nișe încastrate (52) pentru
amplasarea corpului (60) știfturilor, un capac (9) prevăzut cu o multitudine de nișe
încastrate (92) pentru amplasarea capurilor
(82) niturilor (8), părți de fixare amplasate
în acele nișe încastrate (92) ale capacului
care sunt prevăzute pentru dispunerea
capurilor (82) niturilor în nișele menționate
de pe capac, o placă intermediară (7) destinată pentru a fi dispusă între matrița (5) și
capacul menționat (9); această placă intermediară menționată (7) cuprinzând o
multitudine de nișe prevăzute (52) pentru
amplasarea tijei (80) niturilor menționate.
Atunci când matrița (5), placa intermediară
(7) și capacul se suprapun, nișele (52, 72,
92) matriței (5), placa intermediară și, respectiv, capacul, se aliniază perfect.
(11)
(51)

Revendicări: 10
Figuri: 14
*
*

52

*

INVENŢII
(57)
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A device (1) for applying studs (6) on
straps of material (S) comprises: a die (5)
comprising a plurality of housings (52) intended to receive the body (60) of said
studs, a lid (9) comprising a plurality of
housings (92) intended to receive the head
(82) of rivets (8), holding means disposed
in said housings (92) of the lid to hold the
heads (82) of the rivets in the housings of
the lid, an intermediate plate (7) intended to
be disposed between said die (5) and said
lid (9); said intermediate plate (7) comprising a plurality of housings (52) intended to
receive the stem (80) of said rivets. When
the die (5), the intermediate plate (7) and
the lid are overlapped, the housings (52,
72, 92) of the die (5), the intermediate plate
and the lid, respectively, are in mutual register.
Claims: 10
Fig.: 14
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

54

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST.3
OMPI
FR

4489

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

FR

4490

C1

3

MD

4491

C1

4

MD

4492

C1

5

MD

4493

C1

6

MD

4494

C1

7

MD

4495

C1

(51) Indici de clasificare

C07D 281/10 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 19/08 (2006.01)
C07D 471/00 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 491/052 (2006.01)
A61K 31/4353 (2006.01)
A61K 31/436 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C12G 1/04 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
C12H 1/10 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C01G 3/10 (2006.01)
C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/16 (2006.01)
E01C 19/12 (2006.01)
E01C 19/17 (2006.01)
E01C 19/26 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
G01N 27/12 (2017.01)
C01G 3/02 (2017.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2014 0119

2013.04.17

6/2017

a 2014 0084

2013.01.23

6/2017

a 2016 0042

2016.04.13

6/2017

a 2016 0091

2016.07.28

6/2017

a 2016 0114

2016.10.19

6/2017

a 2016 0023

2016.03.04

6/2017

a 2016 0101

2016.09.09

6/2017
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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

1

MD

1102

(13) Cod
ST.16
OMPI
Z

2
3
4
5

MD
MD
MD
MD

1152
1153
1154
1155

Z
Z
Z
Z

6

MD

1156

Z

7
8

MD
MD

1157
1158

Z
Z

(51) Indici de clasificare

H01B 13/06 (2006.01)
B21C 9/00 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61L 24/04 (2006.01)
A61K 35/16 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61M 39/02 (2006.01)
A61M 39/04 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12G 1/026 (2006.01)
C12G 1/032 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

s 2015 0159

2015.12.07

11/2016

s 2016 0127
s 2016 0135
s 2016 0145
s 2016 0146

2016.11.15
2016.11.23
2016.12.08
2016.12.08

6/2017
6/2017
6/2017
6/2017

s 2016 0134

2016.11.23

6/2017

s 2016 0159
s 2017 0001

2016.12.27
2017.01.19

6/2017
6/2017
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 39-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire
conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, brevetele
pentru soi de plantă acordate şi brevetele pentru soi de plantă eliberate conform procedurii naţionale.

L

egal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be aﬀorded in with the
Law No. 39-XVI of February 29, 2008 on the Protection of Plant Varieties.
In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by
a denomination in accordance with the provisions of the Law.
The variety patent application shall be ﬁled with the AGEPI by any person who, according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to apply for a patent, in person or through a representative, and shall fulfill
the requirements speciﬁed in Art. 33 of the Law.
Data concerning the ﬁled plant variety applications, granted plant variety patents and plant variety
patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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PLANT VARIETIES

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREATITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INTELLECTUAL AL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of refused plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения

O

rice hotărâre de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi contestată de către o persoană,
afectată de hotărârea respectivă în mod direct şi personal.
Contestaţia motivată se depune la AGEPI în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii.

A

ny decision to grant a plant variety patent may be appealed by a person directly and personally
affected by that decision.
The reasoned appeal shall be lodged with the AGEPI within 2 months as from the date of publication of the
decision.

Л

юбое решение о выдаче патента на сорт растения может быть обжаловано лицом, которого
данное решение касается и к которому оно имеет непосредственное и прямое отношение.
Мотивированный протест подается в AGEPI в течение двух месяцев с даты публикации решения.
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PLANT VARIETIES

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
titularul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului,
numărul brevetului, data acordării brevetului
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№ Номер заявки /
п/п Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления

1

2

60

v 2013 0024 /
2013.07.25

v 2013 0025 /
2013.07.25

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh)
Apple
(Malus domestica Borkh)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh)
Apple
(Malus domestica Borkh)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh)

COREDIS

253 / 2018.01.31

COREPRIM

254 / 2018.01.31

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura
naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection
of Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued
by AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive
right of the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.

L

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of the registration
(156) Data reînnoirii
Date of the renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of the renewal
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Date of filing of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of the exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Date of filing of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the registration
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods, if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), list of goods and/or services classified according thereto
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative
ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication to the effect that the mark is a state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification mark
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example:
change in ownersship, change in name or address, renunciation, termination of protection)
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of other legally related applications
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, country code according to WIPO Standard ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul documentului, data depozitului, codul ţării)
Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, code of the country)
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TRADEMARKS

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30
din Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or
through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the
documents provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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MĂRCI
(210) 040896
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
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palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
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alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040897
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru ali-
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mente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
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chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).

(210) 040898
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmela-
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dă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
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pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040899
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
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lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz cu-
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linar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040900
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
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celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
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excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040901
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
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de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,

MĂRCI
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040902
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; cărnuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
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scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brân-
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ză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040903
(220) 2017.07.18
(730) FROMER HOLDING LIMITED, CY
Chrysanthou Mylona, 10, Magnum
House, 3030, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
ajvar (pastă de ardei în conservă); aloe
vera preparată pentru consum uman;
alginaţi pentru uz culinar; anşoa, cu excepţia celor vii; arahide preparate; albumină de uz culinar; albuş de ou; fasole
în conservă; boabe de soia conservate
de uz alimentar; bulion; ghimbir (dulceaţă); jambon; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; varec fript,
comestibil; cuiburi de păsări, comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; gelatină; aspic de carne; jeleuri
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş
de ou; grăsime de cocos; ulei de oase
comestibil; untură pentru gătit; seu comestibil; gustări pe bază de fructe; căr-
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nuri; stafide; caviar; icre de peşte, preparate; iaurt; varză murată; chefir (băutură din lapte); ihtiocol de uz alimentar;
scoici comestibile, cu excepţia celor vii;
shake-uri din lapte; caltaboş; conserve
de carne; conserve de legume; conserve
de peşte; fructe în conservă; concentrate (bulion); castraveciori; creveţi, cu excepţia celor vii; langustine, cu excepţia
celor vii; cremă de unt; crochete alimentare; crisalide de viermi de mătase, pentru consum uman; cumâs (băutură din
lapte); languste, cu excepţia celor vii;
lecitină de uz culinar; somon; cepe (legume) conservate; margarină; marmeladă din fructe (dulceţuri); unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos pentru alimente; unt de cocos; ulei de porumb
pentru alimente; ulei de susan pentru
alimente; ulei din seminţe de in de uz
culinar; ulei de măsline comestibil; ulei
de palmier (alimentaţie); ulei de miez de
palmier (alimentaţie); ulei de floareasoarelui comestibil; ulei de rapiţă comestibil; unt; testacee, cu excepţia celor vii;
migdale măcinate; măduvă de animale
de uz alimentar; moluşte, cu excepţia
celor vii; lapte de albumină; lapte din
boabe de soia (înlocuitori de lapte); produse pe bază de iaurt, chefir, produse
lactate acide; făină de peşte pentru consum uman; pateuri vegetale; pateuri de
peşte; pulpă de fructe; carne conservată; băuturi pe bază de lapte; felii prăjite
de cartofi; măsline conservate; homari,
cu excepţia celor vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piure de roşii; pate
de ficat; pectină de uz culinar; ficat; murături; gemuri; prafuri de ouă; alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi);
mâncăruri pe bază de peşte; lapte bătut;
lapte fermentat; carne de pasăre; polen
preparat pentru alimentaţie; compot de
merişoare; piure de mere; raci, cu excepţia celor vii; crustacee, cu excepţia
celor vii; peşte conservat; peşte, cu excepţia celui viu; peşte sărat; salate de
legume; salate de fructe; bacon; sardine,
cu excepţia celor vii; carne de porc; hering, cu excepţia celui viu; seminţe, preparate; seminţe de floarea soarelui, preparate; smântână (produse lactate); frişcă; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; sucuri de roşii pentru gătit; sucuri de legume pentru gătit; carne
sărată; cârnaţi, crenvurşti; cârnaţi în aluat; preparate pentru obţinerea bulionului;
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preparate pentru supe; burtă de vacă;
supe; preparate pentru supe de legume;
zer; brânzeturi; brânză tartinabilă, brânză topită; brânză fiartă şi nefiartă presată; brânză cu mucegai; brânză din lapte
de capră şi lapte de oaie; brânză moale,
produse pe bază de brânză moale;
brânză de soia; tahini (pastă de seminţe
de susan); tofu; castraveţi de mare, cu
excepţia celor vii; trufe conservate; ton,
cu excepţia celui viu; stridii, cu excepţia
celor vii; fermenţi de lapte pentru uz culinar; cheag; file de peşte; curmale; fructe glazurate; fructe congelate; fructe
conservate în alcool; fulgi de cartofi;
pastă de năut; coji de fructe; usturoi
conservat; linte (legume) conservată;
chipsuri; chipsuri de cartofi cu conţinut
redus de grăsime; chipsuri din fructe;
lichior de ouă (nealcoolic); extracte din
alge marine pentru alimente; ouă de
melci (pentru consum).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040914
(220) 2017.07.19
(730) TUDOR Vasile, MD
Str. Ion Pelivan nr. 15, ap. 87, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
RAMADAN MAHER MOHAMAD, CA
90 Portsdown RD, Scarborough, ON,
M1P 1V5, Canada
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de
diferite nuanţe, gri.
(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
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copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 01.15.15; 19.03.25; 26.04.06;
27.05.15; 29.01.13.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

040997
2017.08.14
52463/2017
2017.02.24
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 05.13.25;
24.01.18; 24.01.25; 24.09.02; 24.09.06;
24.09.12; 25.01.06; 25.07.08; 26.04.01;
27.01.06; 27.05.09; 27.07.01.
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(210) 041029
(220) 2017.08.10
(730) Moldova Zahăr S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Renaşterii nr. 3, MD-4626,
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: turcoaz, cafeniu de
diferite nuanţe, bej.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.05.20; 19.03.03; 19.03.05;
19.03.25; 25.01.13; 29.01.13.
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(210) 041090
(220) 2017.08.30
(730) AVISELECT S.R.L., MD
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, galben, roz,
auriu.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 11.01.03; 11.01.04; 24.01.13;
24.01.15; 24.09.01; 25.01.06; 25.01.19;
27.05.01.

(210) 041096
(220) 2017.09.04
(730) BOŢAN Elena, MD
Str. Decebal nr. 16, MD-2088,
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, negru.
(511) NCL(11-2017)
01 - materiale plastice naturale din argilă în
stare brută şi prelucrate;
02 - vopsele; materiale colorante naturale şi
ecologice;
05 - materiale pentru mulaje dentare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit;
16 - produse de imprimerie; caractere tipografice; clişee;
17 - materiale de etanşare şi izolare; conducte, tuburi nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; sticlărie, porţelan şi faianţă;
jocuri,
jucării; decoraţiuni (ornamente)
28 pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.07.11; 03.07.16; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 041143
(220) 2017.09.13
(730) LA ROXX S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 6V,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MD -BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; servicii operaţionale on-line de
negociere, inclusiv de operare on-line pe
pieţe pentru vânzătorii de produse şi/sau
servicii; servicii de negociere on-line în
care vânzătorul afişează produsele care
urmează să fie oferite spre vânzare,
pentru care cererea de ofertă se face
prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi evaluări de
produse şi serviciilor ale vânzătorilor,
evaluarea valorii, preţurilor produselor şi
a serviciilor oferite de vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi
experienţa globală de negociere în legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 16.01.04; 16.01.05; 16.01.06;
16.01.07; 16.01.14; 16.03.01; 26.01.05;
26.02.01; 27.05.15.

(210) 041178
(220) 2017.09.13
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
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38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

TRADEMARKS
(540)

(210) 041179
(220) 2017.09.13
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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041197
2017.09.26
55203/2017
2017.04.25
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(591) Culori revendicate: portocaliu.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 27.01.06;
29.01.13.

MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041204
2017.09.26
55201/2017
2017.04.25
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, Elveţia
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041205
2017.09.27
55204/2017
2017.04.25
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, Elveţia

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 27.01.06;
29.01.13.

(591) Culori revendicate: albastru-deschis.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 27.01.06;
29.01.13.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041261
2017.09.28
55202/2017
2017.04.25
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, Elveţia

TRADEMARKS
(210) 041265
(220) 2017.09.29
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu
"Napitki
iz
Cernogolovki - AQUALIFE", RU
23 km., gorod Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia oblast, Federaţia Rusă
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: albastru.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 27.01.06;
29.01.12.
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(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi
forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; alimente şi
băuturi pentru animale; malţ.

(210) 041266
(220) 2017.09.29
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu
"Napitki
iz
Cernogolovki - AQUALIFE", RU
23 km., gorod Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia oblast, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

MĂRCI
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi
forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; alimente şi
băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 041267
(220) 2017.09.29
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu
"Napitki
iz
Cernogolovki - AQUALIFE", RU
23 km., gorod Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia oblast, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi
forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; alimente şi
băuturi pentru animale; malţ.
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(210) 041268
(220) 2017.09.29
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu
"Napitki
iz
Cernogolovki - AQUALIFE", RU
23 km., gorod Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia oblast, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi
forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; alimente şi
băuturi pentru animale; malţ.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041269
2017.09.29
55200/2017
2017.04.25
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, Elveţia
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(540)

TRADEMARKS
(210) 041275
(220) 2017.09.29
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 27.01.06;
29.01.12.
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(210) 041294
(220) 2017.10.05
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889,
Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru, gri.
(511) NCL(11-2017)
16 - materiale tipărite, şi anume reclame,
buletine informative, broşuri, afişe, papetărie şi bannere în domeniul sănătăţii,
medicinii, preparatelor farmaceutice şi
industriei farmaceutice;
44 - furnizarea informaţiei în domeniul sănătăţii, medicinii, preparatelor farmaceutice
şi industriei farmaceutice.
(531) CFE(5) 05.05.20; 26.01.01; 26.01.06;
26.02.03; 26.02.05; 26.13.25; 27.05.10;
29.01.14.

MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041304
2017.10.09
2017-296
2017.04.18
LI
Apple Inc., US
1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - calculatoare; hardware de calculatoare;
calculatoare portabile; tablete; aparate şi
instrumente de telecomunicaţii; telefoane; telefoane mobile; telefoane inteligente; dispozitive de comunicaţii fără fir
pentru transmisia vocii, datelor, imaginilor, conţinutului audio, video şi multimedia; aparate de comunicaţii din cadrul
reţelei; dispozitive electronice digitale
portabile care pot furniza acces la Internet şi pentru trimiterea, recepţionarea şi
păstrarea apelurilor telefonice, poştei
electronice şi alte date digitale; hardware de calculatoare portabile; dispozitive
electronice digitale portabile care pot
furniza acces la Internet pentru trimiterea, recepţionarea şi păstrarea apelurilor
telefonice, poştei electronice şi alte date
digitale; ceasuri inteligente; ochelari inteligenţi; inele inteligente; dispozitive portabile de urmărire a activităţii; brăţări
conectate (instrumente de măsură); cititoare de cărţi electronice; software de
calculatoare; software de calculatoare
pentru setarea, configurarea, operarea
şi controlul calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare, dispozitivelor mobile, telefoanelor
mobile, ceasurilor inteligente, ochelarilor
inteligenţi, dispozitivelor portabile, căştilor auriculare, căştilor audio, televizoarelor, decodoarelor pentru televizoare,
aparatelor de redare şi înregistrare audio şi video, sistemelor home cinema şi
sistemelor de divertisment; software
pentru dezvoltare de aplicaţii; software
pentru jocuri de calculator; conţinut audio, video şi multimedia descărcabil preînregistrat; periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare; dispozitive periferice pentru calculatoare, telefoane
mobile, dispozitive electronice mobile,

MD -BOPI 1/2018
dispozitive electronice portabile, ceasuri
inteligente, ochelari inteligenţi, căşti auriculare, căşti audio, televizoare, decodoare pentru televizoare şi aparate de
redare şi înregistrare audio şi video; periferice portabile destinate utilizării cu
calculatoare, telefoane mobile, dispozitive electronice mobile, ceasuri inteligente, ochelari inteligenţi, inele inteligente,
căşti auriculare, căşti audio, televizoare,
decodoare pentru televizoare şi aparate
de redare şi înregistrare audio şi video;
aparate pentru identificarea şi autentificarea biometrică; accelerometre; altimetre; aparate pentru măsurarea distanţelor; aparate pentru înregistrarea distanţelor; pedometre; aparate de măsurare a
presiunii; înregistratoare de presiune;
monitoare, ecrane de afişare, afişaje
montate pe cap şi căşti destinate utilizării cu calculatoare, telefoane inteligente,
dispozitive electronice mobile, dispozitive electronice portabile, ceasuri inteligente, ochelari inteligenţi, televizoare,
decodoare pentru televizoare şi aparate
de redare şi înregistrare audio şi video;
afişaje, ochelari, dispozitive de control şi
căşti pentru realitate virtuală şi augmentată; ochelari 3D; ochelari; ochelari de
soare; lentile pentru ochelari; sticlă optică; produse de optică; aparate şi instrumente optice; aparate de fotografiat;
bliţuri pentru fotografie; tastaturi, mouseuri, suporturi de mouse-uri, imprimante,
unităţi de discuri flexibile şi unităţi de
disc fix; aparate de înregistrare şi redare
a sunetului; aparate digitale de înregistrare şi redare audio şi video; difuzoare;
amplificatoare şi receptoare audio; aparate audio pentru autovehicule; aparate
pentru înregistrarea vocii şi pentru recunoaşterea vocii; căşti auriculare; căşti
audio; microfoane; televizoare; receptoare şi monitoare de televizor; decodoare pentru televizoare; radiouri; aparate de recepţie şi de transmisie radiofonică; interfeţe de utilizator pentru calculatoare şi dispozitive electronice de bord
din autovehicule, şi anume panouri electronice de control, monitoare, ecrane
tactile, telecomenzi, staţii de andocare,
conectoare, comutatoare şi unităţi de
comandă acţionate vocal; sisteme de
poziţionare globală (dispozitive GPS);
instrumente de navigaţie; aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare
de bord); telecomenzi pentru controlul
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calculatoarelor, telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice mobile, dispozitivelor electronice portabile, ceasurilor
inteligente, ochelarilor inteligenţi, căştilor
auriculare, căştilor audio, aparatelor de
redare şi înregistrare audio şi video, televizoarelor, decodoarelor pentru televizoare, difuzoarelor, amplificatoarelor,
sistemelor home cinema şi sistemelor de
divertisment; dispozitive portabile pentru
controlul calculatoarelor, telefoanelor
mobile, dispozitivelor electronice mobile,
ceasurilor inteligente, ochelarilor inteligenţi, căştilor auriculare, căştilor audio,
aparatelor de redare şi înregistrare audio şi video, televizoarelor, decodoarelor
pentru televizoare, difuzoarelor, amplificatoarelor, sistemelor home cinema şi
sistemelor de divertisment; dispozitive
pentru stocarea datelor; cipuri de calculator; baterii; alimentatoare pentru acumulatoare; conectoare electrice şi electronice, cuploare, fire, cabluri, încărcătoare, baze, staţii de andocare şi adaptoare destinate utilizării cu calculatoare,
telefoane mobile, calculatoare portabile,
periferice adaptate pentru a fi folosite la
calculatoare, telefoane mobile, dispozitive electronice mobile, dispozitive electronice portabile, ceasuri inteligente,
ochelari inteligenţi, căşti auriculare, căşti
audio, aparate de redare şi înregistrare
audio şi video, televizoare şi decodoare
pentru televizoare; ecrane tactile interactive; interfeţe pentru calculatoare, ecrane de calculator, telefoane mobile, dispozitive electronice mobile, dispozitive
electronice portabile, ceasuri inteligente,
ochelari inteligenţi, televizoare, decodoare pentru televizoare, aparate de
redare şi înregistrare audio şi video audio; folii de protecţie adaptate pentru
ecrane de calculatoare, ecrane de telefoane mobile şi ecrane de ceasuri inteligente; piese şi accesorii pentru calculatoare, periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare, telefoane mobile,
dispozitive electronice mobile, dispozitive electronice portabile, ceasuri inteligente, ochelari inteligenţi, căşti auriculare, căşti audio, aparate de redare şi înregistrare audio şi video, televizoare şi
decodoare pentru televizoare; huse,
genţi, etuiuri, manşoane, curele şi şnururi pentru calculatoare, telefoane mobile, dispozitive electronice mobile, dispozitive electronice portabile, ceasuri inte-
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ligente, ochelari inteligenţi, căşti auriculare, căşti audio, decodoare pentru televizoare, aparate de redare şi înregistrare
audio şi video; suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale); încărcătoare
pentru ţigarete electronice; zgărzi electronice de dresaj pentru animale; organizatoare electronice; aparate pentru
controlul de francat; case înregistratoare; mecanisme pentru aparate cu preplată; dictafoane; instrumente de marcat
tivul; maşini de votat; etichete electronice pentru mărfuri; aparate pentru alegerea premiului; faxuri; aparate şi instrumente de cântărire; măsuri; panouri de
afişaj electronic; aparate de măsurare;
plachete de siliciu; circuite integrate;
amplificatoare; ecrane fluorescente; telecomenzi; filamente conducătoare de
lumină (fibre optice); instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiilor industriale; descărcătoare de supratensiune; electrolizoare; extinctoare;
aparate de radiologie de uz industrial;
aparate şi echipament de siguranţă (salvare); avertizoare cu sirene de alarmă;
desene animate; ovoscoape; fluiere pentru chemarea câinilor; magneţi decorativi; garduri electrificate; dispozitive portabile cu telecomandă pentru încetinirea
maşinilor.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041305
2017.10.09
2017-458
2017.06.13
LI
Apple Inc., US
1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jucării; jocuri; articole de joacă; cărţi de
joc; componente de joc electronice portabile; jocuri de calculator, jocuri video şi
aparate pentru jocuri de calculator şi
jocuri video, cu excepţia celor cu fise
sau celor adaptate pentru a fi utilizate cu
aparate TV; aparate pentru culturism;

MĂRCI
aparate şi echipament pentru fitness şi
exerciţii;
42 - crearea şi dezvoltarea hardware, software, perifericelor de calculator şi jocurilor
de calculator şi video; servicii de consultanţă în domeniul hardware şi software
de calculatoare; programare pentru calculatoare; proiectare de baze de date;
stocarea electronică a datelor; cloud
computing; închirierea de hardware, software şi periferice de calculator; furnizare de software on-line care nu poate fi
descărcat; servicii de consultanţă pentru
dezvoltarea sistemelor, bazelor de date
şi aplicaţiilor de calculator; consultanţă
cu privire la securitatea informatică şi
securitatea datelor; servicii de criptare a
datelor; furnizarea on-line a informaţiilor
despre hardware sau software de calculatoare; întreţinerea, repararea şi actualizarea hardware, software, perifericelor
şi aplicaţiilor de calculator; servicii de
asistenţă tehnică, diagnoză şi remediere
a problemelor hardware şi software de
calculatoare şi servicii ale centrului de
asistenţă în domeniul calculatoarelor;
servicii de creare, proiectare şi întreţinere a site-urilor web; găzduirea site-urilor
de Internet (site-uri web); furnizarea motoarelor de căutare pentru obţinerea datelor prin Internet şi alte reţele de comunicaţii electronice; crearea indexurilor de
informaţii on-line, site-uri şi alte resurse
disponibile pe Internet şi alte reţele de
comunicaţii electronice; servicii de reţele
de socializare on-line; furnizarea unui
site web pentru reţele sociale; servicii de
cartografie şi cartare; servicii ştiinţifice şi
tehnologice; servicii de design industrial;
servicii de analiză şi cercetare industrială; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă referitoare la toate cele susmenţionate.

(210) 041312
(220) 2017.10.09
(730) Scalpers Fashion, S.L., ES
C/Julio Cesar, 3, 2a Planta, E-41001,
Sevilla, Spania

MD -BOPI 1/2018
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis.
(511) NCL(11-2017)
25 - confecţii pentru bărbaţi, femei şi copii;
încălţăminte (cu excepţia încălţămintei
ortopedice), articole pentru acoperirea
capului; îmbrăcăminte pentru automobilişti şi ciclişti; bavete, cu excepţia celor
din hârtie; bentiţe pentru cap; halate de
baie; costume de baie; căşti şi şlapi de
baie; boa (eşarfe din pene); lenjerie de
corp; pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte); eşarfe; încălţăminte de sport şi
de plajă; glugi (îmbrăcăminte); şaluri;
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte); centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte); costume umede pentru
schi nautic; cravate; burtiere (lenjerie de
corp); fulare şi baticuri; etole (blănuri);
corsete; şepci (articole de îmbrăcăminte); mănuşi (articole de îmbrăcăminte);
costume de ploaie; mantile; furouri; ciorapi; şosete; baticuri de purtat la gât;
batiste de buzunar; blănuri (îmbrăcăminte); pijamale; tălpi; tocuri pentru încălţăminte; voaluri (îmbrăcăminte); bretele de
susţinere pentru ciorapi; îmbrăcăminte
din hârtie; costume de gimnastică şi de
sport; trusouri (articole de îmbrăcăminte); gulere (îmbrăcăminte); maiouri de
corp; mitene; bentiţe de protecţie pentru
urechi; branţuri; papioane; saronguri
pentru plajă; manşete (îmbrăcăminte);
subrauri; costume de bal mascat; costume de plajă; viziere de soare (articole
care servesc la acoperirea capului); paltoane; huse pentru haine; jartiere; bretele de susţinere a pantalonilor; jupoane;
colanţi; şorţuri (îmbrăcăminte); căciuli;
saboţi; mantouri; espadrile; dispozitive
anti-alunecare pentru încălţăminte; halate de plajă; papuci de baie; berete; bluze; body-uri (articole de îmbrăcăminte);
chipiuri; saci îmblăniţi pentru picioare,
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neîncălziţi electric; cizme cu şireturi; botine; căpute de încălţăminte; ghete de
fotbal; botoşei; accesorii metalice pentru
încălţăminte; bombeuri de încălţăminte;
borduri pentru încălţăminte; călcâie pentru încălţăminte; chiloţi; cămăşi; plătci de
cămaşă; plastroane de cămăşi; tricouri;
centuri elastice (lenjerie); veste; jachete
(îmbrăcăminte); veste de pescar; bluzoane de pânză groasă; salopete; combinezoane; gulere detaşabile; articole de
îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte
din piele artificială; căciuliţe de duş; papuci de casă; fuste; căptuşeli confecţionate (piese vestimentare); pardesiuri;
gabardine (îmbrăcăminte); pantofi de
gimnastică; jersee; pulovere; cardigane;
livrele; manşoane; haine tip parka; pelerine; şube; ghetre; tricoturi (îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru gimnastică;
haine de stradă; sandale; sariuri; slipi,
pălării; sutiene; văluri; togi; supieuri; costume bărbăteşti; turbane; rochii lungi de
seară; pantaloni scurţi; pantaloni largi;
pantaloni de trening; pantaloni sport;
pantaloni impermeabili; egări (pantaloni);
cravate de mătase; cravate bolo;
45 - servicii de reţele de socializare on-line;
servicii matrimoniale furnizate prin reţele
sociale; servicii de reţele sociale on-line
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile; închirierea genţilor de mână; închirierea îmbrăcămintei; consiliere personalizată de stilism vestimentar; informări
cu privire la modă; înregistrare de nume
de domenii pentru identificarea utilizatorilor unei reţele globale de calculatoare;
servicii de consiliere personală în materie de modă.
(531) CFE(5) 02.09.22; 02.09.23; 27.05.01;
29.01.04.

(210) 041321
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

(210) 041322
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

(210) 041324
(220) 2017.10.16
(730) CAZACU Radu, MD
Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

(210) 041325
(220) 2017.10.16
(730) CAZACU Radu, MD
Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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(210) 041328
(220) 2017.10.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; servicii operaţionale on-line de
negociere, inclusiv de operare on-line pe
pieţe pentru vânzătorii de produse şi/sau
servicii; servicii de negociere on-line în
care vânzătorul afişează produsele care
urmează să fie oferite spre vânzare,
pentru care cererea de ofertă se face
prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi evaluări de
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii, preţurilor produselor şi a
serviciilor oferite de vânzători, evaluarea
performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în legătură cu
acestea; servicii de publicitate, servicii
de comercializare pentru terţi prestate
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi
tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 041330
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD -BOPI 1/2018
(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

(210) 041331
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

(210) 041332
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

(210) 041333
(220) 2017.10.12
(730) Hasbro, Inc., US
1027 Newport Avenue, Pawtucket,
Rhode Island 02862,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jucării, jocuri şi articole de joacă.

85

MD - BOPI 1/2018
(210) 041334
(220) 2017.10.12
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - software, aplicaţii destinate utilizării cu
dispozitive mobile.

(210) 041335
(220) 2017.10.13
(730) Jim Beam Brands Co., corporaţie
din statul Delaware, US
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite
1600, Chicago, Illinois 60654, Statele
Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(210) 041338
(220) 2017.10.13
(730) Courvoisier S.A.S., FR
2 Place du Château, 16200 Jarnac,
Franţa
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), coniac.

(210) 041340
(220) 2017.10.14
(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(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
whisky.

(210) 041337
(220) 2017.10.13
(730) Jim Beam Brands Co., corporaţie
din statul Delaware, US
222 W. Merchandise Mart Plaza,
Suite 1600, Chicago, Illinois 60654,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice, şi anume whisky cu
arome.
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33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 27.05.13.

(210) 041341
(220) 2017.10.14
(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)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 041343
(220) 2017.10.12
(730) SCECALIUC Dorin, MD
Bd. Dacia nr. 11, ap. 74,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 18.04.01; 18.04.03; 25.01.15;
27.05.01.

MD -BOPI 1/2018
(210) 041362
(220) 2017.10.18
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, Statele Unite ale
Americii
(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru, gri.
(511) NCL(11-2017)
16 - materiale tipărite, şi anume reclame,
buletine informative, broşuri, afişe, papetărie şi bannere în domeniul sănătăţii,
medicinii, preparatelor farmaceutice şi
industriei farmaceutice;
44 - furnizarea informaţiilor în domeniul sănătăţii, medicinii, preparatelor farmaceutice şi industriei farmaceutice.
(531) CFE(5) 05.05.20; 26.01.01; 26.01.06;
26.02.03; 26.02.05; 26.13.25; 27.05.08;
27.05.10; 29.01.14.

(210) 041364
(220) 2017.10.18
(730) Discovery Communications, LLC, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale
Americii
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(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate,
benzi audio, benzi video, discuri video,
discuri compacte, DVD-uri şi software
multimedia înregistrat pe CD-ROM, toate cu privire la subiecte de interes uman
general; jocuri didactice electronice sub
formă de software de jocuri electronice
de uz educativ; discuri pentru jocuri video; discuri cu jocuri de calculator; programe pentru jocuri electronice; tonuri
de apel, grafice, tonuri de reapelare,
tonuri de apel animate, tonuri de apel
video şi protecţii de ecran animate descărcabile de pe Internet şi dispozitive
fără fir; ochelari de soare; media digitală,
şi anume clipuri video preînregistrate,
clipuri audio preînregistrate, texte şi grafice descărcabile păstrate în calculatoare electronice personale şi dispozitive
portabile fără fir, toate cu privire la subiecte de interes uman general; conţinut
audio, video şi audiovizual descărcabil
furnizat prin reţele de calculatoare şi de
comunicaţii, care conţin programe de
televiziune şi înregistrări video, toate cu
privire la subiecte de interes uman general; software de calculatoare destinat
utilizării în procesarea, transmiterea,
recepţionarea, organizarea, manipularea, redarea, vizualizarea, reproducerea
şi transmisia continuă de conţinut audio,
video şi multimedia, inclusiv fişiere cu
text, date, imagini, audio, video şi audiovizuale, toate cu privire la subiecte de
interes uman general; software de calculatoare pentru controlul funcţionării dispozitivelor audio, video şi pentru vizualizarea, căutarea şi/sau redarea de conţinut audio, video, de televiziune, filme,
alte imagini digitale şi alt conţinut multimedia; software de calculatoare pentru
divertisment interactiv, care permite utilizatorilor să personalizeze experienţa de

88

TRADEMARKS
vizualizare, ascultare, redare prin selectarea şi aranjarea afişajului şi performanţei elementelor audio, video şi audiovizuale; software descărcabil pentru dispozitive mobile;
servicii
de comunicaţii, şi anume tran38 smiterea continuă a înregistrărilor audio
şi audiovizuale prin Internet, reţele de
cablu, reţele fără fir, satelit sau reţele
interactive multimedia; servicii de difuzare audio şi video prestate pe Internet;
transmiterea informaţiilor în domeniul
audiovizual; difuzarea programelor de
televiziune; televiziune prin cablu; difuzare de televiziune prin satelit; servicii
media mobile sub formă de transmisie
electronică, difuzare şi transmitere de
conţinut media de divertisment; servicii
de podcasting; servicii de difuzare pe
pagini web; servicii de transmisie video
la cerere; furnizare de forumuri on-line
pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii de calculatoare; furnizarea spaţiilor de chat on-line şi de buletine informative electronice pentru transmisia mesajelor între utilizatorii de calculatoare în
domenii de interes general;
41 - servicii de divertisment, şi anume programe multimedia în domenii de interes
general, distribuite pe diverse platforme
sub forme multiple de transmisie media;
furnizarea informaţiilor de divertisment
cu privire la programe de televiziune
continue, printr-o reţea globală de calculatoare; furnizarea programelor de televiziune continue în domeniul de interes
uman general; producţie de programe
de televiziune; producţie de programe
multimedia; programe de divertisment
over-the-top (OTT) cu privire la subiecte
de interes uman general; servicii de divertisment sub formă de programe şi
conţinut de divertisment şi educative, şi
anume programe de televiziune, clipuri,
grafice şi informaţii referitoare la programe de televiziune în domeniul de
interes uman general, furnizate prin Internet, reţele electronice de comunicaţii,
reţele de calculatoare şi reţele de comunicaţii fără fir.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.24.

MĂRCI
(210) 041368
(220) 2017.10.19
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware
Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

MD -BOPI 1/2018

(511) NCL(11-2017)
05 - pesticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi insecticide.

(591) Culori revendicate: alb, maro.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 09.01.08; 09.01.09; 09.01.24;
26.01.02; 26.01.20; 27.01.10; 29.01.12.

(210) 041369
(220) 2017.10.19
(730) CHIROŞCA Nicolae, MD
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 041372
(220) 2017.10.18
(730) S.C. Amylon S.A., RO
Şos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu,
România
(540)

(511) NCL(11-2017)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 041371
(220) 2017.10.18
(730) S.C. Amylon S.A., RO
Şos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu,
România
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde,
cafeniu.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
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30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.01.05; 05.01.10; 06.01.02;
06.01.04; 26.01.15; 26.01.20; 27.05.08;
29.01.14.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

041376
2017.10.20
60393/2017
2017.08.22
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 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 de uz medical); ţigarete
electronice; produse de tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi părţi
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
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soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare
în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.16; 24.01.18;
24.01.25; 24.09.02; 24.09.06; 24.09.12;
25.01.06; 25.07.08; 26.04.01; 26.04.18;
27.01.06; 27.05.01.

(210) 041440
(220) 2017.10.31
(730) MACINATORUL S.R.L., MD
Str. 40 ani Octombrie nr. 149, MD-6114,
Gaidar, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;

MĂRCI
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 06.19.15;
07.01.13; 09.01.10; 26.01.16; 27.05.01;
27.07.01.

MD -BOPI 1/2018
(540)

(210) 041444
(220) 2017.11.01
(730) LOKMERA S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 23a, of. 415,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastrudeschis.
(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.11.13; 26.11.22;
26.13.25; 27.01.06; 27.05.15; 29.01.13.

(210) 041452
(220) 2017.11.06
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu "GRAND CANDY", AM
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia

(591) Culori revendicate: gri, gri-deschis, alb,
negru, roşu, roşu-deschis, roşu-închis,
auriu, cafeniu, bej.
(511) NCL(11-2017)
30 - preparate aromatice de uz alimentar;
arome pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţiale; arome pentru băuturi, cu
excepţia uleiurilor esenţiale; arome de
cafea; arome, cu excepţia uleiurilor
esenţiale; anason în formă de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vanilie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; lianţi
pentru mezeluri; lianţi pentru îngheţată
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru gătit; alge (condimente); cuişoare;
glazură pentru prăjituri; glucoză pentru
uz culinar; muştar; aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar; drojdie; agenţi
de îngroşare pentru gătit; maia; înlocuitori de cafea; preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua; sosuri pentru salate;
dulciuri pentru decorarea pomului de
Crăciun; torturi; produse de cofetărie;
produse de cofetărie pe bază de arahide; produse de cofetărie pe bază de
migdale; paste alimentare făinoase; produse de patiserie; ghimbir (mirodenii);
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao;
produse de cacao; cremă tartar pentru
uz culinar; cremă tartar pentru uz alimentar; capere; caramele (bomboane);
curry (condiment); ketchup (sos); gluten
preparat ca produs alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane cu mentă;
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bomboane, inclusiv drajeuri, bomboane
de ciocolată; scorţişoară (condiment);
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă
pentru răcire; gheaţă naturală sau artificială; gheaţă comestibilă; acadele; maioneză; maltoză; marinate; miere; lăptişor de matcă; îngheţată; făină; faină de
grâu; spume de desert (dulciuri); spume
de ciocolată; mentă pentru utilizare în
cofetărie; cacao cu lapte; cafea cu lapte;
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe
bază de cacao; băuturi pe bază de ceai;
ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale;
nucşoară; pastă din boabe de soia (condiment); melasă; piper; ienibahar; boia
(condimente); pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; plăcinte; sosuri de
carne; fondante (cofetărie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; praline; condimente; produse pentru frăgezit carne
de uz casnic; produse de panificaţie;
propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru prăjituri; sosuri de fructe; gumă de
mestecat; mirodenii (condimente); germeni de grâu pentru consum uman; zahăr; anason (seminţe); seminţe de in
pentru consum uman; sirop de melasă;
siropuri şi melasă; aluat de prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pentru
alimentaţie; sare pentru conservarea
alimentelor; sare de bucătărie; sare de
ţelină; şerbeturi (îngheţată); glazură de
şuncă; sos de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); condimente aromate;
produse pentru a stabiliza frişca; sushi;
tapiocă; tartrat acid de potasiu pentru uz
culinar; tartrat acid de potasiu pentru uz
alimentar; zarzavaturi conservate (condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocuitori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă;
chutneys (condiment); ciau-ciau (condiment); şofran (mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru alimentaţie; esenţe
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale.
(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 02.09.01;
04.05.05; 04.05.21; 08.01.23; 24.01.10;
27.05.01; 29.01.15.
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TRADEMARKS
(210) 041453
(220) 2017.11.06
(730) Obşcestvo
s
ogranicennoi
otvetstvennostiu "GRAND CANDY",
AM
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia
(540)

(591) Culori revendicate: gri, alb, negru, galben, galben-închis, portocaliu, portocaliu-închis, roşu, bej.
(511) NCL(11-2017)
30 - preparate aromatice de uz alimentar;
arome pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţiale; arome pentru băuturi, cu
excepţia uleiurilor esenţiale; arome de
cafea; arome, cu excepţia uleiurilor
esenţiale; anason în formă de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vanilie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; lianţi
pentru mezeluri; lianţi pentru îngheţată
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru gătit; alge (condimente); cuişoare;
glazură pentru prăjituri; glucoză pentru
uz culinar; muştar; aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar; drojdie; agenţi
de îngroşare pentru gătit; maia; înlocuitori de cafea; preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua; sosuri pentru salate;
dulciuri pentru decorarea pomului de
Crăciun; torturi; produse de cofetărie;
produse de cofetărie pe bază de arahide; produse de cofetărie pe bază de

MĂRCI
migdale; paste alimentare făinoase; produse de patiserie; ghimbir (mirodenii);
îngheţată de iaurt (îngheţate); cacao;
produse de cacao; cremă tartar pentru
uz culinar; cremă tartar pentru uz alimentar; capere; caramele (bomboane);
curry (condiment); ketchup (sos); gluten
preparat ca produs alimentar; lemn dulce (cofetărie); bomboane cu mentă;
bomboane, inclusiv drajeuri, bomboane
de ciocolată; scorţişoară (condiment);
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; biscuiţi săraţi; turmeric; gheaţă
pentru răcire; gheaţă naturală sau artificială; gheaţă comestibilă; acadele; maioneză; maltoză; marinate; miere; lăptişor de matcă; îngheţată; făină; făină de
grâu; spume de desert (dulciuri); spume
de ciocolată; mentă pentru utilizare în
cofetărie; cacao cu lapte; cafea cu lapte;
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe
bază de cacao; băuturi pe bază de ceai;
ciocolată cu lapte (băutură); ciocolată de
băut; infuzii, cu excepţia celor medicale;
nucşoară; pastă din boabe de soia (condiment); melasă; piper; ienibahar; boia
(condimente); pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi Petit-beurre; plăcinte; sosuri de
carne; fondante (cofetărie); prafuri pentru îngheţate; praf de copt; praline; condimente; produse pentru frăgezit carne
de uz casnic; produse de panificaţie;
propolis; turte dulci; mirodenii; praf pentru prăjituri; sosuri de fructe; gumă de
mestecat; mirodenii (condimente); germeni de grâu pentru consum uman; zahăr; anason (seminţe); seminţe de in
pentru consum uman; sirop de melasă;
siropuri şi melasă; aluat de prăjituri; dulciuri; bicarbonat de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt); malţ pentru
alimentaţie; sare pentru conservarea
alimentelor; sare de bucătărie; sare de
ţelină; şerbeturi (îngheţată); glazură de
şuncă; sos de soia; sos de tomate; sosuri (condimente); condimente aromate;
produse pentru a stabiliza frişca; sushi;
tapiocă; tartrat acid de potasiu pentru uz
culinar; tartrat acid de potasiu pentru uz
alimentar; zarzavaturi conservate (condimentare); oţet; oţet de bere; fermenţi
pentru paste; halva; pâine; cicoare (înlocuitori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă;
chutneys (condiment); ciau-ciau (condiment); şofran (mirodenii); ciocolată; extract de malţ pentru alimentaţie; esenţe

MD -BOPI 1/2018
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale.
(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 04.05.05;
04.05.21; 08.01.23; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 041475
(220) 2017.11.01
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru.
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.12.

(210) 041500
(220) 2017.11.09
(730) ARNITRANS S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 1/2018
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 041501
(220) 2017.11.10
(730) Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul declară că renunţă la invocarea
oricărui drept exclusiv: "CIGARETTE".
(511) NCL(11-2017)
34 - ţigări, ţigări electronice.

(210) 041502
(220) 2017.11.10
(730) DAS SOLUTIONS S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15, ap. (of.) 125,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.10.

(210) 041504
(220) 2017.11.13
(730) IANCU Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 55, ap. 30,
MD-3606, Ungheni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

MĂRCI
(210) 041507
(220) 2017.11.16
(730) ŞCERBIN Constantin, MD
Str. Conev nr. 36, ap. 99,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

(210) 041508
(220) 2017.11.10
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD
Str. Primăverii nr. 7, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2018
(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 27.05.17.

(210) 041509
(220) 2017.11.10
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD
Str. Primăverii nr. 7, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 27.05.17.

(210) 041510
(220) 2017.11.13
(730) ViiV Healthcare Company, US
Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicale; vaccinuri.
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(210) 041511
(220) 2017.11.13
(730) ViiV Healthcare Company, US
Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808,
Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(210) 041513
(220) 2017.11.13
(730) SAVCENCO Maria, MD
Str. Nabatnaia nr. 2, ap. 21,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicale; vaccinuri.

(210) 041512
(220) 2017.11.09
(730) PIROGAN Oleg, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri;
materiale metalice pentru construcţii;
construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse
de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transportare;
seifuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 07.03.01; 26.04.09; 26.11.07;
26.13.25; 27.05.01.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul declară că renunţă la invocarea
oricărui drept exclusiv: "floristic & decor",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
31 - plante şi flori naturale;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.20; 05.13.08;
05.13.25; 27.05.08.

(210) 041514
(220) 2017.11.13
(730) OLISGRUP S.R.L., MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni,
Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 26.05.18; 26.05.24; 27.05.01.

(210) 041515
(220) 2017.11.13
(730) PALADII Stanislav, MD
Str. N. Titulescu nr. 49, bloc 2, ap. 21,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, bordo,
cafeniu, roşu, roz, coral, galben, verde.
(511) NCL(11-2017)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment;
44 - aranjamentul florilor; închirierea florilor.
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.20;
05.05.23; 09.01.10; 19.03.11; 27.05.15;
29.01.15.

(210) 041516
(220) 2017.11.10
(730) AIR MOLDOVA, companie aeriană,
întreprindere de stat, MD
Aeroport,
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova

MD -BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 03.07.17; 27.05.07; 28.05.00.

(210) 041517
(220) 2017.11.10
(730) GENESIS DENTAL S.R.L., MD
Str. Cartuşa nr. 54, ap. 37, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 02.09.10; 25.01.10; 26.04.06;
26.04.14; 27.05.08.
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MD - BOPI 1/2018
(210) 041519
(220) 2017.11.14
(730) CLEVER ENERGY S.R.L., MD
Str. Liuba Dimitriu nr. 20, ap.(of.) 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri
pentru iluminat;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 01.15.15; 03.01.08; 27.03.03;
27.03.12; 27.05.08.

(210) 041520
(220) 2017.11.14
(730) LIANAT-GRUP S.R.L., MD
Str. Suceviţa nr. 31, ap. 34,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 01.15.24; 24.01.12; 24.03.16;
24.11.07; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.11;
27.07.11.

(210) 041527
(220) 2017.11.16
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 1/2018
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 07.15.20; 09.01.18; 20.05.25;
26.15.03; 27.03.15; 27.05.24.

(210) 041530
(220) 2017.11.15
(730) STOLEARENCO Alexei, MD
MD-3553, Vatici, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(554)
(511)
33 (531)

Marcă tridimensională.
NCL(11-2017)
băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
CFE(5) 19.07.02; 19.07.12; 19.07.17.

(210) 041528
(220) 2017.11.20
(730) EUROPLAS LUX S.R.L., MD
Str. Păcii nr. 4, ap. 2,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri;
materiale metalice pentru construcţii;
construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse
de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transportare;
seifuri;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate;
copertine din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru depozitarea şi
transportarea materialelor în vrac; materiale de umplutură şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, carton, cauciuc
sau din materiale plastice; materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora;

(511) NCL(11-2017)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
masă.

(210) 041531
(220) 2017.11.15
(730) STOLEARENCO Alexei, MD
MD-3553, Vatici, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
masă.

(210) 041532
(220) 2017.11.15
(730) STOLEARENCO Alexei, MD
MD-3553, Vatici, Orhei,
Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
masă.

(210) 041533
(220) 2017.11.15
(730) LAZARI Roman, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 2, ap. 25,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 041535
(220) 2017.11.16
(730) LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice, în special vinuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială.

(210) 041537
(220) 2017.11.16
(730) PĂDURE Vadim, MD
Str. Nucarilor nr. 36, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 041534
(220) 2017.11.16
(730) LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice, în special vinuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială.
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(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 27.05.13.

(210) 041538
(220) 2017.11.17
(730) BRĂNEŞTI S.R.L., firmă, MD
MD-3515, Brăneşti, Orhei,
Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 06.01.01; 06.01.07; 27.05.01.

(210) 041539
(220) 2017.11.17
(730) BRĂNEŞTI S.R.L., firmă, MD
MD-3515, Brăneşti, Orhei,
Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.24.

(210) 041541
(220) 2017.11.17
(730) CERNEV Vadim, MD
Str. Sovetskaia nr. 2, ap. 17, MD-6104,
Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.25;
26.01.18; 27.01.07; 27.05.19; 27.05.22.

(210) 041540
(220) 2017.11.16
(730) AUTO HELP S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 3/3, ap. 206,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 041542
(220) 2017.11.17
(730) ALINIA-ART S.R.L., MD
Str. M. Lomonosov nr. 39, ap. 31,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie
de uz casnic; draperii textile sau din material plastic;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 09.01.01; 09.01.08; 09.05.12;
09.05.13; 27.03.15; 27.05.01.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 25.07.01; 25.07.07; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 041546
(220) 2017.11.17
(730) STOLEARENCO Alexei, MD
MD-3553, Vatici, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(210) 041543
(220) 2017.11.18
(730) CHELTUIALA Radu, MD
Str. Independenţei nr. 1a,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 041544
(220) 2017.11.21
(730) PETROV Serghei, MD
Str. Ion Creangă nr. 43/1, ap. 40,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2017)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
masă.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.15; 26.02.01;
27.05.21.

(210) 041549
(220) 2017.11.15
(730) INSURANCE ING BROKER S.R.L.,
broker de asigurare-reasigurare, MD
Str. C. Negruzzi nr. 3, MD-6814,
Dănceni, Ialoveni, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.10.

(210) 041550
(220) 2017.11.15
(730) BAŞCANEAN Sergiu, MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici
nr. 11, bloc 1, ap. 38,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
bagaje şi genţi de transport; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; gulere, lese şi articole de
îmbrăcăminte pentru animale;
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie
de uz casnic; draperii textile sau din material plastic;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu
gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.14; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 03.07.17; 27.05.11; 29.01.12.

(210) 041553
(220) 2017.11.17
(730) LACTALIS-ALBA S.R.L., companie,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 10,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

(210) 041551
(220) 2017.11.16
(730) CEBAN Irina, MD
Str. Gagarina nr. 116,
MD-6600, Camenca, Republica Moldova
GUŢENCO Ira, MD
Bd. Dacia nr. 36, ap. 22,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - lapte şi produse lactate.
(531) CFE(5) 01.01.02; 03.04.02; 03.04.24;
05.05.21; 27.05.08.

(210) 041554
(220) 2017.11.17
(730) TRIFAN Marin, MD
Str. Ginta Latină nr. 44/2,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul declară că renunţă la invocarea
oricărui drept exclusiv: "Moldavian", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.11.13; 26.15.25; 27.01.13;
27.01.25; 27.05.17.

(210) 041556
(220) 2017.11.21
(730) CHELTUIALA Radu, MD
Str. Independenţei nr. 1a,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.11.

(210) 041555
(220) 2017.11.20
(730) BURAGA Alexandrin, MD
Str. I. Nistor nr. 15,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 041557
(220) 2017.11.21
(730) GMP LTD, GE
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe şi alimente dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD -BOPI 1/2018
(210) 041559
(220) 2017.11.22
(730) ROMANIUC LARISA, întreprindere
individuală, MD
Str. Florica Niţă nr. 2/1, ap.(of.) 34,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) 041560
(220) 2017.11.17
(730) CHELTUIALA Radu, MD
Str. Independenţei nr. 1a,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 041558
(220) 2017.11.21
(730) GMP LTD, GE
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia
(540)
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe şi alimente dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 041561
(220) 2017.11.22
(730) ROMANIUC LARISA, întreprindere
individuală, MD
Str. Florica Niţă nr. 2/1, ap.(of.) 34,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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TRADEMARKS

(210) 041562
(220) 2017.11.22
(730) ROMANIUC LARISA, întreprindere
individuală, MD
Str. Florica Niţă nr. 2/1, ap.(of.) 34,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 041564
(220) 2017.11.15
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(511) NCL(11-2017)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de
pudră utilizate pentru pictură, decorare,
imprimare şi artă;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri
nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice nemedicinale,
loţiuni nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe şi alimente dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme
albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmite-

(210) 041563
(220) 2017.11.22
(730) UMANIUC Gabriela, MD
Str. Decebal nr. 12, ap. 92,
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 03.09.16; 03.09.24; 27.05.17.
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MĂRCI

11 -

12 16 -

19 -

20 -

21 -

24 -

25 27 -

29 -

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare;
vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); adezivi (materiale de lipit)
pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru pictură şi artişti; pensule; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru ambalare
şi împachetare; caractere tipografice;
clişee;
materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice pentru depozitare sau transportare; produse din os, corn, fanoane de
balenă sau sidef (prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă de mare; ambră;
ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii;
material pentru curăţare; sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei de
construcţie; sticlărie, porţelan şi faianţă;
textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie
de uz casnic; draperii textile sau din material plastic;
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

MD -BOPI 1/2018
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi
forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; alimente şi
băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; servicii operaţionale on-line de
negociere, inclusiv de operare on-line pe
pieţe pentru vânzătorii de produse şi/sau
servicii; servicii de negociere on-line în
care vânzătorul afişează produsele care
urmează să fie oferite spre vânzare,
pentru care cererea de ofertă se face
prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi evaluări de
produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii, preţurilor produselor şi a
serviciilor oferite de vânzători, evaluarea
performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în legătură cu
acestea; servicii de publicitate, servicii
de comercializare pentru terţi prestate
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi
tarabe;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
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MD - BOPI 1/2018
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) 041565
(220) 2017.11.15
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 041566
(220) 2017.11.27
(730) ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 041568
(220) 2017.11.22
(730) STEŢCO Alexandru, MD
Str-la 1 Ciocârliei nr. 12, bloc 3,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
41 - divertisment;
43 - servicii de alimentaţie publică.

(210) 041570
(220) 2017.11.23
(730) ŢURCAN Vitalie, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 143,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 041567
(220) 2017.11.27
(730) ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

MĂRCI
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 07.03.11; 27.03.01; 27.03.15;
27.05.07.

(210) 041573
(220) 2017.11.20
(730) ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 041574
(220) 2017.11.21
(730) TOP-FARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 78,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale; produse igienice pentru medicină; substanţe şi
alimente dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

MD -BOPI 1/2018
(210) 041576
(220) 2017.11.22
(730) SIMPALS S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 5, et. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
38 - telecomunicaţii;
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.

(210) 041577
(220) 2017.11.23
(730) ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 041583
(220) 2017.11.24
(730) Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich,
Elveţia
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(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice; preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor şi tulburărilor ochilor; picături de ochi; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical; suplimente dietetice pentru
consum uman.

(210) 041585
(220) 2017.11.24
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 041588
(220) 2017.11.21
(730) FIL-TECH PROD S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 20,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri;
materiale metalice pentru construcţii;
construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse
de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transportare;
seifuri;
maşini
şi maşini-unelte; motoare (cu ex07 cepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme
albe; aparate de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(210) 041589
(220) 2017.11.27
(730) PETROV Serghei, MD
Str. Ion Creangă nr. 43/1, ap. 40,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.24.

(210) 041592
(220) 2017.11.28
(730) FIL-TECH PROD S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 20,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(210) 041593
(220) 2017.11.27
(730) CALIN Andrei, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 14/6,
MD-3602, Ungheni, Republica Moldova

MD -BOPI 1/2018
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.15.11; 02.01.01; 02.01.23;
02.09.12; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.06;
27.05.24.

(210) 041594
(220) 2017.11.29
(730) OLTEXMOBIL S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 5/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24.

(210) 041604
(220) 2017.11.21
(730) BÎRSA Mihail, MD
Str. Butucului nr. 16, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul declară că renunţă la invocarea
oricărui drept exclusiv: "®", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde, albastru.
(511) NCL(11-2017)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 24.15.11;
24.15.13; 27.05.17; 29.01.14.

(210) 041606
(220) 2017.11.27
(730) DARIE Tudor, MD
Str. Alba-Iulia nr. 194/3, ap. 15,
MD-2027, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, oranj.
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TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.13.15; 03.13.05; 26.05.01;
26.05.16; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 041607
(220) 2017.11.28
(730) BALAN Dan, MD
Str. Pavel Boţu nr. 1, bloc 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte
din carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 041608
(220) 2017.11.29
(730) DEZFARMTEH S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 30, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe şi alimente dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(210) 041611
(220) 2017.11.29
(730) PRODAN Paula, MD
Str. Negruzzi nr. 76/2,
MD-3502, Orhei, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2018

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 05.03.13; 24.09.02; 24.09.07;
24.09.14; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 041615
(220) 2017.11.30
(730) TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(210) 041758
(220) 2017.11.22
(730) GOLUBCOV Stanislav, MD
Bd. Moscova nr. 3, bloc 3, ap. 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2017)
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
bagaje şi genţi de transport; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; gulere, lese şi articole de
îmbrăcăminte pentru animale;

(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.17.
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TRADEMARKS

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30039
2017.10.18
2026.12.26
039917
2016.12.26
RUNEVIN S.R.L., MD
Str. Vlasov nr. 28, MD-3820, Dezghingea,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30122
2017.10.07
2026.11.30
039805
2016.11.30
VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VINULUI".
(511) NCL(10-2016)
33 - vinuri;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Pashmina", "SHOP", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 09.01.21; 09.03.13; 17.05.02; 26.04.18;
27.05.01.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30119
2017.10.07
2026.02.24
038429
2016.02.24
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2016)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30146
2017.10.10
2026.08.18
039360
2016.08.18
MOLTO Y CIA., S.A., ES
Avenida de Azorín, 18 03440 IBI (Alicante),
Spania

(540)

(511) NCL(10-2016)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30149
2017.06.21
2026.09.27
039527
2016.09.27
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2018
(591) Culori revendicate: alb, gri, negru, oranj, verde, albastru, roşu.
(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.23; 05.05.20; 05.05.21; 26.01.05;
26.02.05; 26.04.04; 27.05.05; 29.01.15.

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

30151
2017.10.11
2026.12.20
039889
2016.12.20
689949
2016.06.27
CH
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, oranj, roşu, alb,
maro-deschis.
(511) NCL(10-2016)
32 - bere.
(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 24.05.07; 24.09.08;
25.01.15; 25.01.17; 27.03.15; 27.05.11; 29.01.15.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30150
2017.10.12
2026.10.25
039677
2016.10.25
Luc Vocks, MD
Str. Ivan Zaikin nr. 2, ap. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "LESS SMELL", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice,
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.05; 24.17.02; 26.11.03;
26.11.12; 26.11.21; 27.05.10.

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''development aid'', cu
excepţia executării grafice deosebite.

30160
2017.10.14
2026.09.27
039525
2016.09.27
ALBU Veaceslav, MD
Str. G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2016)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 10.05.17; 24.03.09; 26.01.03; 26.04.03;
27.05.13.

(511) NCL(10-2016)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30166
2017.10.16
2026.09.09
039462
2016.09.09
MOBVARO-M S.R.L., MD
Str. G. Coşbuc nr. 37, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova

(540)

30165
2017.10.20
2026.05.27
038985
2016.05.27
VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Lider absolut în
vînzarea mobilei !", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn,
fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă de mare; ambră;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.02; 05.07.07; 07.15.05; 07.15.08;
25.01.13; 26.04.03; 27.05.11.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DE AUTOR", cu excepţia executării grafice deosebite.
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30167
2017.10.16
2026.10.20
039653
2016.10.20
Colgate-Palmolive Company,
a Delaware company, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2018
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30175
2017.10.22
2026.11.16
039761
2016.11.16
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ENAMEL STRENGTH",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri, albastru.
(511) NCL(10-2016)
03 - pastă de dinţi; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 02.09.10; 25.05.03; 26.01.14; 26.11.02;
27.05.10; 29.01.14.
(511) NCL(10-2016)
32 - bere.
(531) CFE(5) 25.01.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.03.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30168
2017.10.16
2026.10.20
039654
2016.10.20
Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

30177
2017.10.22
2027.01.17
040010
2017.01.17
CEAICA Igor, MD
Str. Florilor nr. 12, bloc 2, ap. 47,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "GUM STRENGTH", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri, roz-deschis,
roz-închis.
(511) NCL(10-2016)
03 - pastă de dinţi; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 02.09.10; 25.05.03; 26.01.14; 26.11.02;
27.05.10; 29.01.15.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "mai bun", cu excepţia
executării grafice deosebite.
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(511) NCL(11-2017)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate
şi semiprelucrate; produse din materiale
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;

TRADEMARKS
(540)

19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.20; 26.02.08; 26.11.21;
27.05.17.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30178
2017.10.22
2027.02.03
040112
2017.02.03
INTEGRATEH S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 52, ap. 30,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben, alb.
(511) NCL(11-2017)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VARNIŢA", "PREMIUM",
"APĂ MINERALĂ NATURALĂ", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
32 - ape minerale şi gazoase.
(531) CFE(5) 03.07.01; 07.01.01; 07.05.08; 07.05.25;
07.15.22; 25.03.25; 27.05.01.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30188
2017.10.20
2026.09.05
039429
2016.09.05
SUHODOLSCAIA Galina, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 1, ap. 4,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova

(540)

35 - publicitate.
(531) CFE(5) 25.07.06; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.17;
29.01.13.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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30185
2017.08.20
2026.08.03
039321
2016.08.03
FABRICA DE BERE DIN BENDER,
societate pe acţiuni de tip închis, MD
Str. Drujba nr. 7,
MD-3200, Bender, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "BIO", "SPORT", cu excepţia executării grafice deosebite.

MĂRCI
(511) NCL(10-2016)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.08; 02.03.16; 26.01.14;
27.05.17.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30192
2017.10.23
2026.07.13
039142
2016.07.13
GIOSAN Traian-Catalin, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 82,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 1/2018
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30193
2017.10.23
2026.12.07
039844
2016.12.07
DIRECT INVEST S.R.L., MD
Şos. Balcani nr. 6, of. 77,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DIRECT CREDIT",
"CREDIT", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.07; 27.05.17.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30200
2017.10.29
2026.12.05
039837
2016.12.05
MELNIC Valeri, MD
Str. Livezilor nr. 17,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul
exclusiv:
"FISH",
"&",
"SEAFOOD", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10-2016)
29 - peşte, produse din peşte, fructe de mare;
31 - peşte viu, fructe de mare vii.
(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 25.01.06;
27.05.24.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Great Wine", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 25.01.15; 26.04.18; 27.05.03.

TRADEMARKS
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30226
2017.11.05
2027.01.13
040031
2017.01.13
MIRATON-IMPEX S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 63, ap. 61,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30210
2017.10.30
2026.11.15
039753
2016.11.15
CREDIT CMB S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. A. Puşkin nr. 45/B, et. 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''Mikro'', ''Kapital'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.13.25; 27.01.01; 27.05.21.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30211
2017.11.05
2026.11.21
039778
2016.11.21
BULAT Ilie, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 1, ap. 50,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2016)
43 - servicii de alimentaţie publică.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "E-smoke", "vape shop",
"stop smoking start vaping", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, gri.
(511) NCL(11-2017)
34 - ţigări electronice, accesorii, lichide.
(531) CFE(5) 10.01.10; 10.01.12; 10.01.18; 10.01.25;
15.09.01; 15.09.02; 19.03.01; 19.07.25; 27.05.11;
29.01.14.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30234
2017.11.13
2026.09.08
039469
2016.09.08
PREMIER TOBACCO S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2018
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30236
2017.11.13
2026.09.26
039521
2016.09.26
CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia cuvântului ''FAVORIT'' şi a executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, sur, verde.
(511) NCL(10-2016)
34 - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; produse de
tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 05.03.01; 05.03.16;
19.03.03; 19.03.24; 25.01.06; 25.01.25; 27.05.08;
29.01.15.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30235
2017.11.07
2026.09.16
039490
2016.09.16
EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT
S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2016)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(511) NCL(10-2016)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semiprelucrate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30238
2017.11.13
2026.12.02
039829
2016.12.02
Stafford-Miller (Ireland) Limited, IE
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
Waterford, Irlanda

(540)

TRADEMARKS
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 21.03.21; 28.05.00.

(511) NCL(10-2016)
03 - preparate şi substanţe pentru curăţarea protezelor dentare;
05 - preparate şi substanţe adezive pentru proteze dentare.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30246
2017.11.11
2026.01.12
038181
2016.01.12
CUJBĂ Oleg, MD
Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30247
2017.11.11
2026.05.06
038879
2016.05.06
OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "АНТИ МЕДВЕДКА", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
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(591) Culori revendicate: alb, negru, verde-deschis,
verde-închis, gri, bej, albastru.
(511) NCL(10-2016)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii.
(531) CFE(5) 05.09.03; 05.11.02; 26.01.15; 29.01.15.

MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30248
2017.11.11
2026.08.25
039413
2016. 08.25
STARNET REGIONAL S.R.L., MD
Str. Columna nr. 170,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 1/2018
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''PIVZAVOD'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 19.01.01; 19.01.07; 24.17.02; 26.04.18;
26.04.24; 27.03.15; 27.05.24.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''Regional'', cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.12; 01.01.15;
27.05.11; 29.01.12.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

30252
2017.11.12
2026.11.30
039810
2016.11.30
POGONEA Eugeniu, MD
Str. Florilor nr. 12/4, ap. 36,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

30256
2017.11.12
2027.02.17
040186
2017.02.17
MATTEL, Inc., US
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245-5012,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare; toate
produsele cuprinse în clasa 09, inclusiv căşti;
programe pentru jocuri de calculator (software de calculatoare); radiouri; computere; casete video; DVD-uri; CDS-uri; ochelari de
soare; magneţi; ochelari de protecţie; telefoane; etuiuri pentru telefoane; carduri magnetice; jocuri electronice; monitoare pentru
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supraveghere; software; aplicaţii software
(aplicaţii) reîncărcabile;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere tipografice; clişee; toate produsele cuprinse în clasa
16, inclusiv articole de papetărie; calendare;
jurnale; autocolante (articole de papetărie);
albume fotografice; lut; timbre poştale; sigilii,
carduri; hârtie de ambalaj; pungi pentru cadouri; penare; creioane; pixuri şi stilouri;
markere; creioane pastel; mape; decoraţiuni
din hârtie pentru petreceri; şervete; şerveţele; bannere;
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line;
organizarea reprezentaţiilor în direct; furnizarea jocurilor on-line; apariţia personală a unui
personaj costumat.

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "РУССКАЯ ДСП", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(11-2015)
19 - materiale de construcţie nemetalice, inclusiv
plăci din particule de lemn, plăci din fibre
laminate;
35 - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro
privind materiale de construcţie nemetalice,
inclusiv plăci din particule de lemn, plăci din
fibre laminate.
(531) CFE(5) 26.04.09; 28.05.00; 29.01.12.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(580)
(800)
(730)

30374
2017.10.27
2025.03.11
041405
2015.03.11
2017.10.27
1245530, 2015.03.11, RU
Kronospan Limited Liability Company, RU
Vladenie
No
100,
Posyolok
Novy,
Yegoryevsky District, RU-140341 Moscow
Region, Federaţia Rusă

(540)

(531) CFE(5) 02.09.23; 04.05.21; 27.05.02.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(580)
(800)
(730)

(540)

30373
2017.10.27
2025.03.11
041404
2015.03.11
2017.10.27
1245387, 2015.03.11, RU
Kronospan Limited Liability Company, RU
Vladenie
No
100,
Posyolok
Novy,
Yegoryevsky District, RU-140341 Moscow
Region, Federaţia Rusă

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "РУССКАЯ ДСП", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(11-2015)
19 - materiale de construcţie nemetalice, inclusiv
plăci din particule de lemn, plăci din fibre
laminate;
35 - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro
privind materiale de construcţie nemetalice,
inclusiv plăci din particule de lemn, plăci din
fibre laminate.
(531) CFE(5) 26.04.09; 28.05.00; 29.01.12.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2017
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.

(220)
Data
de depozit
3
2016.12.26

(111)
Nr. înregistrării
4
30039

(151)
Data
înregistrării
5
2017.10.18

(511)
Clase

1
1

(210)
Nr.
de depozit
2
039917

2

037837

2015.11.03

30085

2017.09.25

25,35

3

038429

2016.02.24

30119

2017.10.07

33

4

039805

2016.11.30

30122

2017.10.07

33,35

5

040155

2017.02.13

30141

2017.10.07

31

6

040160

2017.02.09

30142

2017.10.07

09,16,35,
38,41

7
8

039025
039218

2016.06.12
2016.07.20

30144
30145

2017.10.12
2017.10.12

9
10

039360
039452

2016.08.18
2016.09.12

30146
30147

11

039538

2016.10.04

12

039527

2016.09.27

13

039677

14

039889

15

6
35

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
RUNEVIN S.R.L., MD

(441)
Nr.
BOPI
8
1/2017

(442/450)
Nr. BOPI
9
1/2018

GRIGOR Serghei, MD

2/2016

VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

4/2016

1/2018
1/2018

VERIORG S.R.L., MD

1/2017

AFFINITY PETCARE, S.A., ES

3/2017

Moldcell S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2017

33
30

CUZNETOV Iurie, MD
Vel Pitar SA,
societate comercială, RO

9/2016
9/2016

2017.10.10
2017.10.11

28
33,34

MOLTO Y CIA., S.A., ES
GRECU Sorin, MD

10/2016
1/2017

30148

2017.10.12

29,35

ARIMUS-PRODEX S.R.L., MD

11/2016

30149

2017.06.21

32

12/2016

1/2018

2016.10.25

30150

2017.10.12

35

EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
Luc Vocks, MD

12/2016

1/2018

2016.12.20

30151

2017.10.11

34

Japan Tobacco Inc., JP

2/2017

1/2018

039803

2016.11.28

30152

2017.10.12

41

GORDIENCO Sergiu, MD

1/2017

16

039926

2016.12.27

30153

2017.10.11

25

Christian LOUBOUTIN, FR

1/2017

17

039955

2017.01.05

30154

2017.10.12

02

AKÇALI BOYA VE KIMYA
SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR

2/2017

18

039956

2017.01.05

30155

2017.10.12

02

2/2017

19

039957

2017.01.05

30156

2017.10.12

02

AKÇALI BOYA VE KIMYA
SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
AKÇALI BOYA VE KIMYA
SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR

20

040006

2016.12.29

30157

2017.10.11

21
22

040075
038302

2017.01.24
2016.02.02

30158
30159

2017.10.10
2017.10.13

23
24

039525
040027

2016.09.27
2017.01.19

30160
30161

2017.10.14
2017.10.18

16
29,31

25

037824

2015.10.30

30162

2017.10.18

05

Bayer Consumer Care AG, CH

1/2016

26

038017

2015.12.08

30163

2017.10.16

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2016

27

038985

2016.05.27

30165

2017.10.20

33

VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD

7/2016

1/2018

28

039462

2016.09.09

30166

2017.10.16

20,35

MOBVARO-M S.R.L., MD

10/2016

1/2018

29

039653

2016.10.20

30167

2017.10.16

03

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware company, US

11/2016

1/2018

30

039654

2016.10.20

30168

2017.10.16

03

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware company, US

11/2016

1/2018

31

039841

2016.12.07

30169

2017.10.17

14,28,41

32

040064

2017.01.25

30170

2017.10.16

21

44

SAMIRA STIL S.R.L., MD

01,05,22,35 STRATULAT Ion, MD
09,18,35
VICMOBILE S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
ALBU Veaceslav, MD
PRIMĂRIA COLIBAŞI, MD

1/2018

2/2017

2/2017
3/2017
3/2016
11/2016
2/2017

BÎRSA Dan, MD

2/2017

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware company, US

3/2017

1/2018
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

33
34

040067
040161

2017.01.26
2017.02.14

30171
30172

2017.10.17
2017.10.18

25,45
20,22,24,
35,37,39

7

8

35

040178

2017.02.16

30173

2017.10.18

36

040188

2017.02.20

30174

2017.10.18

37

039761

2016.11.16

30175

2017.10.22

32

38

039916

2016.12.26

30176

2017.10.22

05,35

ELODI-FARM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

1/2017

39

040010

2017.01.17

30177

2017.10.22

17,19

CEAICA Igor, MD

2/2017

1/2018

40

040112

2017.02.03

30178

2017.10.22

11,35

INTEGRATEH S.R.L., MD

2/2017

1/2018

41

040204

2017.02.21

30179

2017.10.22

36

SEBO CREDIT S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD

3/2017

42

040232

2017.02.24

30180

2017.10.22

19,27

CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2017

43

040233

2017.02.24

30181

2017.10.22

02,03

CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2017

44

040236

2017.02.24

30182

2017.10.22

19,27

CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2017

45

040237

2017.02.24

30183

2017.10.22

19,27

3/2017

46

037947

2015.11.25

30184

2017.10.20

03,35

CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
BELGOREAN Vladimir, MD

47

039321

2016.08.03

30185

2017.08.20

32

48

039376

2016.08.16

30186

2017.10.19

33

9/2016
FABRICA DE BERE
DIN BENDER, societate pe acţiuni
de tip închis, MD
SÎRBU Anatolie, MD
11/2016

49

039377

2016.08.16

30187

2017.10.19

33

SÎRBU Anatolie, MD

11/2016

50

039429

2016.09.05

30188

2017.10.20

41,44

SUHODOLSCAIA Galina, MD

10/2016

51

040020

2017.01.20

30189

2017.10.20

25,40

GHERGHIŞAN Igor, MD

3/2017

52

040182

2017.02.16

30190

2017.10.19

38,42

TRABIA-NETWORK S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

3/2017

53

039142

2016.07.13

30192

2017.10.23

29,31

GIOSAN Traian-Catalin, MD

8/2016

1/2018

54
55

039844
039857

2016.12.07
2016.12.09

30193
30194

2017.10.23
2017.10.17

36
09,42

1/2017
3/2017

1/2018

56

039959

2017.01.05

30195

2017.10.23

30,35

DIRECT INVEST S.R.L., MD
Western Digital Technologies,
Inc., US
AGRI PROIECT CO S.R.L., MD

57

039960

2017.01.05

30196

2017.10.23

30,35

AGRI PROIECT CO S.R.L., MD

2/2017

58

040158

2017.02.14

30197

2017.10.24

42

ŞILONOSOV Alexandr, MD

3/2017

59

040159

2017.02.14

30198

2017.10.24

42

ŞILONOSOV Alexandr, MD

60
61

040128
039837

2017.02.08
2016.12.05

30199
30200

2017.10.26
2017.10.29

62

040187

2017.02.17

30201

2017.10.29

63

040214

2017.02.22

30202

2017.10.29

64

040231

2017.02.22

30203

2017.10.29

35

SMART SOLVER S.R.L., MD

3/2017

65

040284

2017.03.03

30204

2017.10.29

33

PASCARU Adrian, MD

3/2017

66
67

038036
038781

2015.12.10
2016.04.19

30205
30206

2017.10.18
2017.09.29

11
24,25,35

OOO Akvatoria, RU
ORIENT ACCENT S.R.L., MD

2/2016
5/2016

68

039907

2016.12.23

30207

2017.10.30

35,38

69

039606

2016.10.13

30208

2017.10.27

03

70

039703

2016.11.01

30209

2017.11.06

71

039753

2016.11.15

30210

2017.10.30

36

72
73

039778
039969

2016.11.21
2017.01.09

30211
30212

2017.11.05
2017.11.01

43
07,08

SOLOGUB Dana, MD
PANMOBILI S.R.L., MD
PANUŞ Valentina, MD
PANUŞ Corneliu, MD

2/2017
3/2017

33

Wine International Project S.R.L.,
MD

3/2017

11

STENATA S.R.L.,
societate comercială, MD
GUŢU Serghei, MD

3/2017

10,21,39,40 BELNIS S.R.L., MD
33
MELNIC Valeri, MD
09,28,41

MATTEL, Inc., US

29,31,33,35 NISVINEX GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2016

1/2018

2/2016
1/2018

1/2018

2/2017

3/2017
3/2017
1/2017

1/2018

3/2017
3/2017

IMOBI-ONLINE S.R.L., MD

3/2017

The Procter & Gamble Company,
US

11/2016

05,29,30, CUZNETOV Iurie, MD
31,32,33,
35,41,42,44

9

1/2017

CREDIT CMB S.R.L., organizaţie
de microfinanţare, MD

12/2016

1/2018

BULAT Ilie, MD
Gebr. Schröder GmbH, DE

12/2016
3/2017

1/2018

MĂRCI

MD - BOPI 1/2018

1

2

3

4

5

6

74
75

040019
040094

2017.01.20
2017.02.01

30213
30214

2017.10.30
2017.10.30

20,35
09,35,42

76
77

040141
040191

2017.02.09
2017.02.14

30215
30216

2017.10.27
2017.11.03

30
05

78

040192

2017.02.14

30217

2017.11.03

05

79

040193

2017.02.14

30218

2017.11.03

80

040194

2017.02.14

30219

81

040195

2017.02.14

82

040196

83

7

8

9

BEZNOS Denis, MD
Google Inc., corporaţia statului
Delaware, US

3/2017
3/2017

Kellogg Company, US
GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS LIMITED, IN
GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS LIMITED, IN

3/2017
3/2017

05

EMCURE PHARMACEUTICALS
LIMITED, IN

3/2017

2017.11.03

05

EMCURE PHARMACEUTICALS
LIMITED, IN

3/2017

30220

2017.11.03

05

EMCURE PHARMACEUTICALS
LIMITED, IN

3/2017

2017.02.14

30221

2017.11.03

05

EMCURE PHARMACEUTICALS
LIMITED, IN

3/2017

040197

2017.02.14

30222

2017.11.03

05

3/2017

84

038754

2016.04.14

30223

2017.10.31

11,21

EMCURE PHARMACEUTICALS
LIMITED, IN
CEPOI Victor, MD

85

039891

2016.12.21

30225

2017.11.05

34

Philip Morris Brands S.A.R.L., CH

4/2017

86

040031

2017.01.13

30226

2017.11.05

34

MIRATON-IMPEX S.R.L., MD

2/2017

87
88

040222
040223

2017.02.23
2017.02.23

30228
30229

2017.11.05
2017.11.05

32
32

SHAWA KHALED, MD
SHAWA KHALED, MD

3/2017
3/2017

89

040226

2017.02.22

30230

2017.11.05

24,25,26

90

040238

2017.02.24

30231

2017.11.05

91

040239

2017.02.24

30232

2017.11.05

92

040244

2017.02.24

30233

2017.11.05

93

039469

2016.09.08

30234

2017.11.13

34

PREMIER TOBACCO S.R.L., MD

12/2016

1/2018

94

039490

2016.09.16

30235

2017.11.07

32

EUROPEAN DRINKS IMPORT
EXPORT S.A., întreprindere
cu capital străin, MD

11/2016

1/2018

95
96

039521
039557

2016.09.26
2016.10.06

30236
30237

2017.11.13
2017.11.10

12/2016
12/2016

1/2018

97

039829

2016.12.02

30238

2017.11.13

09,16,17,25 CEPOI Victor, MD
33,35
DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
03,05
Stafford-Miller (Ireland) Limited,
IE

1/2017

1/2018

98

040016

2017.01.19

30239

2017.11.13

44

Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US

3/2017

99

040017

2017.01.19

30240

2017.11.13

44

Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US

3/2017

100

040137

2017.02.09

30241

2017.11.07

34

Japan Tobacco Inc., JP

4/2017

101

040168

2017.02.13

30242

2017.11.09

30,35

HEGEMON GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2017

102
103

040198
040290

2017.02.20
2017.03.10

30243
30244

2017.11.07
2017.11.13

34
30,35

Gallaher Limited, GB
CERNEA Lilia, MD

4/2017
4/2017

104

037216

2015.06.23

30245

2017.11.11

21,33,35

CABIGRUP S.R.L., MD

7/2015

105

038181

2016.01.12

30246

2017.11.11

01,05

106

038879

2016.05.06

30247

2017.11.11

01

107

039413

2016.08.25

30248

2017.11.11

108

040229

2017.02.24

30250

2017.11.15

45

MIHAILOVA Alexandra, MD

3/2017

109

038677

2016.04.06

30251

2017.11.19

29,35

AUGUR PERLA S.A., MD

7/2016

110
111

039810
040139

2016.11.30
2017.02.09

30252
30253

2017.11.12
2017.11.12

32,35
05

POGONEA Eugeniu, MD
Mylan Inc., US

1/2017
4/2017

112

040142

2017.02.13

30254

2017.11.12

06,08,16,
21,24,35

IVYBRIDGE VENTURES
LIMITED, CY

4/2017

DIVALCONI S.R.L.,
societate comercială, MD
19,27
CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
19,27,35,37 CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
05,31
SUN PRODUCT S.R.L., MD

3/2017

7/2016
1/2018

3/2017
3/2017
3/2017
3/2017

CUJBĂ Oleg, MD

4/2016

1/2018

OBEREGAGRO S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

6/2016

1/2018

11/2016

1/2018

35,36,38,41 STARNET REGIONAL S.R.L.,
MD

1/2018

127

MD - BOPI 1/2018

TRADEMARKS

1

2

3

4

5

113
114

040144
040186

2017.02.09
2017.02.17

30255
30256

2017.11.12
2017.11.12

05
Mylan Inc., US
09,16,28,41 MATTEL, Inc., US

6

7

8

9

4/2017
3/2017

115

040210

2017.02.24

30257

2017.11.13

040216

2017.02.23

30258

2017.11.12

STEREA Evelina, MD
STEREA Tatiana, MD
BRICO-COM S.R.L, MD

3/2017

116
117

040218

2017.02.23

30259

2017.11.13

30,31,32,
35,43
09,11,16,
35,39
03,05,09,10

1/2018

BULAT Alexandru, MD

3/2017

118

040260

2017.03.01

30260

2017.11.13

33

PASCARU Adrian, MD

3/2017

119

040266

2017.03.02

30261

2017.11.12

35,38

120

040285

2017.03.03

30262

2017.11.13

33

121

040291

2017.03.06

30263

2017.11.12

122

040307

2017.03.14

30264

123
124

040313
040317

2017.03.10
2017.03.13

30265
30266

125

040319

2017.03.13

30267

2017.11.13

126

040323

2017.03.14

30268

2017.11.13

09,35,37,38 VIATEC SERVICE S.R.L., MD

4/2017

127

040324

2017.03.14

30269

2017.11.13

BOTNARI Alexandru, MD

4/2017

128

040336

2017.03.15

30270

2017.11.13

AGRICI Efim, MD

4/2017

129

040028

2017.01.19

30297

2017.11.27

PRIMĂRIA COLIBAŞI, MD

5/2017

130

041404

2015.03.11

30373

2017.10.27

01,04,06,
09,35,36,
39,41,42,43
32,33,35,
41,43
23,24,25,
27,30
19,35

131

041405

2015.03.11

30374

2017.10.27

19,35

4/2017

WEBIT SUCCESS S.R.L., MD

4/2017

PASCARU Adrian, MD

3/2017

35,38,41

GENERAL MEDIA GROUP
S.R.L., MD

4/2017

2017.11.13

35

EUROLUMINA S.R.L., MD

4/2017

2017.11.13
2017.11.13

30
34

REGINA NATURII S.R.L., MD
Philip Morris Brands S.A.R.L., CH

4/2017
4/2017

34

Philip Morris Brands S.A.R.L., CH

4/2017

Kronospan Limited Liability Company, RU
Kronospan Limited Liability Company, RU

1/2018
1/2018

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.

128

(186)
Data
expirării
reînnoirii
3

(511)
Clase

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

1

3R 130

2028.01.17

2

3R 131

2028.01.17

01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,17,
19,21,22,28
07,09,11

3

3R 135

2028.02.09

29

SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, HK
Unit 1704-1706, Harbour Centre, Wanchai,
Hong Kong

4

3R 373

2027.11.28

32

5

2R 6248

2027.11.26

09

Coors Brewing Company, US
1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, Statele Unite ale Americii
CommScope Inc. of North Carolina, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
North Carolina, US
1100 CommScope Place SE, Hickory, NC
28602, Statele Unite ale Americii

4

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

5

6

(450)
Nr. BOPI

7

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE
Luxbacken 1, S-105 45 STOCKHOLM, Suedia

7-8/1994

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE
Luxbacken 1, S-105 45 STOCKHOLM, Suedia

7-8/1994
6/1994

7-8/1994

10/1998

4/1999

MĂRCI

MD - BOPI 1/2018

1

2

3

4

6

7

6

2R 6274

2027.11.10

30

ABBOTT LABORATORIES, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale Americii

5

10/1998

4/1999

7

2R 6310

2027.12.22

05

11/1998

4/1999

8

2R 6311

2027.12.22

05,10

11/1998

4/1999

9

2R 6314

2028.01.14

12

Bayer Oy, FI
Pansiontie 47, 20210 Turku, Finlanda
Bayer Oy, FI
Pansiontie 47, 20210 Turku, Finlanda
The Boeing Company, US
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, Statele Unite ale Americii

11/1998

4/1999

10

2R 6315

2028.01.14

12

11/1998

4/1999

11

2R 6320

2027.12.08

30

The Boeing Company, US
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, Statele Unite ale Americii
Wm. Wrigley Jr. Company, US
1132 W. Blackhawk, Chicago, Illinois 60642,
Statele Unite ale Americii

11/1998

4/1999

12

2R 6321

2027.12.12

30

11/1998

4/1999

13

2R 6384

2028.01.11

05

MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
nd
235 East 42 Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii

11/1998

5/1999

14

2R 6428

2028.01.30

05

SANOFI, FR
54 rue La Boétie, 75008 Paris, Franţa

12/1998

6/1999

15

2R 6435

2028.02.02

38,41

12/1998

6/1999

16

2R 6477

2028.01.20

05

1/1999

7/1999

17

2R 6478

2028.01.20

05

1/1999

7/1999

18

2R 6479

2028.01.20

03,05,16

Viacom International Inc., US
1515 Broadway, New York, New York
10036-5794, Statele Unite ale Americii
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia

1/1999

7/1999

19

2R 6491

2028.04.06

02

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
Statele Unite ale Americii

1/1999

7/1999

20

2R 6542

2028.04.03

07

Franklin Electric Co., Inc., US
9255 Coverdale Road, Fort Wayne, Indiana
46809, Statele Unite ale Americii

3/1999

8/1999

21

2R 6613

2028.05.26

05

3/1999

9/1999

22

2R 6757

2027.11.12

08,35

Cilag GmbH International, CH
Gubelstrasse 34 CH-6300 Zug, Elveţia
ACE HARDWARE CORPORATION, US
2200 Kensington Court, Oak Brook, Illinois
60523, Statele Unite ale Americii

6/1999

11/1999

23

2R 6785

2028.01.11

05

Wyeth LLC, US
nd
235 East 42 Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii

5/1999

11/1999

24

2R 6801

2028.01.20

05

6/1999

12/1999

25

2R 7261

2028.01.20

05

11/1999

5/2000

26

2R 7358

2027.12.12

28

4/1999

6/2000

27

2R 7681

2027.11.10

33

Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, AT
Rennbahn Allee 1, 5412 Puch/Salzburg, Austria
BARZA ALBĂ S.A., MD
Str. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova

10/1998

1/2001

28

2R 7682

2027.12.05

33

1/1999

1/2001

29

R 17279

2027.09.20

29,30,35,43

7/2008

12/2008

BARZA ALBĂ S.A., MD
Str. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
Sovmestnoye otkrytoe aktsionernoe
obshchestvo "Kommunarka", BY
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus

129

MD - BOPI 1/2018

130

TRADEMARKS

1

2

3

4

6

7

30

R 17280

2027.09.20

29,30,35,43

Sovmestnoye otkrytoe aktsionernoe
obshchestvo "Kommunarka", BY
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus

5

7/2008

12/2008

31

R 17542

2028.04.25

09,35,38,
41,42

LASNIER FREDERIC GUY MAXIME, FR
Rondonneau, Huisseau Sur Mauves nr. 53,
45130 LOIRET, Franţa

9/2008

2/2009

32

R 17575

2027.11.13

44

MUSTEAŢA Alexandr, MD
Str. Mioriţa nr. 5/3, ap. 24,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

9/2008

2/2009

33

R 17582

2027.11.14

09,16,35,38

9/2008

2/2009

34

R 17683

2027.10.30

35,36,37

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
LIUPAS-IMOBIL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 53,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

10/2008

3/2009

35

R 17717

2027.11.16

09,42

MDR GRUP S.R.L., întreprindere
de cercetare şi producţie, MD
Bd. Iu. Gagarin nr. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

10/2008

3/2009

36

R 17732

2027.12.04

09,16,35,38

10/2008

3/2009

37

R 17733

2027.12.04

09,16,35,38

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

10/2008

3/2009

38

R 17739

2027.12.04

09,16,35,38

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

10/2008

3/2009

39

R 17793

2027.12.11

16,35,41

Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"InterMediaGroup", RU
Ul. Şabolovka, d. 31, str. B, Moskva, 115162,
Federaţia Rusă

10/2008

3/2009

40

R 17862

2027.12.19

36

10/2008

5/2009

41

R 17867

2028.01.30

34

Orange Brand Services Limited, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, US
33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania,
Statele Unite ale Americii

10/2008

5/2009

42

R 18006

2028.02.14

09,38,42

11/2008

6/2009

43

R 18101

2027.11.06

09,11,16,35,
36,37,38,39,
41,43

Orange Brand Services Limited, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
ASTORTA S.A., MD
Str. Kiev nr. 2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

1/2009

6/2009

44

R 18220

2028.02.27

05

Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca

11/2008

7/2009

45

R 18253

2027.12.12

35,43

ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII
A.Ş., TR
Bahcelievler Mah. Sehit Ibrahim Koparir Cad.
No. 4, Bahcelievler, Istanbul, Turcia

1/2009

8/2009

46

R 18254

2027.12.12

21,29,30,32,
33,35,43

1/2009

8/2009

47

R 18518

2028.04.15

34

ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII
A.Ş., TR
Bahcelievler Mah. Sehit Ibrahim Koparir Cad.
No. 4, Bahcelievler, Istanbul, Turcia
N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, ID
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia

11/2008

9/2009

48

R 18688

2027.12.06

32,35

1/2009

9/2009

49

R 18736

2028.04.24

36

12/2008

11/2009

50

R 18969

2028.01.23

16,35,42

10/2008

12/2009

GELIBERT S.R.L., MD
Str. Bălţului nr. 2A,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
ONCOR INTERNATIONAL LLC, US
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
ŞTIINŢA, întreprindere editorial-poligrafică, MD
Str. Academiei nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
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1

2

3

4

51

R 19017

2027.12.25

09,35

6

7

AVS LLC, RU
7, Bobruiskaya street, St. Petersburg, 195009,
Federaţia Rusă

52

R 19055

2028.01.22

53

R 19262

54

5

10/2008

12/2009

05

DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova

10/2008

12/2009

2028.05.15

03,35

COM V&V S.R.L., firmă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 71, bloc 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

1/2010

R 19291

2027.11.20

01,02,17,19

ATLAS Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, PL
ul. Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105,
PL-91-222 Lódz, Polonia

12/2009

2/2010

55

R 19604

2027.11.26

35

1/2009

4/2010

56

R 19618

2027.11.30

29,30,35

NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Wytwórczą Spółdzielnią Pracy "Spolem", PL
Ul. Mielczarskiego nr. 93-95, 25-953, Kielce,
Polonia

10/2008

4/2010

57

R 20464

2027.12.12

32,33,35,43

10/2008

12/2010

58

R 21245

2028.01.11

29,31

1/2009

6/2011

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ
A.Ş., TR
Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparir Cad.
No: 4 Bahçelievler/İstanbul, Turcia
PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 31-A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul
stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale,
la care Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot
face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind
acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof.
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova;
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and
Foodstuffs.
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Lista persoanelor fizice sau juridice care au dobândit dreptul
de utilizare a denumirii de origine protejate / indicaţiei
geografice protejate
Se publică următoarele date: numărul curent, deţinătorul dreptului de utilizare a denumirii de origine
protejate / indicaţiei geografice protejate, categoria de producător, denumirea de origine protejată (DOP) /
indicaţia geografică protejată (IGP), autoritatea competentă, numărul şi data actului
de luare la evidenţă, atribuit de autoritatea competentă

Nr.
crt.
1

2

3

4

Deţinătorul
dreptului de utilizare
GLIA, cooperativă agricolă de
producere, MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,
Republica Moldova
GLUTNIC ION TRIFON,
gospodărie ţărănească, MD
MD-6712, Başcalia, Basarabeasca,
Republica Moldova
SACARA NICOLAE DUMITRU,
gospodărie ţărănească, MD
MD-6712, Başcalia, Basarabeasca,
Republica Moldova
CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica
Moldova

Categoria
de producător

Denumirea de origine
protejată / indicaţia
geografică protejată
Valul lui Traian

Autoritatea competentă,
numărul şi data actului
de luare la evidenţă
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului,
nr. 32V din 2017.10.11

Producător
de struguri

Valul lui Traian

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului,
nr. 33V din 2017.10.11

Producător
de struguri

Valul lui Traian

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului,
nr. 34V din 2017.10.11

Producător de
rachiu de vin

Divin

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului,
nr. 1D din 2017.12.08

Producător
de struguri
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.
În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga.
Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI,
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI,
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
internaţională.
Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se
protejează.

L

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law.
In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected.
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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

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
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

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

(32)

Data de depozit a cererii prioritare

Number of industrial designs
Data relating to priority under the Paris Convention
Number of the priority application
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

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Date of publication of the decision on registration of the industrial design
Date of issuance of the certificate
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

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Number of the divisional application
Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
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 refused 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 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 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 conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met.

A

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

DESIGN

LOC (11) Cl. 03-01
f 2017 0020
2017.05.16
1
VALCOV Victor, MD
Str. Ismail nr. 94/1, ap. 43, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(72)
(74)
(54)

CIORTAN Constantin, MD
Str. Luceafărului nr. 8, MD-6401,
Nisporeni, Republica Moldova
VALCOV Victor, MD
ŞCERBAN Pavel
Cutie pentru aparatul de ras şi pentru
accesorile de ras

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

1.1

1.2

1.3
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(21) f 2017 0020

1.4

1.5

1.6

1.7
143
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(21) f 2017 0020

1.8

1.9
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(21) f 2017 0020

1.10

(51)
(21)
(22)
(28)

LOC (11) Cl. 07-02
f 2017 0043
2017.08.25
1

(71)

(72)
(54)

MADECO-PRIM S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 40, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
CHIRILOV Chiril, MD
Plită pentru sobă

(74)
(54)

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
ULANOV Denis
Butelii

(55)

(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

LOC (11) Cl. 09-01
f 2017 0048
2017.10.30
2
EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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(21) f 2017 0048

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

LOC (11) Cl. 09-03
f 2017 0051
2017.11.10
1
Culori revendicate: galben, roşu, verde,
albastru, negru, portocaliu, violet, alb

MD - BOPI 1/2018

(71)

(72)
(74)
(54)

SEVEX-PRIM S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 19/3, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
ARAMA Sergiu, MD
SÎSOEVA Valentina
Grafică pentru ambalaj

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

(51)
(21)
(22)
(28)

LOC (11) Cl. 19-08
f 2017 0055
2017.12.15
1

(71) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Etichetă

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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(21) f 2017 0055

(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

LOC (11) Cl. 28-03
f 2017 0021
2017.05.16
6
VALCOV Victor, MD
Str. Ismail nr. 94/1, ap. 43, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(72)
(74)
(54)

CIORTAN Constantin, MD
Str. Luceafărului nr. 8, MD-6401,
Nisporeni, Republica Moldova
VALCOV Victor, MD
ŞCERBAN Pavel
Sistem de ras, cartuş pentru aparatul
de ras, adaptor pentru aparatul de
ras

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

1.1

1.2
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(21) f 2017 0021

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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(21) f 2017 0021

1.9

1.10

1.11

2.1

2.3
150
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2.2

2.4
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(21) f 2017 0021

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
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(21) f 2017 0021

4.1

5.1

6.1
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4.2

5.2

6.2

4.3

5.3

6.3
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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 (nr. 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

f 2016 0057

2016.11.02

11-05

4

7/2017

2

f 2016 0060

2016.11.30

19-01,
03, 04,
08

9

3

f 2017 0014

2017.04.15

32-00

2

4

f 2017 0017

2017.04.21

32-00

2

5

f 2017 0018

2017.04.28

06-01

4 (1, 3, 4, 5)

6

f 2017 0030

2017.06.14

32-00

6

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE
FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
POPESCU Nicolae, MD
Str. Ştefan Vodă nr. 30, MD-2003, Durleşti,
Chişinău, Republica Moldova
CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
ILINCA-ART, ASOCIAŢIE OBŞTEASCĂ, MD
Str. Ion Inculeţ nr. 105/1, ap. 20, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova
ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
FILIPENCO Dmitri, MD
Str. Victoriei nr. 2/2, ap. 20, MD-6512,
Bulboaca, Anenii-Noi, Republica Moldova

4/2017

8/2017

7/2017

7/2017

8/2017

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,
titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(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

2

3

4

5

6

7

8

9

1

97

2022.07.11

0113

1997.07.11

09-01

1

WINE INTERNATIONAL
PROJECT S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

11/1997
7/1998

2

1100

2023.05.22

f 2008 0041

2008.05.22

09-01;
23-01

1

FLUMED-FARM S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 176,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

8/2008
2/2009
5/2009
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1

2

4

5

6

7

3

1241

2022.12.12

3

f 2007 0076

2007.12.12

09-03

1

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (INVESTMENTS)
LIMITED, GB
Globe House, 1 Water Street,
London, WC2R 3LA, Regatul
Unit

8

1/2010
7/2010
10/2010

9

4

1456

2022.12.05

f 2012 0113

2012.12.05

02-04

1

2/2013
7/2013
10/2013

5

1521

2023.02.11

f 2013 0004

2013.02.11

19-08

6

6

1579

2022.12.07

f 2012 0114

2012.12.07

09-01

1

BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59,
MD-3200, Bender,
Republica Moldova
COMPANIA
LACTALIS - ALBA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Industrială nr. 10,
MD-3401, Hînceşti, Republica
Moldova
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul
nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica
Moldova

5/2013
1/2014
4/2014

2/2014
10/2014
1/2015

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

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

(23)(30)
Prioritate
5

Nr. IDB

8

9

1

2

3

6

7

1

DM/093848

2016.12.12

CERTINA AG
(CERTINA SA)
(CERTINA LTD.),
CH

Cutie pentru ceas;
cadrane / Watch case;
dials / Boîte de montre;
cadrans

10-07

3

2021.12.12 23/2017

2

DM/093960

2016.12.16

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Calandre pentru
autovehicule / Radiator
grilles for motor
vehicles / Calandres pour
véhicules automobiles

12-16

2

2021.12.16 23/2017

3

DM/094087

2016.12.27

HAMILTON
INTERNATIONAL
AG (HAMILTON
INTERNATIONAL
SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD), CH

Cadrane cu ace / Dials
with hands / Cadrans
avec aiguilles

10-07

2

2021.12.27 25/2017
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4

(18)
Valabilitate
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1

2

3

4

DM/094088

2016.12.28

MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

4

Cadrane; ceas / Dials;
watch / Cadrans; montre

5

6

7

10-02, 07

4

2021.12.28 25/2017

5

DM/094101

2016.12.29

OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.),
CH

6

DM/094208

2017.01.09

7

DM/094224

2017.01.11

8

DM/094226

2017.01.13

9

DM/094372

2016.12.16

10

DM/094462

2017.01.11

8

9

Cutie pentru ceas; cadran /
Watch case; dial / Boîte
de montre; cadran

10-07

2

2021.12.29 25/2017

HAMILTON
INTERNATIONAL
AG (HAMILTON
INTERNATIONAL
SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD), CH

Cadrane; cutie pentru
ceas / Dials;
watch case / Cadrans;
boîte de montre

10-07

15

2022.01.09 27/2017

RADO UHREN
AG (RADO
WATCH CO.
LTD.)
(MONTRES
RADO SA), CH
HARRY
WINSTON SA, CH
PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2022.01.11 27/2017

Cadrane / Dials / Cadrans

10-07

2

2022.01.13 27/2017

Retrovizor exterior pentru
autovehicule; hayon
pentru autovehicule;
portieră-spate pentru
autovehicule; bară-spate
pentru autovehicule;
portiere pentru
autovehicule; aripi-faţă
pentru autovehicule;
capotă pentru
autovehicule / Exterior
rearview mirror for motor
vehicles; tailgate for motor
vehicles; rear door for
motor vehicles; rear
bumper for motor
vehicles; doors for motor
vehicles; front wings for
motor vehicles; hood for
motor vehicles /
Rétroviseur extérieur pour
véhicules automobiles;
hayon pour véhicules
automobiles; portière
arrière pour véhicules
automobiles; pare-choc
arrière pour véhicules
automobiles; portierès
pour véhicules
automobiles; ailes avant
pour véhicules
automobiles; capot pour
véhicules automobiles

12-16

9

2021.12.16 23/2017

RADO UHREN
AG (RADO
WATCH CO.
LTD.)(MONTRES
RADO SA), CH

Cutie pentru ceas cu
brăţară; cadran / Watch
case with bracelet; dial /
Boîte de montre avec
bracelet; cadran

10-07

2

2022.01.11 27/2017
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1

2

3

5

6

7

11

DM/094671

2016.12.16

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Lumină-spate pentru
vehicule; faruri-faţă pentru
vehicule / Vehicle taillight;
vehicle headlights / Feux
arrière de véhicules; feux
avant de véhicules

26-06

9

2021.12.16 23/2017

12

DM/096236

2017.02.24

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Lumini-spate pentru
autovehicule; faruri-faţă
pentru vehicule / Taillights
for motor vehicles; vehicle
headlights / Feux arrière
pour véhicules
automobiles; feux avant
de véhicules

26-06

4

2022.02.24 22/2017

13

DM/096766

2017.02.01

PEUGEOT
CITROEN
AUTOMOBILES
SA, FR

Aripa frontală pentru
autovehicule; spoiler
pentru vehicule; dispozitiv
de protecţie pentru
portiera vehiculului;
calandru pentru
autovehicule; capotă
pentru autovehicule; bare
de protecţie frontală
pentru autovehicule; bară
de protecţie posterioară
pentru autovehicule;
portiere din faţă pentru
autovehicule; portiere din
spate pentru
autovehicule; uşă a
portbagajului din spate
pentru autovehicule;
oglindă retrovizoare
exterioara pentru
autovehicule / Front wing
for motor vehicles; spoiler
for vehicles; protection
device for vehicle door;
radiator grille for motor
vehicles; hood for motor
vehicles; front bumpers
for motor vehicles; rear
bumper for motor
vehicles; front doors for
motor vehicles; rear doors
for motor vehicles; rear
trunk door for a motor
vehicle; exterior rearview
mirror for motor vehicles /
Aile avant pour véhicules
automobiles; becquet
pour véhicules; dispositif
de protection pour portière
de véhicule; calandre
pour véhicules
automobiles; capot pour
véhicules automobiles;
pare-chocs avant pour
véhicules automobiles;
pare-chocs arrière pour
véhicules automobiles;
portieres avant pour
vehicules automobiles;
portierès arrière pour
véhicules automobiles;
porte de coffre arrière
pour véhicule a moteur;
rétroviseur extérieur pour
véhicules automobiles

12-16

14

2022.02.01 28/2017
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8
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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

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

7

8

1

2

(23)(30)
Prioritate
3

10-02

DM/094224

2017.01.11

RADO UHREN
AG (RADO
WATCH CO.
LTD.)(MONTRES
RADO SA), CH

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2022.01.11 27/2017

10-02,
07

DM/094088

2016.12.28

MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

Cadrane; ceas / Dials;
watch / Cadrans;
montre

4

2021.12.28 25/2017

10-07

DM/093848

2016.12.12

2021.12.12 23/2017

DM/094087

2016.12.27

Cutie pentru ceas;
cadrane / Watch case;
dials / Boîte de
montre; cadrans
Cadrane cu ace /
Dials with hands /
Cadrans avec
aiguilles

3

10-07

2

2021.12.27 25/2017

10-07

DM/094101

2016.12.29

CERTINA AG
(CERTINA SA)
(CERTINA LTD.),
CH
HAMILTON
INTERNATIONAL
AG (HAMILTON
INTERNATIONAL
SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD) , CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.),
CH

Cutie pentru ceas;
cadran / Watch case;
dial / Boîte de montre;
cadran

2

2021.12.29 25/2017

10-07

DM/094208

2017.01.09

HAMILTON
INTERNATIONAL
AG (HAMILTON
INTERNATIONAL
SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD) , CH

Cadrane; cutie pentru
ceas / Dials; watch
case / Cadrans; boîte
de montre

15

2022.01.09 27/2017

10-07

DM/094226

2017.01.13

HARRY
WINSTON SA, CH

Cadrane / Dials /
Cadrans

2

2022.01.13 27/2017

10-07

DM/094462

2017.01.11

RADO UHREN AG
(RADO WATCH
CO. LTD.)
(MONTRES RADO
SA), CH

Cutie pentru ceas cu
brăţară ; cadran /
Watch case with
bracelet ; dial / Boîte
de montre avec
bracelet ; cadran

2

2022.01.11 27/2017

4

5

6
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1

2

3

12-16

DM/093960

2016.12.16

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Calandre pentru
autovehicule /
Radiator grilles for
motor
vehicles / Calandres
pour véhicules
automobiles

2

2021.12.16 23/2017

12-16

DM/094372

2016.12.16

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Retrovizor exterior
pentru autovehicule;
hayon pentru
autovehicule; portierăspate pentru
autovehicule; barăspate pentru
autovehicule; portiere
pentru autovehicule;
aripi-faţă pentru
autovehicule; capotă
pentru autovehicule /
Exterior rearview
mirror for motor
vehicles; tailgate for
motor vehicles; rear
door for motor
vehicles; rear bumper
for motor vehicles;
doors for motor
vehicles; front wings
for motor vehicles;
hood for motor
vehicles / Rétroviseur
extérieur pour
véhicules
automobiles; hayon
pour véhicules
automobiles; portière
arrière pour véhicules
automobiles; parechoc arrière pour
véhicules
automobiles; portierès
pour véhicules
automobiles; ailes
avant pour véhicules
automobiles; capot
pour véhicules
automobiles

9

2021.12.16 23/2017

12-16

DM/096766

2017.02.01

PEUGEOT
CITROEN
AUTOMOBILES
SA, FR

Aripa frontală pentru
autovehicule; spoiler
pentru vehicule;
dispozitiv de protecţie
pentru portiera
vehiculului; calandru
pentru autovehicule;
capotă pentru
autovehicule; bare de
protecţie frontală
pentru autovehicule;
bară de protecţie
posterioară pentru
autovehicule; portiere
din faţă pentru
autovehicule; portiere
din spate pentru
autovehicule; uşă a
portbagajului din
spate pentru
autovehicule; oglindă
retrovizoare exterioara
pentru autovehicule /
Front wing for motor

14

2022.02.01 28/2017
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5

6

7

8
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vehicles; spoiler for
vehicles; protection
device for vehicle
door; radiator grille for
motor vehicles; hood
for motor vehicles;
front bumpers for
motor vehicles; rear
bumper for motor
vehicles; front doors
for motor vehicles;
rear doors for motor
vehicles; rear trunk
door for a motor
vehicle; exterior
rearview mirror for
motor vehicles / Aile
avant pour véhicules
automobiles; becquet
pour véhicules;
dispositif de protection
pour portière de
véhicule; calandre
pour véhicules
automobiles; capot
pour véhicules
automobiles; parechocs avant pour
véhicules
automobiles; parechocs arrière pour
véhicules
automobiles; portieres
avant pour vehicules
automobiles; portierès
arrière pour véhicules
automobiles; porte de
coffre arrière pour
véhicule a moteur;
rétroviseur extérieur
pour véhicules
automobiles

26-06

DM/094671

2016.12.16

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Lumină-spate pentru
vehicule; faruri-faţă
pentru vehicule /
Vehicle taillight;
vehicle headlights /
Feux arrière de
véhicules; feux avant
de véhicules

9

2021.12.16 23/2017

26-06

DM/096236

2017.02.24

PEUGEOT
CITROËN
AUTOMOBILES
SA, FR

Lumini-spate pentru
autovehicule; farurifaţă pentru vehicule /
Taillights for motor
vehicles; vehicle
headlights / Feux
arrière pour véhicules
automobiles; feux
avant de véhicules

4

2022.02.24 22/2017
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului și modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea

160

Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1
2

2
DM/041776
DM/042201

3

DM/042252

4

DM/042267

5

DM/042268

6

DM/042307

7

DM/042736

8

DM/062006

9

DM/062008

10
11
12
13

DM/062895
DM/062998
DM/069302
DM/069477

14

DM/069482

15
16
17
18
19

DM/069509
DM/069541
DM/069556
DM/069588
DM/069651

3
SONY OVERSEAS SAS, CH
ANTON RIEMERSCHMID
WEINBRENNEREI LIKÖRUND ESSIGFABRIK GMBH
CO.KG, DE
DOLCE & GABBANA S.R.L.,
IT
ALERIS EXTRUDED
PRODUCTS GERMANY
GMBH, DE
ALERIS EXTRUDED
PRODUCTS GERMANY
GMBH, DE
BOUCHERON PARFUMS
SAS, FR
BELVÉDÈRE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
AG (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
SA) (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
ROMA HELLAS SA, GR
VAILLANT GMBH, DE
FICOSOTA OOD, BG
RADO UHREN AG (RADO
WATCH CO. LTD.)
(MONTRES RADO SA), CH
UNION UHRENFABRIK
GMBH, DE
MECO SA, CH
TISSOT S.A., CH
MECO SA, CH
SEAT, S.A., ES
PRODIR SA, CH

20

DM/069656

HTS INTERNATIONAL
TRADING AG, CH

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(numărul desenului și
modelului industrial
reînnoit)
4
1
1

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2022.10.21(4R)
2022.11.11(4R)

6
3/1998
5/1998

7
48/2017
48/2017

14

2022.12.03(4R)

5/1998

50/2017

3

2022.12.04(4R)

5/1998

49/2017

2

2022.12.04(4R)

5/1998

49/2017

2

2022.12.08(4R)

5/1998

50/2017

1

2023.01.26(4R)

6/1998

48/2017

6

2022.11.20(3R)

7/2003

47/2017

1

2022.11.20(3R)

7/2003

47/2017

2
2
3
1

2022.11.06(3R)
2022.12.09(3R)
2022.09.07(2R)
2022.11.27(2R)

10/2003
11/2003
3/2008
5/2008

47/2017
50/2017
48/2017
48/2017

1

2022.11.21(2R)

5/2008

47/2017

1
1
2
3
1

2022.11.30(2R)
2022.12.12(2R)
2022.11.30(2R)
2022.12.19(2R)
2022.12.11(2R)

6/2008
6/2008
6/2008
12/008
7/2008

48/2017
50/2017
48/2017
51/2017
50/2017

7

2022.12.05(2R)

12/2008

49/2017
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1

2

3

4

5

6

7

21

DM/069723

SEAT, S.A., ES

1

2022.12.13(2R)

12/2008

50/2017

22

DM/070031

ISTVÁN BOTOS, HU

1

2023.01.09(2R)

10/2008

49/2017

23

DM/079535

HANS GEORG HAGLEITNER,
AT

3

2022.11.19(1R)

6/2013

47/2017

24

DM/079538

ALFRED KÄRCHER GMBH &
CO. KG, DE

12

2022.11.19(1R)

10/2014

47/2017

25

DM/079601

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.) , CH

7

2022.11.21(1R)

12/2013

47/2017

26

DM/079610

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

7

2022.11.30(1R)

11/2013

48/2017

27

DM/079650

TOMIL S.R.O., CZ

8

2022.12.06(1R)

8/2013

49/2017

28

DM/079655

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

3

2022.11.28(1R)

11/2013

48/2017

29

DM/079656

TISSOT SA (TISSOT AG)
(TISSOT LTD), CH

2

2022.11.28(1R)

11/2013

48/2017

30

DM/079658

CERTINA AG (CERTINA SA)
(CERTINA LTD.), CH

1

2022.11.29(1R)

11/2013

48/2017

31

DM/079660

SAVERGLASS (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

1

2022.12.03(1R)

5/2013

49/2017

32

DM/079661

SAVERGLASS, FR

1

2022.12.03(1R)

3/2014

49/2017

33

DM/079751

MENFI INDUSTRIA S.P.A., IT

8

2022.11.20(1R)

5/2013

47/2017

34

DM/079775

ALFRED KÄRCHER GMBH &
CO. KG, DE

6

2022.12.18(1R)

10/2014

51/2017

35

DM/079783

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

4(5, 6, 7, 8)

2022.12.21(1R)

1/2014

51/2017

36

DM/079788

GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SP. K., PL

4

2022.12.05(1R)

6/2013

48/2017

37

DM/079806

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

1

2022.12.21(1R)

1/2014

51/2017

38

DM/079841

TOWL CONCEPTS B.V., NL

2

2022.12.21(1R)

7/2014

51/2017

39

DM/080364

HAUSBRANDT TRIESTE
1892 S.P.A., IT

1

2022.11.28(1R)

10/2013

48/2017

40

DM/080407

MAUER LOCKING SYSTEMS
SOLE-OWNER LIMITED
LIABILITY COMPANY
(EOOD) , BG

6

2022.09.18(1R)

8/2013

48/2017

41

DM/080676

UNILEVER NV, NL

8

2022.12.14(1R)

10/2013

50/2017

42

DM/082239

SONY OVERSEAS SA, CH

1

2022.12.04(1R)

12/2014

49/2017
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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

Î

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.

I

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.
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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.
1
1

OPI

Nr.
depozit

Nr. titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
039652

4
-

5
11/2016

(540)

(540)

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

040183

-

3/2017

(540)

(540)

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

040601

-

6/2017

(730)
Str. Grigore Ureche nr. 3,
MD-3715, Cojuşna, Străşeni,
Republica Moldova

(730)
Str. 31 August nr. 46,
MD-2091, Sîngera, Chişinău,
Republica Moldova

4

Mărci

007393
007394

R 6310
R 6311

(730)
BAYER SCHERING PHARMA
OY, FI

(730)
Bayer Oy, FI

5

Marcă

007437

R 6384

11/1998
4/1999
1/2004
5/2008
6/2008
11/1998
4/2004
5/2008
3/2012

(730)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii

(730)
nd
235 East 42 Street, New York,
NY 10017, Statele Unite ale
Americii

6

Marcă

007301

R 6757

6/1999
11/1999
11/2007

(730)
2200 Kensington Court,
Oak Brook, Illinois 60521,
Statele Unite ale Americii

(730)
2200 Kensington Court, Oak
Brook, Illinois 60523,
Statele Unite ale Americii

7

Marcă

007436

R 6785

(730)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii

(730)
nd
235 East 42 Street, New York,
NY 10017, Statele Unite ale
Americii

8

Mărci

013439

R 11212

5/1999
11/1999
4/2004
3/2008
3/2012
5/2004
10/2004
11/2013

(730)
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1,
bloc 4, ap. 40, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Industrială nr. 14/1,
MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova

029971

22948

164

12/2011
9/2012

Date iniţiale

Date modificate

6

7
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1
9

10

2
Mărci

Mărci

3
019436

4
R 15284

5
4/2007
9/2007
5/2016

019434

R 15617

7/2007
12/2007
5/2016

019435

R 15747

8/2007
1/2008
5/2016

023190

18896

11/2008
12/2009

025935
025936
025938

20396
20397
20398

12/2009
11/2010

025937
025939
025940
025941

21220
21221
21222
21223

12/2009
5/2011

033207

25503

021924

17272

8/2013
7/2014
7/2008
2/2008
1/2017

023272

19488

11/2008
3/2010
11/2017

6
(730)
CIUHRII Veaceslav, MD
Str. Primăverii nr. 25-A,
MD-2064, Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
TYMBARK-GMW Sp. z o.o. Sp.
k., PL

(730)
TYMBARK-MWS Sp. z o. o.
S.K.A., PL

11

Mărci

021946
021947

17279
17280

7/2008
12/2008

(730)
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Kommunarka", BY

(730)
Sovmestnoye otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo "Kommunarka", BY

12

Marcă

022150

17683

10/2008
3/2009

(730)
Str. Maria Cebotari nr. 37, of. 302,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 53,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova

13

Marcă

021877

18679

(730)
Big Heart Pet Brands, US

(730)
Big Heart Pet Brands, LLC, US

14

Marcă

023396

18736

8/2008
7/2009
9/2009
11/2014
11/2017
12/2008
11/2009

(730)
1 Campus Drive, Parsippany,
New Jersey 07054,
Statele Unite ale Americii

(730)
175 Park Avenue, Madison,
New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii

15

Marcă

030916

25183

(730)
Str. M. Lomonosov nr. 47, ap. 10,
MD-2009, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Vasile Alecsandri nr. 11, ap. 53,
MD-2009, Chişinău, Republica
Moldova

5/2012
4/2014
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1
16

2
Marcă

3
039331

4
29523

5
10/2016
6/2017

6
(730)
SCUAR INVEST S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 34, of. 34,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
SQUARE INVEST S.R.L., MD
Str. Tricolorului nr. 32,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

17

Marcă

037524

29651

2/2016
7/2017

(730)
Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad.
No:71 Tepebaşi, İstanbul, Turcia

18

Marcă

039797

29906

2/2017
10/2017

(730)
Venator Materials Corporation, US

(730)
Aydinevler Mah. İnönü
Cad.No:20 Küçükyali Ofispark
Maltepe/İstanbul, Turcia
(730)
Venator Materials LLC, US

19

Desen /
model
industrial

1468

1/2013
7/2013
10/2013

(73)
MASPEX-GMW SP. Z O.O.
S.K.A., PL

(73)
MASPEX-GMW SP. Z O.O. SP.
K, PL

f 2012 0099

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul
BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

2

3

166

OPI

2
Marcă

Marcă

Marcă

Nr. şi data
depozitului
3
033144
2013.05.17

024552
2008.11.05

002780
1994.09.06
90239
1980.11.04

Nr. titlului
de
protecţie
4
25319

19032

2R 1456

Nr.
BOPI

Date
despre cedent

5
9/2013
6/2014

6
(730)
TOKMAJEVSKI Vladimir,
MD
Str. Miron Costin nr. 19,
bloc 6, ap. 111,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
VALEMA PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2/3,
ap. 42,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Fabbrica Italiana
Accumulatori Motocarri
Montecchio - F.I.A.M.M.
S.P.A., IT
Viale Europa 75 - 36075,
Montecchio Maggiore,
Italia

1/2009
11/2009

6/1995
4/2005
11/2014
11/2016
6/2017

Date
despre cesionar
7
(730)
Tarvic-Grup S.R.L., MD

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2880
2017.12.07

Bd. Traian nr. 19, bloc 1,
of. 40,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
URSU Constantin, MD

2881
2017.12.07

Str. Paris nr. 9, bloc 1,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
FIAMM Energy Technology
S.p.A., IT
Viale Europa 75 - 36075,
Montecchio Maggiore
(Vicenza), Italia

2871
2017.12.07

MD - BOPI 1/2018
1
4

2
Mărci

3
001897
1994.03.01

4
2R 790

5
12/1994
4/2004
11/2006
7/2012
5/2014
4/2016
11/2017

001892
1994.03.01

2R 791

001899
1994.03.15

2R 834

1/1995
4/2004
11/2006
7/2012
6/2014
4/2016
11/2017

001891
1994.03.01

2R 2330

4/1995
11/1995
4/2004
11/2006
7/2012
5/2014
4/2016
11/2017

001893
1994.03.01

2R 2331

4/1995
11/1995
4/2004
11/2006
7/2012
5/2014
4/2016
11/2017

001894
1994.03.01

2R 2332

001896
1994.03.01

2R 2334

001898
1994.03.15

2R 3425

4/1995
11/1995
4/2004
11/2006
7/2012
5/2014
4/2016
11/2017
9/1995
3/1996
6/2004
7/2012
6/2014
4/2016
11/2017

008198
1998.10.02

R 6782

6
(730)
Adam Opel GmbH, DE
Bahnhofsplatz, 65423
Ruesselsheim am Main,
Germania

7
(730)
Opel Automobile GmbH,
DE
Bahnhofsplatz, 65423
Ruesselsheim am Main,
Germania

8
2883
2017.12.08

6/1999
11/1999
9/2006
11/2006
11/2008
7/2012
4/2016
11/2017
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1
5

2
Marcă

3
036290
2014.12.16

4
27644

5
1/2015
1/2016

6
(730)
PRO IMOBIL GRUP S.R.L.,
MD
Str. Cornului nr. 3/1,
ap. (of.) 8,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
CONDRATIUC Victoria,
MD
Şos. Hînceşti nr. 220A,
MD-2070, Chişinău,
Republica Moldova

8
2884
2017.12.13

6

Marcă

036254
2014.12.16

27854

1/2015
3/2016

(730)
PRO IMOBIL GRUP
S.R.L., MD
Str. Cornului nr. 3/1,
ap. (of.) 8,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
CONDRATIUC Victoria,
MD
Şos. Hînceşti nr. 220A,
MD-2070, Chişinău,
Republica Moldova

2885
2017.12.13

7

Marcă

033014
2013.04.22

25676

6/2013
8/2014

(730)
AUGUR PERLA S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
ALIMER-COMERŢ S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

2886
2017.12.13

8

Marcă

021877
2007.09.06

18679

8/2008
7/2009
9/2009
11/2014
11/2017

(730)
Big Heart Pet Brands,
LLC, US
One Strawberry Lane,
Orrville, Ohio 44667,
Statele Unite ale Americii
(73)
MASPEX-GMW SP. Z
O.O. SP. K, PL
Ul. Chopina 10. 34-100
Wadowice, Polonia
(730)
OLIOTERRA S.R.L., MD

(730)
Big Heart Pet, Inc., US

2887
2017.12.19

9

Desen /
model
industrial

f 2012 0099
2012.10.30

1468

7/2013
10/2013

10

Marcă

013439
2003.08.14

R 11212

5/2004
10/2004
4/2013

11

Marcă

029971
2011.10.11

22948

12/2011
9/2012

Str. Industrială nr. 14/1,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
OLIOTERRA S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 14/1,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

12

Marcă

008340
1999.01.11

R 7826

13

Marcă

006765
1997.07.04

2R 5842

14

Marcă

010780
2001.12.05

R 9169

168

One Strawberry Lane,
Orrville, Ohio 44667,
Statele Unite ale Americii
(73)
Grupa Maspex Sp. z o.
o. Sp. k., PL
Ul. Legionów 37, 34-100
Wadowice, Polonia
(730)
GURMAND INVEST S.R.L.,
MD
Str. Industrială nr. 14,
bloc 1,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

2888
2017.12.19

2889
2017.12.19

(730)
GURMAND INVEST S.R.L.,
MD
Str. Industrială nr. 14,
bloc 1,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

2890
2017.12.19

2891
2017.12.19

10/2000
3/2001
9/2007
1/2009

(730)
INVISTA Technologies
S.a.r.l., A Luxembourg
Company, CH
Talstrasse 80, 8001
Zurich, Elveţia

(730)
INVISTA Textiles (U.K.)
Limited, GB

4/1998
9/1998
8/2007
1/2014
3/2014
11/2017
8/2002
1/2003
10/2012
11/2012

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
GHITENŞTEIN Sofia, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 60,
ap. 7,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

2892
2017.12.20

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
KRASNICOVA Larisa, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 60,
ap. 7,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

2893
2017.12.20

One St Peter’s Square,
Manchester, M2 3DE,
Regatul Unit
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Lista contractelor de cesiune parţială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, date
despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1

2

3

OPI

Marcă

Marcă

Desen /
model
industrial

Date despre
certificate

Date
despre cedent

Date
despre cesionar

Clasele
necesionate

Clasele
cesionate

Date despre certificatul
de înregistrare:
(116) R 13541
(210) 016215
(220) 15.02.2005
BOPI 12/2005
5/2006
12/2014
1/2015
4/2015
Date despre certificatul
rezultat în urma cesiunii
parţiale:
(116) R 13541 A
(210) 016215
(220) 15.02.2005
Date despre certificatul
de înregistrare:
(116) R 13622
(210) 016269
(220) 24.02.2005
BOPI 1/2006
6/2006
12/2014
1/2015
4/2015
Date despre certificatul
rezultat în urma cesiunii
parţiale:

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
KRASNICOVA Larisa,
MD

(511)
21;32;35.

(511)
33

Nr. şi data
înregistrării
contractului
2894
2017.12.20

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
GHITENŞTEIN Danil,
MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 60, ap. 7,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova

(511)
16; 21; 35;
39.

(511)
33

2895
2017.12.20

(73)
EURO-ALCO S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
COROBAN Viorica, MD

(55)
2

(55)
1

2896
2017.12.20

(116) R 13622 A
(210) 016269
(220) 24.02.2005
Date despre certificatul
de înregistrare:
(11) 1726
(21) f 2016 0016
(22) 13.04.2016
BOPI 5/2016
11/2016
2/2017

Str. Mihai Eminescu
nr. 60, ap. 7,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

Bd. Decebal nr. 89,
ap. 263,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

Date despre certificatul
rezultat în urma cesiunii
parţiale:
(11) 1726 A
(21) f 2016 0016
(22) 13.04.2016
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat,
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

1 Mărci
naționale

Nr. şi
data
depozitului
033067
2013.04.25

033075
2013.04.26

Mărci
internaționale

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

25260

7/2013
6/2014
7/2016

25262

Licenţiar

(730)
Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"MAY", RU
1 a Ozernaya,
RU-141191
Fryazino
Moskovskoy obl.,
Federaţia Rusă

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

(791)
RÎUL VECHI S.R.L.,
MD

1. Licenţă exclusivă.

2897
2017.12.21

Str. Pădurii nr. 19,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

2. Termenul de
acţiune al contractului de la 28.11.2017 
până la 28.11.2020.
3. Teritoriul de acţiune al contractului 
Republica Moldova.

IR
1262653
IR
1267783
IR
1304462
IR
1308959

Modificări în contractele de licenţă
În baza cererii nr. 3149 din 16.10.2017 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă nr.
2326, înregistrat la 26.09.2014, referitor la mărcile nr. IR 864683, IR 865971, IR 871597,
IR 1121801, IR 1275584, IR 1274146, IR 1256923, IR 1273463, încheiat între licenţiarul Sunecho
Limited, CY şi licenţiatul LLC Mareven Food Central, RU, se acceptă modificările în redacţia Acordului
Adiţional nr. 3 din 18.09.2017, prin modificarea datelor după cum urmează:
- se modifică pct. 1.1, completându-se cu marca nr. IR 1299074;
- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la data de 26.09.2020;
- se acceptă modificările la pct. 2.2.
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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-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI
MD

1

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

a 2016 0067

2016.06.14

12/2017

art. 11

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

1
2

MD
MD

(21)
Nr. depozit
s 2016 0148
s 2017 0064

(22)
Data depozit
2016.12.14
2017.05.16

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art. 51(6)
art. 56

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-XVI/2008 privind brevetele de invenţie în baza căruia
a fost respinsă cererea
Nr. crt.
1
2

Cod ST. 3
OMPI
MD
MD

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

s 2016 0116
s 2017 0038

2016.10.24
2017.03.17

-

art. 12(2)
art. 8
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

11
12

13

172

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ELCON S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDO-RUSĂ, MD
BORDIAN Svetlana, MD;
HIMICEVA Ludmila, MD;
POSTOICO Alexei, MD
BORDIAN Svetlana, MD;
HIMICEVA Ludmila, MD;
POSTOICO Alexei, MD
SOCIETATEA PE ACŢIUNI "AZURIT", MD
S.A. R.I.F., MD
POPESCU Liuba, MD;
JUCOVSCHI Constantin, MD;
CARAUŞ Alexandru, MD
MORARU Eugen, MD;
NICOLAICIUC Oleg, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
SCLIFOS Valeriu, MD;
BORZENCOVA Oxana, MD;
SERBINOVICI Natalia, MD
VACARCIUC Liviu, MD

(11) Nr.
brevet
2843

(21) Nr.
depozit
a 2002 0142

(22) Data
depozit
2002.05.16

Data încetării
valabilităţii
2017.05.16

3485

a 2006 0135

2006.05.12

2017.05.12

3568

a 2006 0164

2006.06.23

2017.06.23

3809
3816
3830

a 2008 0175
a 2006 0172
a 2008 0147

2008.06.26
2006.06.29
2008.05.28

2017.06.26
2017.06.29
2017.05.28

3989

a 2008 0149

2008.05.30

2017.05.30

4179

a 2011 0051

2011.05.23

2017.05.23

4239

a 2012 0042

2012.05.15

2017.05.15

4252

a 2012 0044

2012.05.31

2017.05.31

4258

a 2012 0045

2012.05.31

2017.05.31

4314

a 2013 0038

2013.06.18

2017.06.18

4394

a 2014 0050

2014.05.21

2017.05.21
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MM4A Lista brevetelor de invenţie
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
STANKEVICI Andrei, MD;
STANKEVICI Iurie, MD
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
SOCOLOV Valerii, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

(22)
Data depozit
2001.07.10

Data încetării
valabilităţii

2068

(21)
Nr. depozit
a 2001 0217

2549

a 2003 0180

2003.07.18

2016.07.18

2573

a 2002 0163

2002.06.17

2016.06.17

2614

a 2004 0164

2004.06.29

2016.06.29

2700

a 2004 0166

2004.07.01

2016.07.01

3819
4009

a 2004 0180
a 2008 0198

2004.07.19
2008.07.15

2016.07.19
2016.07.15

4156
4176
4189
4190
4345

a 2011 0060
a 2011 0061
a 2011 0075
a 2011 0065
a 2012 0049

2011.06.02
2011.06.02
2011.07.15
2011.06.16
2012.06.07

2016.06.02
2016.06.02
2016.07.15
2016.06.16
2016.06.07

2016.07.10

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite,
conform articolului 60(5) din Legea nr. 50/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul
depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare
a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.
1

Cod
ST.3
OMPI
US

(11)
Nr.
brevet
4436

(13)
Codul tipului
de document
B1

(51)
Indicii de clasificare

(21)
Nr. depozit

C07D 213/64 (2006.01)
A61K 31/4418 (2006.01)
A61P 25/30 (2006.01)
A61P 25/32 (2006.01)
A61P 25/34 (2006.01)
A61P 25/36 (2006.01)

a 2014 0009

(22)
Data
depozit
2012.06.29

(45) Nr.
BOPI
9/2016

Data
decăderii
din drepturi
2012.06.29
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată
de valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.

1

2
3
4

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE
ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE
"GT- EXPERT", S.R.L., MD
FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE
"GT- EXPERT", S.R.L., MD
FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE
"GT- EXPERT", S.R.L., MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

965

97-0249

1997.08.06

Data expirării
duratei
de valabilitate
2017.08.06

989

97-0179

1997.06.06

2017.06.06

990

97-0180

1997.06.06

2017.06.06

991

97-0181

1997.06.18

2017.06.18

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

2

3

4
5

6
7

8
9
10
11

174

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
SCLIFOS Valeriu, MD;
BORZENCOVA Oxana, MD;
SERBINOVICI Natalia, MD
ŞCIGOREV Iuri, MD
IAŢUC Igor, MD
CHIABURU Simona, MD
CIHAN Constantin, MD

(11) Nr.
brevet
565

(21) Nr.
depozit
s 2012 0077

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2012.05.23

2017.05.23

566

s 2012 0071

2012.05.07

2017.05.07

592

s 2012 0078

2012.05.29

2017.05.29

616
618

s 2012 0069
s 2012 0079

2012.05.03
2012.05.29

2017.05.03
2017.05.29

715

s 2012 0068

2012.05.03

2017.05.03

737

s 2013 0088

2013.05.20

2017.05.20

811
872
890
955

s 2013 0083
s 2014 0064
s 2014 0077
s 2015 0067

2013.05.15
2014.05.15
2014.05.30
2015.05.18

2017.05.15
2017.05.15
2017.05.30
2017.05.18
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ARABADJI Vasilii, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

882

s 2014 0092

2014.06.18

2016.06.18

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-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(220)
Data de depozit
2015.10.06
2015.11.11
2015.12.04

Data retragerii

1
2
3

(210)
Nr. de depozit
037686
037921
038005

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

038288
038650
038816
038818
039072
039246
039292
039340
039384
039396
040725

2016.02.01
2016.03.21
2016.04.24
2016.04.24
2016.06.30
2016.07.22
2016.07.28
2016.08.08
2016.08.15
2016.08.24
2017.06.07

2017.12.27
2017.12.12
2017.12.27
2017.12.12
2017.12.06
2017.12.12
2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27
2017.12.12

2017.12.20
2017.12.20
2017.12.27

Motivele
de retragere
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a,
Art. 44 (4) b
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) b
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (1)

(441)
Nr. BOPI
10/2015
12/2015
1/2016
5/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
10/2016
10/2016
7/2017

175

MD - BOPI 1/2018

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii

176

Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

2
034552

3
2014.01.24

4
FENIX FENIKS

2

035934

2014.10.13

BURIOŞKA

3

037549

2015.09.08

EHRLE

4

038415

2016.02.24

BETONOKONTAKT

5

038991

2016.06.06

BLINC

6

039342

2016.08.08

7

039408

2016.08.26

8

039409

2016.08.27

SILVER LINE SL LS G
GH
ELDORADO
ĂLDORADO
ACHILLES

9

039425

2016.09.06

10

039479

2016.09.15

PRIMA FAVORIT
PREMIER REŢETĂ
CLASICĂ 20 ŢIGARETE
FĂRĂ FILTRU SM
SONOSCAPE

11

039480

2016.09.16

BIO S SPORT

12

039498

2016.09.20

VEGAS

13
14

039530
039670

2016.09.27
2016.10.25

15

039932

2016.12.28

A
PLATINUM STANDART
KH KING HUSTLER
ULTRA PREMIUM
VODKA
INKA

16
17
18

039946
039965
039974

2017.01.02
2017.01.11
2017.01.13

19

039975

2017.01.13

20

040054

2017.01.24

21

040055

2017.01.24

22
23

040070
040091

2017.01.27
2017.01.19

MOLY GREEN
AGROFORUM

24

040100

2017.02.01

MAX

25

040202

2017.02.21

STEFAN'S CIDER

LIVING
EUROPOŞTA
MARCĂ
TRIDIMENSIONALĂ
MARCĂ
TRIDIMENSIONALĂ
KNOWLEDGE
EXPERIENCE
CRAFTSMANSHIP
ZNANIE OPÎT
MASTERSTVO

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
5
INTER-TABAC S.R.L.,
societate comercială, MD
HARUZ-GRUP S.R.L., MD

Data
expedierii
deciziei de
respingere
6
2017.12.15

(441)
Nr.
BOPI
7
3/2014

2017.12.01

12/2014

IGNATIEV Vadim, MD

2017.12.15

11/2015

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Blinc Inc., US

2017.12.15

3/2016

2017.12.28

7/2016

Obshcestvo s ogranicennoy
otvetsvennostyu "DVIN", RU
CAZAC Vadim, MD

2017.12.01

11/2016

2017.12.01

10/2016

PT. Multistrada Arah Sarana,
TBK, ID
PREMIER TOBACCO S.R.L.,
MD

2017.12.08

10/2016

2017.12.22

11/2016

ROMEDCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
NICHIFOR-MARANDICI
Svetlana, MD
BAGAN Denis, RU
ŞADRIN Konstantin, RU
TOPALO Arcadie, MD
KOBRIN Leonid, MD

2017.12.01

10/2016

2017.12.28

11/2016

2017.12.22

12/2016

2017.12.28
2017.12.01

12/2016
11/2016

BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
URSU Alexandru, MD
TLC MARKET S.R.L., MD
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo "TechnoNICOL",
RU
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo "TechnoNICOL",
RU
Palstar Kabushiki Kaisha, JP
COZOVEACHIN Gheorghi,
MD
Altera Corporation
101 Innovation Drive, US
EXPERTVIN S.R.L., MD

2017.12.01

1/2017

2017.12.28
2017.12.01
2017.12.01

3/2017
2/2017
2/2017

2017.12.28

2/2017

2017.12.22

2/2017

2017.12.22

2/2017

2017.12.01
2017.12.01

2/2017
2/2017

2017.12.15

3/2017

2017.12.28

3/2017
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1
26
27
28

2
040225
040228
040230

3
2017.02.03
2017.02.23
2017.02.22

4
NA BRUNICAH
BULKA
BEST PEOPLE
BUILDING PEOPLE
COMPANIES
CAREERS

5
PASCARU Adrian, MD
GOLOVIN Pavel, MD
BEST PEOPLE S.R.L., MD

6
2017.12.15
2017.12.28
2017.12.28

7
3/2017
3/2017
3/2017

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-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit
3
006736

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111)(116)
Nr.
înregistrării
2
R 5518

4
IZUMRUD

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2017.06.26

2

R 5755

006729

VINAPS

2017.06.24

3

R 5782

006639

AP 24

2017.06.05

4

R 5784

006643

EPOCH

2017.06.05

5

R 5786

006645

FIREWALKER

2017.06.05

6

R 5794

006658

NUTRIOL

2017.06.05

7

R 5795

006659

CELLTREX

2017.06.05

8

R 5798

006662

GLACIAL MARINE MUD

2017.06.05

9

R 5799

006664

FIBRENET

2017.06.05

10

R 5801

006667

APPEAL

2017.06.05

11

R 5808

006678

ELASTESSE

2017.06.09

12

R 5810

006686

NEL

2017.06.02

(730)
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI
6
OENO CONSULTING S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
ŢUŢUC Victor, MD
Str. Florica Niţă nr. 7, bloc 1, ap. 58,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601,
Statele Unite ale Americii
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna, Istanbul, Turcia

177
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178

1
13

2
R 5826

3
006691

4
JAVA Powered

5
2017.06.11

14

R 5835

006719

RALLY DEO STRIP

2017.06.16

15

R 5861

006701

GHIDIGHICI

2017.06.16

16

R 5957

006637

R

2017.06.06

17

R 6083

006710

SOSSI

2017.06.19

18

R 6254

006706

СИНГАРЕЛЛА
SINGARELA

2017.06.19

19

R 6946

006771

FF

2017.06.27

20

R 7501

006707

МИЛЕНА
MILENA

2017.06.19

21

R 7579

006712

ŞARM
CHARME
ШАРМ

2017.06.19

22

R 7590

006705

МЕЛАНХОЛИЯ
MELANCOLIE

2017.06.19

23

15878

021332

VIN AVENUE
Capa y Espada

2017.06.11

24

15879

021343

VIN AVENUE DOMAINE
MARITIME

2017.06.11

25

15880

021438

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР

2017.06.20

26

16652

021397

MEŞTERBUN

2017.06.13

27

16783

021358

SCHOLZ

2017.06.22

28

16787

021390

EVA

2017.06.12

29

16872

021348

linia H2O

2017.06.08

30

16892

021347

FF

2017.06.11

6
Oracle America, Inc., US
500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
California 94065, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin,
53403-2236, Statele Unite ale Americii
GHIDIGHICI-VIN S.A., MD
Str. A. Mateevici nr. 4, MD-2088,
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova
ROMĂNEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni,
Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
FREE FISHERIES S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Calea Basarabiei nr. 42,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
PALAMARCIUC Ghenadie, MD
Str. I. Vieru nr. 13, ap. 31,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
BEST CONCRETE S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 10,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
PRELUDE S.R.L., firmă, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 24,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova
MAOL-SAN S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2018
1
31

2
16893

3
021346

4
L&M

5
2017.06.05

6
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia

ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
OPTIM COMERŢ S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 31 A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
BENDERSCHI Viorel, MD
Str. Romană nr. 6, MD-2085,
Cruzeşti, Chişinău, Republica Moldova
ŞEL şi C S.R.L., MD
Bd. Renaşterii nr. 24,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, AR
AVDA. LEANDRO N. ALEM 1067, PISO 27,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"URALSTINOL BIO", RU
Str. Manevrovaia, 47, Ekaterinburg, 620050,
Federaţia Rusă
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BE
Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgia
Obstchestvo s ogranichenoy otvetstvennostiou
"Stchastlivye vremena", RU
Naberejnye Chelny, pos. Sidorovka, baza KUP
"Zakamye", mayonezny tsekh, 423820,
Respublica Tatarstan, Federaţia Rusă
ANDALUS ALSHARQ GENERAL TRADING
(LLC), AE
P.O. Box 113518 Dubai,
Emiratele Arabe Unite
SÂRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
ATRIO-COM S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
LOPATENCO Iurie, MD
Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
OPTIM COMERŢ S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 31 A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

Triple Filter & Quality
Tobaccos
Total Harmony in Taste
LUMINOUS MARK

32

16903

021423

FILLETTI

2017.06.20

33

16904

021420

МРАМОРНАЯ
MRAMORNAYA

2017.06.20

34

16905

021418

EVOLUTION

2017.06.19

35

16906

021401

BIER PLATZ
BRUDERSCHAFT

2017.06.20

36

16907

021398

SIDERCA

2017.06.13

37

16909

021391

GRETCHEN

2017.06.14

38

16918

021342

СЕПТУСТИН

2017.06.04

39

16963

021447

PANDEMRIX

2017.06.21

40

16965

021467

ЕРМАК

2017.06.27

41

16966

021471

MACBETH

2017.06.28

42

16967

021475

LUXBOND

2017.06.29

43

16989

021328

БАТЯ

2017.06.04

44

16991

021356

PRONTO

2017.06.18

45

16993

021417

COMPANY

2017.06.19

ManOpera
ACRYLIC SANITARY WARES

46

16994

021422

ОХОТНИЧЬЯ
OHOTNICHAYA

2017.06.20

47

16995

021424

СТОЛИЧНАЯ
STOLICHNAYA

2017.06.20

48

16996

021425

ПОСОЛЬСКАЯ
POSOLSKAYA

2017.06.20

179
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1
49

2
16999

3
021431

4
БАНКЕТ
BANKET

5
2017.06.20

50

17000

021432

Marcă
tridimensională

2017.06.20

51

17001

021446

TWINGO

2017.06.21

52

17003

021455

greemotion

2017.06.25

53

17004

021456

greemotion

2017.06.25

54

17006

021468

DUO

2017.06.28

55

17192

021434

NIVALI

2017.06.26

56

17193

021435

БАШНЯ ВЕТРОВ

2017.06.26

57

17194

021436

PALMAX

2017.06.20

58

17195

021439

SIRIUS

2017.06.20

59

17196

021458

Первая ложка
для любимой Крошки

2017.06.25

60

17393

021929

SAFARI
САФАРИ

2017.06.22

61

17446

021191

РЫБНЫЙ ОСТРОВ

2017.06.06

62

17449

021453

axxentia

2017.06.25

63

17450

021454

axxentia

2017.06.25

64

17451

021466

PODIUM

2017.06.28

SHOW ROOM & DESIGN
STUDIO

65

17482

021369

Geostargrup S.R.L.

2017.06.15

66

17544

021437

АЙСБЕРГ
ICEBERG

2017.06.20

67

17545

021470

Pizzeria

2017.06.28

Bella Italia
Franciza

68

180

17597

021379

COLISEUM PALACE

2017.06.18

6
ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
OPTIM COMERŢ S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 31 A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 24,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova
TESTRUT SERVICE GmbH, DE
Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania
TESTRUT SERVICE GmbH, DE
Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
PALAMARCIUC Ghenadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 13, ap. 31,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
PALAMARCIUC Ghenadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 13, ap. 31,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
International Business Company "Nutritek
International, Corp.", VG
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
ROMANIUC Mihail, MD
Str. Răzeşilor nr. 9,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
MELENAS-COM S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 9, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
TESTRUT SERVICE GmbH, DE
Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania
TESTRUT SERVICE GmbH, DE
Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania
TRABECO-DESIGN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. (of.) 129,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GEOSTARGRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Tanchiştilor nr. 1, MD-3805,
Comrat, UTAG, Republica Moldova
PALAMARCIUC Ghenadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 13, ap. 31,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
MONOPRIX S.R.L., RO
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 24,
Brăila, România
COLISEUM PALACE S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2018
1
69

2
17628

3
021442

4
ГРИФ

5
2017.06.22

70

17814

021448

GRIPTORIX

2017.06.21

71

17827

021367

RASHKOV

2017.06.26

72

17953

021247

Wonderline

2017.06.06

73

18072

021416

Vogue
ARÔME l'adoration

2017.06.18

74

18258

021443

BN
Basarabia nord

2017.06.27

75

18676

021246

chim Elite

2017.06.06

76

18716

021400

VOGUE AROME

2017.06.14

6
PIT Yevheniy, UA
Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a,
Kirovograd, Ucraina
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BE
Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
TAMIR S.R.L., MD
Str. Lev Tolstoi nr. 9, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia
Proaspăt Prod S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 31 A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
TAMIR S.R.L., MD
Str. Lev Tolstoi nr. 9, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iunie 2018
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.
1
1

(111)(116)
Nr.
înregistrării
2
R 6468

(210)
Nr.
de depozit
3
007931

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2018.06.23

2

R 6540

007874

4
ASTRA
АСТРА
FCB

3

R 6541

007875

FinComBank

2018.06.05

4

R 6544

007901

LUMIRROR

2018.06.12

5

R 6577

007876

Marcă figurativă

2018.06.05

6

R 6578

007877

WHITE LABEL

2018.06.05

7

R 6579

007878

DEWAR'S

2018.06.05

8
9
10
11
12
13
14
15

R 6583
R 6585
R 6589
R 6593
R 6594
R 6595
R 6596
R 6615

007882
007908
007906
007913
007914
007916
007918
007859

LOTRONEX
QUOMEM
DLC
m
m
m
m
Marcă figurativă

2018.06.11
2018.06.16
2018.06.15
2018.06.15
2018.06.16
2018.06.18
2018.06.18
2018.06.02

2018.06.05

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
"MOREN GROUP" S.A., LV
BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ
S.A., MD
BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ
S.A., MD
TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), JP
BACARDI & COMPANY LIMITED,
corporaţie din Liechtenstein, LI
BACARDI & COMPANY LIMITED,
corporaţie din Liechtenstein, LI
BACARDI & COMPANY LIMITED,
corporaţie din Liechtenstein, LI
Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Group Limited, GB
The Gillette Company LLC, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
Warner Chilcott Company, LLC, PR

181
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182

1
16
17
18

2
R 6629
R 6655
R 6661

3
007872
007951
007863

4
PRO ACTIV
PRO ACTIV
GOVEDA JUHA

5
2018.06.04
2018.06.30
2018.06.04

6
UNILEVER BCS EUROPE B.V., NL
UNILEVER BCS EUROPE B.V., NL
"PODRAVKA" prehrambena industrija,
d.d., HR

19

R 6662

2018.06.04

"PODRAVKA" prehrambena industrija,
d.d., HR

20

R 6704

007950

FRAPPUCCINO

2018.06.30

SM
X

2018.06.26
2018.06.02

Starbucks Corporation
(doing business as Starbucks Coffee
Company), corporaţie organizată şi
existentă conform statului Washington,
US
Bayer Consumer Care AG, CH
Cross Jeanswear GmbH, DE

21
22

R 6806
R 6840

008012
007858

23
24
25
26
27

R 6942
R 6943
R 6944
R 6945
R 6957

007941
007942
007943
007944
007928

RELIEF
THERAVIT
ALMOL
TRI-V-PLUS
CELERON

2018.06.26
2018.06.26
2018.06.26
2018.06.26
2018.06.19

28
29

R 7041
R 7342

007936
007945

MARS FAVOURITES
PROMIL

2018.06.23
2018.06.29

30

R 7662

007856

2018.06.01

31
32

R 7685
R 7914

007937
007946

BALADA PĂDURII
ЛЕСНАЯ БАЛЛАДА
TAXI SERVICE
SECRET

33

R 9534

007873

34
35
36
37
38
39

R 9583
17376
18269
18302
18335
18337

007949
023595
023643
023710
023606
023737

40
41

18338
18339

023740
023747

BACARA
БАККАРА
Bud
HEDONIQ
BUCUREL
ALIMENT PASS
REEMAKE
Industrial Company
of Construction
INCONEX-COM
МОЯ СЕМЬЯ
MILD SEVEN

42

18340

023748

MILD SEVEN

43

18341

44

18370

45

18381

023677

46

18382

47

S TJESTENINOM
PODRAVKA

007864

KOKOSJA JUHA
S TJESTENINOM
PODRAVKA

CRON-X JEANS

2018.06.24
2018.06.29
2018.06.05
2018.06.30
2018.06.10
2018.06.10
2018.06.20
2018.06.03
2018.06.27

Bayer Consumer Care AG, CH
Bayer Consumer Care AG, CH
Bayer Consumer Care AG, CH
Bayer Consumer Care AG, CH
INTEL CORPORATION, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
MARS, INCORPORATED, US
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH
DOBRÎI HLEB S.R.L., MD
TAXI SERVICE S.A., MD
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, US
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

2018.06.20
2018.06.25

Anheuser-Busch, LLC, US
VORNICU Ruslan, MD
BUCURIA S.A., MD
SODEXO, FR
BOLŞACOV Dmitrii, MD
INCONEX-COM S.R.L.,
companie industrială de construcţii,
MD
Soira Investments Limited, VG
JapanTobacco Inc., JP

2018.06.25

JapanTobacco Inc., JP

2018.06.25

JapanTobacco Inc., JP

2018.06.25

JapanTobacco Inc., JP

МОНТЕ-КРИСТО

2018.06.17

023678

ШАТО ИФ

2018.06.17

18383

023679

БАЗАЛЬТ

2018.06.12

48
49

18384
18388

023681
023607

2018.06.12
2018.06.03

50

18389

023793

Esha
ЛЕГИОН
LEGION
FRAM

WINE INTERNATIONAL PROJECT
S.R.L., întreprindere cu capital străin,
MD
WINE INTERNATIONAL PROJECT
S.R.L., întreprindere cu capital străin,
MD
Nauchno-proizvodstvennoe
obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyou "FENOX", BY
ALFA ALFA ENERGY S.A., GR
BOLŞACOV Dmitrii, MD

SKY BLUE
ORIGINAL BLUE

023750

MILD SEVEN
WIND BLUE

023749

MILD SEVEN
ONE

2018.06.30

FRAM Group IP LLC,
a Delaware limited liability company,
US

MD - BOPI 1/2018
1
51

2
18390

3
023794

4
F FRAM

5
2018.06.30

52
53
54
55

18404
18405
18407
18448

023684
023696
023789
023704

DANIEL REGAZZO
ECOPOWER
SIMPATIQUE
Smirnoff de Czar

2018.06.13
2018.06.20
2018.06.30
2018.06.17

56
57
58

18468
18469
18476

023705
023706
023741

BAYOCLOX
MULTIBAY IMM
park inn

2018.06.17
2018.06.17
2018.06.20

59
60
61
62

18493
18498
18502
18503

023638
023767
023711
023712

ORTO-KEF
GLAVIRUX
Marcă figurativă
Q

2018.06.05
2018.06.25
2018.06.20
2018.06.20

63
64
65
66
67

18504
18537
18538
18545
18559

023733
023662
023786
023602
023656

MIOREST
PELICAN
Costiţa Danici
FANCY
ИНФЛЮНОРМ

2018.06.20
2018.06.11
2018.06.30
2018.06.02
2018.06.09

68

18560

023657

НИТРОСПРЕЙ

2018.06.09

69

18561

023658

ФЕРРОГЕМАТОГЕН

2018.06.09

70

18562

023708

2018.06.27

71
72

18563
18597

023721
023631

CEBACOT FUMATUL
DĂUNEAZĂ SĂNĂTĂŢII
DUMNEAVOSTRĂ
ARCOROC
MCM ENERGY DRINK

73

18598

023648

2018.06.09

74

18625

023630

CARDOLI
Gustos ca la Bunica!
Chimagro

75
76

18637
18638

023689
023781

VIERA
вместе – ещë дальше

2018.06.16
2018.06.27

77

18639

023782

2018.06.27

78

18643

023702

MAI DEPARTE ÎMPREUNĂ
IMMUNAKTIVE

79

18644

023764

2018.06.24

80

18645

023791

КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА
РУССКИЙ ШОКОЛАД
MOTODEXT

81

18646

023792

MOTOZINE

2018.06.30

82
83

18653
18654

023499
023612

spicul.md
VAGOTHYL

2018.06.02
2018.06.03

84
85
86
87

18655
18694
18695
18696

023653
023614
023615
023616

Rondo
PARLED'OR
NOTA BENE
STRADA VECHE

2018.06.09
2018.06.05
2018.06.05
2018.06.05

6
FRAM Group IP LLC,
a Delaware limited liability company,
US
IVANOV Nicolae, MD
STROMA S.R.L., MD
JARZMUS Waldemar, PL
Diageo North America, Inc.,
corporaţie din statul Connecticut, US
Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Park Hospitality Worldwide LLC,
a Delaware Limited Liability Company,
US
CRASTINA Elena, MD
POLISANO PRIM S.R.L., MD
Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL
Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL

Dr MARCUS INTERNATIONAL

2018.06.20
2018.06.05

2018.06.06

2018.06.17

2018.06.30

Ahmet Melih Şahin, TR
RUVALIS S.R.L., MD
DANICI Serghei, MD
DÎŞLIUC Iurii, MD
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Leksredstva", RU
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Leksredstva", RU
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Ufimskiy Vitamin
Plant", RU
CEBACOT S.R.L.,
societate comercială, MD
IBRIŞIM Alexandr, MD
ALCONOR COMPANY S.R.L.,
societate comercială, RO
CARDOLI S.R.L.,
societate comercială, MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Panasonic Corporation, JP
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, GB
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, GB
B.S.A. INTERNATIONAL,
Company registered under Belgian
Laws, BE
Closed Joint-Stock Company
"Fabrika "Russkiy shokolad", RU
Motorola Trademark Holdings, LLC,
US
Motorola Trademark Holdings, LLC,
US
ENTEH S.A., MD
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, PL
Wm. Wrigley Jr. Company, US
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD

183
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1
88
89
90
91

2
18697
18698
18699
18703

3
023617
023622
023636
023661

4
APROPO
PROTEGE
MESSIR
Aviprod PLUS

5
2018.06.05
2018.06.05
2018.06.05
2018.06.10

92
93

18721
18722

023632
023713

2018.06.04
2018.06.18

94

18723

023714

2018.06.18

H.J. Heinz Company Brands LLC, US

95
96
97
98
99
100

18724
18725
18729
18732
18733
18737

023795
023796
023659
023647
023651
023633

Marcă figurativă
ВЫРАЩЕНО,
НЕ СДЕЛАНО
ВЫРАЩЕНО,
А НЕ ПРОСТО
ПРОИЗВЕДЕНО
Marcă figurativă
JMC
GROWN NOT MADE
ЭНЕРЛИВ
QUIXX
KITA

6
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
AVIPROD-PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
H.J. Heinz Company Brands LLC, US
H.J. Heinz Company Brands LLC, US

2018.06.30
2018.06.30
2018.06.10
2018.06.06
2018.06.09
2018.06.04

101
102
103

18738
18739
18749

023576
023707
023715

megaSun
LUMIX
РОНКОЛЕЙКИН

2018.06.11
2018.06.17
2018.06.18

104

18750

023716

RONCOLEUKIN

2018.06.18

105
106
107

18751
18790
18802

023717
023777
023640

КРЫСИНЫЙ СМЕРЧ № 1
Marcă figurativă
Persil

2018.06.19
2018.06.26
2018.06.05

Jiangling Motors Co., Ltd., CN
Jiangling Motors Co., Ltd., CN
H.J. Heinz Company Brands LLC, US
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., US
TCACENCO Oleg, MD
Panasonic Corporation, JP
Obschestvo s ogranichennoi
otvetstvennostiu "BIOTEH", RU
Obschestvo s ogranichennoi
otvetstvennostiu "BIOTEH", RU
MOROZ Stanislav, MD
KOVALIKOV Mihail, MD
Henkel AG & Co. KGaA, DE

108

18803

023641

Persil

2018.06.05

Henkel AG & Co. KGaA, DE

Novartis Consumer Health S.A., CH
ŞEVCENCO Elena, MD
Joint-Stock Company "Krasnyj
Octyabr", RU
Joint-Stock Company "Krasnyj
Octyabr", RU
Joint-Stock Company "Krasnyj
Octyabr", RU
DISCOVERY COMMUNICATIONS,
LLC, US
DISCOVERY COMMUNICATIONS,
LLC, US
Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Church & Dwight Co., Inc., US
HÎRJAUCA-VIN S.A., MD
MICROINVEST S.R.L., întreprindere
mixtă, organizaţie de microfinanţare,
MD
MICROINVEST S.R.L., întreprindere
mixtă, organizaţie de microfinanţare,
MD
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
BUDEANU Anatolie, MD
CREATOR-ART S.R.L.,
societate comercială, MD
TEOCOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

GOLD
COLOR
Freshness by Silan

184

109
110
111

18804
18836
18838

023785
023709
023771

ФЕНИСТИЛ
LUMEA SĂRBĂTORILOR
СКАЗКИ ПУШКИНА

2018.06.27
2018.06.18
2018.06.25

112

18839

023772

2018.06.25

113

18840

023774

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ
РАКОВЫЕ ШЕЙКИ

114

18863

023609

DISCOVERY WORLD

2018.06.03

115

18864

023610

Sc discovery SCIENCE

2018.06.03

116
117
118
119
120

18865
18866
18900
18944
18945

023686
023687
023690
023604
023735

LACTOBAY
BAYOCLAV
ORAJEL
SA HÎRJAUCA-VIN
SIMPLUS! ÎMPRUMUTURI
pentru ocazii în afaceri

2018.06.13
2018.06.13
2018.06.16
2018.06.25
2018.06.24

121

18946

023736

START! ÎMPRUMUTURI
pentru lansarea afacerii

2018.06.24

122

18984

023642

ACTRON

2018.06.05

123
124

19121
19175

023574
023744

CONTEXIM IMPEX
CREATOR ART

2018.06.11
2018.06.24

125

19179

023692

limex

2018.06.30

2018.06.25
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1
126

2
19185

3
023835

4
NATTI CLASSIC

5
2018.06.17

127
128

19197
19215

023665
023637

2018.06.20
2018.06.26

129

19216

023701

ATLAS
APS AUTOPROGRESIV SERVICE
ALBA VITALIGHT

130
131

19217
19345

023720
023577

ENERGY FITNESS
Rapsolia

2018.06.20
2018.06.03

132

19346

023667

FORMA IDEALE

2018.06.11

133
134

19347
19348

023738
023739

2018.06.20
2018.06.20

135

19365

023725

ADAMA
ADAMA
Leading the way.
Building the future
BH BANKET HALL

136

19375

023597

KOSKA

2018.06.18

2018.06.17

2018.06.20

HELVACISI

6
MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
MALIUTINA Taisia, MD
Autoprogresiv-Service S.R.L., MD
B.S.A. INTERNATIONAL,
Company registered under Belgian
Laws, BE
TITOV Mihail, MD
VICAM S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
FORMA IDEALE S.R.L.,
societatea comercială, RO
Adama Holding Public Limited, CY
Adama Holding Public Limited, CY

ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş.,
TR

137

19397

023695

NATTI FRESH

2018.06.17

138

19398

023732

IZOFURAL

2018.06.10

139

19461

023605

2018.06.03

140

19481

023608

2018.06.03

BOLŞACOV Dmitrii, MD

141
142
143

19509
19510
19511

023611
023644
023745

АРИСТОКРАТ
ARISTOCRAT
КАЛИОСТРО
CALIOSTRO
DS
BOMBONEL
Dettol

MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie "NicolaeTestemiţanu", MD
BOLŞACOV Dmitrii, MD

2018.06.03
2018.06.10
2018.06.23

144

19512

023746

Dettol

2018.06.23

145

19594

023565

CRM CONSULTING

2018.06.12

146
147
148

19720
19721
19722

023685
023724
023734

RATTI
RnB
FORTE! ÎMPRUMUTURI
pentru extinderea afacerii

2018.06.13
2018.06.25
2018.06.24

149

19798

023778

MiniCom

2018.06.26

150

19805

023691

ЭНКОР

2018.06.30

151

19832

023769

D DUNHILL

2018.06.25

Debut-Sor S.R.L., MD
BUCURIA S.A., MD
Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
GB
Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
GB
AITIM CONSULTING S.R.L.,
societate comercială, MD
IVANOV Nicolae, MD
TUTUN-CTC S.A., MD
MICROINVEST S.R.L., întreprindere
mixtă, organizaţie de microfinanţare,
MD
Zakrîtoe akţionernoe obşestvo
"Informtehnika i Promsveazi", RU
TEOCOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD
Dunhill Tobacco of London Limited,
GB
Zakrîtoe akţionernoe obşestvo
"Informtehnika i Promsveazi", RU
IVANOV Nicolae, MD
Joint-Stock Company "Krasnyj
Octyabr", RU
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
CEAICOVSCHI Oleg, MD
PROVASTEH S.R.L., MD
BORŞEVICI Andrei, MD
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

SINCE 1907

152

19899

023779

МиниКом

2018.06.26

153
154

19933
19934

023683
023773

LEGENDA CLASS
КИС-КИС

2018.06.13
2018.06.25

155

19947

023723

HEAVENLY

2018.06.19

156
157
158
159

19999
20038
20173
20391

023757
023594
023699
023672

SPORTCUP
A ALBSTEIN
MISS BIKINI
Pantop

2018.06.26
2018.06.05
2018.06.17
2018.06.11
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160
161

2
20401
20613

3
023697
023673

4
FOXTROT
Flexon

5
2018.06.20
2018.06.11

162
163
164

20636
20682
20938

023719
023652
023669

Visul zilelor fierbinţi
КВИКС
MTPill

2018.06.19
2018.06.09
2018.06.11

165

20939

023670

Misoprost-200

2018.06.11

166

21040

023663

2018.06.10

167
168
169
170

21286
21625
22459
24034

023751
023788
023564
032804

BUBURUZA
БУБУРУЗА
NECTAR
HAMAM
GRAND PREMIUM
PORTPREP

6
FTD Investments Limited, CY
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
RUSU Victor, MD
Berlin-Chemie AG, DE
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
MONUL Sergiu, MD

2018.06.25
2018.06.30
2018.06.16
2018.06.13

BUX Mihail, MD
CIUCHITU Alexandru, MD
GRAND PREMIUM S.R.L., MD
Retractable Technologies, Inc., US

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1

(111)
Nr. de ordine
al înregistrării
R 10498

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului

MIGDAL-P S.A., MD
Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

2017.12.28

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
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Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1
2

f 2016 0032
f 2017 0005

2016.06.22
2017.02.22

1
1

2017.12.07
2017.12.21

3/2017
4/2017
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,
data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1

2

3

(73) Titular şi adresa,
cod ST.3 OMPI
ZINCENKO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
VICTORIABANK S.A.,
BANCĂ COMERCIALĂ, MD
Str. 31 August 1989 nr. 141,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
ZUBENCO-V.N. S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25/9, ap. 10,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1024

f 2007 0041

2007.06.13

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2017.06.13

1057

f 2007 0038

2007.06.01

2017.06.01

1455

f 2012 0060

2012.06.14

2017.06.14

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
de depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

1

Marcă

-

IR 936459

5/2012

1) Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă neexclusivă) a
mărcii nr. IR 936459 se acordă
Franchisee pentru serviciile
clasei:
43 – cafenele, restaurante;
2) Termenul de acţiune a
contractului – perioada de
valabilitate a mărcii;
3) Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

2

Marcă

-

IR 934408

5/2012

1) Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă neexclusivă) a
mărcii nr. IR 934408 se acordă
Franchisee pentru servicii-le
clasei:
43 – cafenele, restaurante;
2) Termenul de acţiune a
contractului – perioada de
valabilitate a mărcii;
3) Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

Date rectificate

1) Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă neexclusivă) a
mărcii nr. IR 936459 se acordă
Franchisee pentru serviciile
clasei:
43 – cafenele, restaurante;
2) Termenul de acţiune al
contractului – de la
16.04.2012 până la
17.07.2017.
3) Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.
1) Dreptul de utilizare neexclusivă (licenţă neexclusivă)
a mărcii nr. IR 934408 se
acordă Franchisee pentru
serviciile clasei:
43 – cafenele, restaurante;
2) Termenul de acţiune al
contractului – de la
16.04.2012 până la
17.07.2017.
3) Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna decembrie 2017, 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 pronunțării hotărârii, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
pronunțării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

3
Bayer
Consumer
Care AG, CH

4
2017.08.22
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2017.12.18

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.08.04 şi se acceptă
înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele
revendicate în cerere din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ŢURCAN
Rodica, MD
ANGHILEANU
Maria, MD

2017.08.25
Împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.06.30 şi se acceptă
înregistrarea mărcii solicitate pentru
produsele: "ţigări; trabucuri; ţigări de foi;
articole pentru fumători; chibrituri" din clasa
34.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii în
cuantum de 250 euro (p. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul
său până la data plăţii şi este o întreprindere
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (24) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006
privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi
persoanelor fizice.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

037823
2015.10.30
Bayer Consumer
Care AG, CH
2

Marcă naţională

039278
2016.07.29
ŢURCAN
Rodica, MD
ANGHILEANU
Maria, MD
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3

2
Marcă naţională

3
Novartis AG,
CH

4
2017.04.03
Împotriva
înregistrării
mărcii

5
2017.12.18

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.02.01 şi
se acceptă înregistrarea mărcii pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 01, 05 cu excepţia: "preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale;
vaccinuri" precum şi pentru totalitatea
serviciilor revendicate în cerere din clasele 35,
44.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

REAZANOVA
Elena, MD

2017.02.23
Împotriva
înregistrării
mărcii

2017.12.19

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2016.12.30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Merz Pharma
GmbH & Co.
KGaA, DE

2017.08.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

2017.12.19

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.06.30 şi
se respinge cererea de înregistrare a mărcii
nr. depozit 039030 din 2016.06.13, pe numele
solicitantului DANILICIUC Elena, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

MERCAT
DEVELOPME
NT LIMITED,
GB

2017.04.28
Privind
repunerea
în dreptul
de a contesta
împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii
2017.04.28
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 038173 din 2016.01.14.

2017.12.19

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.01.13 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Tafrinil, WG
037905
2015.11.18
CHIMAGROMAR
KETING S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin, MD

4

Marcă naţională

038757
2016.04.19
HOROLSKIY
ZAVOD
DETSKOGO
PITANIA S.R.L.,
UA
5

Marcă naţională
XEOMIN
039030
2016.06.13
DANILICIUC
Elena, MD

6

Marcă naţională
IRISH PUB
038173
2016.01.14
MERCAT
DEVELOPMENT
LIMITED, GB

7

Marcă naţională
IRISH PUB
038173
2016.01.14
MERCAT
DEVELOPMENT
LIMITED, GB

MERCAT
DEVELOPME
NT LIMITED,
GB
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8

2
Marcă naţională

038130
2015.12.17

3
ZOLOTOI
AIST S.R.L.,
întreprindere
cu capital
străin, fabrică
de vinuri şi
coniacuri, MD

4
2017.02.13
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2017.12.19

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.01.27 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IMPERIAL
UNIT S.R.L.,
MD

2017.09.07
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2017.08.21.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Swiss Pharma
International
AG, CH

2017.09.06
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2017.07.14.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

EHD CENTER
S.R.L., MD

2017.10.13
Împotriva
Deciziei
prin care s-a
considerat
retrasă cererea
de înregistrare a
mărcii

2017.12.19

3

4

5

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.10.11.
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: Pentru taxele menţionate pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul
său până la data plăţii şi este o întreprindere
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (24) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006
privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii.
6

ZOLOTOI AIST
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
fabrică de vinuri
şi coniacuri, MD
9

Marcă naţională

037272
2015.07.01

10

IMPERIAL UNIT
S.R.L., MD
Marcă naţională

039032
2016.06.14
Swiss Pharma
International AG,
CH
11

Marcă naţională

038680
2016.03.28
EHD CENTER
S.R.L., MD

1
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Marcă
internaţională

VENIS, S.A.,
ES

2017.08.10
Împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2017.06.19.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ROMAQUA
GROUP S.A.,
RO

2017.08.10
Împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.06.19 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 32.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ETI GIDA
SANAYI VE
TICARET
ANONIM
SIRKETI, TR

2017.08.21
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.06.19 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Bayer
Intellectual
Property
GmbH
BIP-IPO-GTC,
DE

2017.09.06
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.07.14 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Federal State
Unitary
Enterprise
Rossiya
Segodnya
International
Information
Agency, RU

2017.06.05
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2017.12.19

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.04.06 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 16, 35, 41.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IR 695164
1998.05.26

13

VENIS, S.A., ES
Marcă
internaţională
CICO
IR 1273089
2015.09.24
ROMAQUA
GROUP S.A.,
RO

14

Marcă
internaţională

IR 1288453
2015.10.16
ETI GIDA
SANAYI VE
TICARET
ANONIM
SIRKETI, TR
15

Marcă
internaţională
QONTEQA
IR 1280290
2015.11.02

16

Bayer Intellectual
Property GmbH
BIP-IPO-GTC,
DE
Marcă
internaţională
SPUTNIK
IR 1278139
2015.09.21
Federal State
Unitary
Enterprise
Rossiya
Segodnya
International
Information
Agency, RU
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei
Chișinău (sediul Râșcani) din 07.07.2017
privind decăderea din drepturi a titularului
mărcii naționale
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 07.07.2017, în pricina
civilă la cererea de chemare în judecată Edgewell Personal Care Brands LLC împotriva The Gillette
Company, intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea din drepturi asupra mărcii naționale nr. 2R
3291, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale
nr. 2R 3291 din 30.12.1994
titularul The Gillette Company LLC, One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, Statele Unite ale
Americii, începând cu data de 26.10.2016.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului PRIMOS GROUP S.R.L.
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 27.11.2017 (nr. dosar 2i-880/17) privind
admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi
aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului PRIMOS GROUP S.R.L., c/f 1014600004644:
- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 039817 din 25.11.2016,
solicitant PRIMOS GROUP S.R.L., c/f 1014600004644, Bd. Moscova nr. 14/1, ap. 125, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de
modificarea statutului juridic a mărcii sus-menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al
administratorului provizoriu Ruslan Vasiliev, deţinător al autorizaţiei nr. 96 din 14.01.2015.

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei
Chișinău (sediul Râșcani) din 21.02.2017, Încheierii
Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 26.10.2017
privind decăderea din drepturi a titularului
mărcii internaționale REBOZET
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 21.02.2017, Încheierii
Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 26.10.2017, în pricina civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de Celgene Corporation împotriva Novartis AG, intervenient accesoriu AGEPI,
privind decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale REBOZET nr. IR 860742, în temeiul art. 14
și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaționale REBOZET nr. IR 860742 din
12.07.2005 titularul "Novartis AG” CH-4002 Basel, Elveția, începând cu data de 20.07.2016.
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Cu privire la aplicarea interdicţiei
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului MIHALACHI Ruslan
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-194/2017 din
06.12.2017, privind executarea documentului executoriu nr. MAI03 819894 din 22.07.2017 emis de
MAI mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei asupra bunurilor debitorului MIHALACHI
Ruslan, c/p 0981407030877:
- se aplică interdicţia asupra operelor literare conform certificatelor seria OL nr. 2578, OL
nr. 2631, OL nr. 2263, OL nr. 1495, OL nr. 1719, OL nr. 3927, înregistrate pe numele titularului
MIHALACHI Ruslan, c/p 0981407030877;
- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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X
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor
obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783
din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, AGEPI publică lista
evaluatorilor înscrişi în Registrul naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală.

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală înscrişi
în Registrul naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală
(în ordinea numerelor certificatelor de calificare)
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data eliberării certificatului de calificare,
termenul de valabilitate a certificatului de calificare, numele şi prenumele evaluatorului,
numărul de telefon
Nr.
crt.

Nr. şi data eliberării
certificatului
de calificare
001-RE
2014.07.04
003-RE
2014.07.04

Termenul de valabilitate
a certificatului de calificare

Numele și prenumele
evaluatorului

Nr.
telefon

2019.07.04

CRAVCENCO Raisa

022-28-47-53,
068113853

2019.07.04

VITANOV Alexandru

022-24-36-05,
069109148,
078109148

3

006-RE
2014.07.04

2019.07.04

PALCOV Victor

022-89-03-77,
079516367

4

011-RE
2015.06.02
016-RE
2015.06.02

2020.06.02

ALBU Svetlana

022-77-34-88,
079644814

2020.06.02

POPA Andrei (Suspendat)

022-80-81-93,
069650404,
078303091

6

020-RE
2015.06.02

2020.06.02

GODONOGA Iuliana

022-89-80-77,
079590645,
069217075

7

021-RE
2015.06.02
023-RE
2015.06.02
024-RE
2017.02.06

2020.06.02

GRISCIUC- BUCICA Svetlana
(Suspendat)

022-43-03-80,
069690868

2020.06.02

CIORBA Aliona

022-73-64-12,
079990787

2022.01.23

POPA Cristina

069517504

1
2

5

8
9

200

MD - BOPI 1/2018

Privind modificarea componenţei nominale a Comisiei
de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale
În legătură cu necesitatea actualizării componenţei nominale a Comisiei de mediere în
domeniul proprietăţii intelectuale, ţinând cont de prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 114 din
03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum şi de prevederile
pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 184 din
16.04.2015, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 262 din 26.12.2017 a fost modificată
componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale.
Componenţa nominală a
Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale
Membrii Comisiei:
1. Andrei Popa 
2. Vadim Ursu 
3. Lilian Deliu 
4. Maria Vîrlan 
5. Tatiana Bujor 

Director General adjunct, AGEPI;
specialist categoria II, Secţia legislaţie, Direcţia juridică, AGEPI;
şef al Direcţiei profesii şi servicii juridice, Ministerul Justiţiei;
mediator, membru al Consiliului de mediere;
doctor, conferenţiar universitar, catedra Economie Generală,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Secretar al Comisiei:
Patricia Bondaresco  şef al Direcţiei drept de autor, AGEPI.
Prin același ordin se abrogă pct. 4 şi pct. 5 din Ordinul Directorului General AGEPI nr. 89
din 11.05.2015 „Referitor la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 184 din 16 aprilie 2015 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere”.

Cu privire la aprobarea formularelor-tip
ale chestionarelor tehnice pentru soiuri de plante
În scopul implementării Regulamentului privind codificarea şi evidenţa documentelor
tipizate elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
aprobat prin Ordinul nr.104 din 17.06.2013, cu modificările ulterioare, prin Ordinul Directorului
General AGEPI nr. 268 din 27.12.2017 au fost aprobate următoarele formulare-tip:
Nr.
crt.
1

Denumirea
chestionarului
MEI COMUN
Panicum miliaceum L.

Codul
chestionarului
F-01-SP-121-E-01-0776

2

MISCANT GIGANT
Iarba elefantului
Miscanthus × giganteus J.M. Greef & Deuter

F-01-SP-120-E-01-0775

3

SORG PEREN
Iarba lui Columb
Sorghum almum Parodi

F-01-SP-119-E-01-0774

Chestionarele tehnice pot fi obținute direct la AGEPI sau pot fi accesate la adresa:
http://www.agepi.gov.md/ro/plants/questionnaire
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