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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii 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.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

General information
The Ofﬁcial Bulletin of Industrial 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.
The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи 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.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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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 2011)
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
Republica Cehă
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 de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele)
(OHIM)
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
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
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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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 date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate,
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.
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 concerning the ﬁled patent applications, granted patents for
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national
procedure.
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 патент, о предоставленных патентах на
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
согласно национальной процедуре.
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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(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
(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 şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application, respectively, into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(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 патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(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
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(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
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )
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 de la data
priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the ﬁling or 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 publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application published with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
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
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– 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
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de 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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
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
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
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 procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
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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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or
drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
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
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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
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
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
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
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
ND4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite
List of renewed utility models registration certiﬁcates
Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей
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
MK4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
List of utility model registration certiﬁcates the term of validity of which has expired
Перечень свидетельств о регистрации полезных моделей, срок действия которых истек

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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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.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de brevete până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

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.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the
abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office.
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.

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.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2013 0069 (13) A2
Int. Cl.: A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61K 31/4704 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
2012.03.05
1103770.2; 1202256.2
2011.03.04; 2012.02.09
GB; GB
2013.10.01
PCT/GB2012/050478, 2012.03.05
WO 2012/120284 A1, 2012.09.13
SOSEI R&D LTD, GB
SNAPE Susan, GB; TANSLEY Robert, GB
ANDRIEŞ Ludmila
Aplicarea glicopirolatului pentru tratarea
tahicardiei
Invenţia se referă la o nouă utilizare a agentului antimuscarinic glicopirolat, de exemplu, a
sării de bromură de glicopironiu. În particular,
invenţia se referă la glicopirolat pentru aplicare în calitate de agent de reducere a frecvenţei contracţiilor cardiace şi, mai concret, dar
nu exclusiv, pentru utilizare la pacienţii care
suferă de afecţiuni respiratorii, cum ar fi bolile
pulmonare obstructive cronice.

INVENTIONS
болезней, таких как хронические обструктивные заболевания лёгких.
П. формулы: 50

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

Revendicări: 50

(54)
(57)

*
* *
Use of glycopyrrolate for treating tachycardia
The invention relates to a novel use of the antimuscarinic agent glycopyrrolate, for example
the salt glycopyrronium bromide. In particular,
the invention relates to glycopyrrolate for use
as a heart rate lowering agent and more particularly, but not exclusively, for use in patients suffering from respiratory conditions such
as chronic obstructive pulmonary disease.
Claims: 50

(54)
(57)
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*
* *
Применение гликопирролата для лечения тахикардии
Изобретение относится к новому применению антимускаринового средства гликопирролата, например, соли бромида гликопиррония. В частности, изобретение относится к гликопирролату для применения в
качестве средства, понижающего частоту
сердечных сокращений, и более конкретно,
но не исключительно, для применения у
пациентов, страдающих от респираторных

a 2013 0087 (13) A2
Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)
2012.05.22
PCT/US2011/037527
2011.05.23
US
2013.11.19
PCT/US2012/038969, 2012.05.22
WO 2012/162305 A8 , 2012.11.29
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, DE
HOLAKOVSKY Holger, DE; WITTE Florian,
DE; HERRMANN Frank, DE; SEARS Charles
William, US; CATINELLA Christopher Michael,
US; GONZALEZ Mario Alberto, CO; PHILIPS
Sean Landis, US; BERTRAM Paul, US;
ROHR-SCHNEIDER Marc, DE
SIMANENKOVA Tatiana
Nebulizator
Invenţia se referă la medicină, în special la
nebulizatoare pentru lichid.
Nebulizatorul (1) include un container (3) detaşabil şi un dispozitiv de calculare (23) pentru calcularea operaţiunilor nebulizatorului (1).
Nebulizatorul (1) poate fi deschis pentru înlocuirea containerului (3). Dispozitivul de fixare
(32) este dotat cu porţiuni de blocare (33b)
pentru prevenirea conectării repetate a unui
container (3) folosit. Nebulizatorul (1) indică
numărul curent al containerului (3) şi simbolurile calculate alternativ, care indică date despre înlocuirea containerului (3). Elementul indicator este pus în mişcare prin intermediul
unui resort intern. Elementul indicator de
asemenea conduce cu un clichet pentru blocarea containerului (3) de la folosirea repetată. Clichetul se restabileşte după înlocuirea
containerului (3).
Revendicări: 52
Figuri: 16
*
*

(54)
(57)

*
Nebulizer
The invention relates to medicine, in particular
to nebulizers for fluids.
A nebulizer (1) comprises an insertable container (3) and a counter device (23) for counting operations of the nebulizer. The nebulizer
(1) can be opened for replacing the container
(3). A securing device (32) having locking portions (33b) forcing apart is provided to prevent
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reconnection of an already used container (3).
The nebulizer (1) shows the current container
(3) number and alternately symbols indicating
container (3) replacement. An indicator member is driven by the force of an internal spring.
The indicator member controls also a lock of
the container (3) for locking the container
against further actuation. The lock is resetted
after container (3) replacement.
Claims: 52
Fig.: 16
*
*

(54)
(57)

*
Распылитель
Изобретение относится к медицине, в частности к распылителям для жидкости.
Распылитель (1) включает съемный контейнер (3) и счетное устройство (23) для
счета операций распылителя (1). Распылитель (1) может быть открыт для замены
контейнера (3). Крепежное устройство (32)
снабжено блокирующими частями (33b)
для предотвращения вторичного присоединения использованного контейнера (3).
Распылитель (1) указывает текущий номер
контейнера (3) и поочередно отсчитанные
символы, указывающие данные о замещении контейнера (3). Индикаторный элемент
приведен в действие посредством внутренней пружины. Индикаторный элемент
также управляет стопором для блокировки
контейнера (3) от дальнейшего использования. Стопор восстанавливается после
замены контейнера (3).

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

a 2013 0086 (13) A2
Int. Cl.: B01J 19/12 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
2012.05.03
PP 34-2011
2011.05.04
SK
2013.11.15
PCT/EP2012/001891, 2012.05.03
WO 2012/150031 A1 , 2012.11.08
OKEANOS CORPORATION, SC
GREGA Samuel, SK
GLAZUNOV Nicolae
Procedeu de tratare fizică şi/sau încălzire a
unui mediu, în particular a lichidelor şi dispozitiv pentru realizarea procedeului
Invenţia se referă la un procedeu de tratare
fizică şi/sau de încălzire a unui mediu, în particular a lichidelor.
Consumul mare de energie din procedeele
cunoscute poate fi evitat prin reducerea impactului mediului, prin expunerea unui mediu
tratat hidrodinamic unor potenţiale electrochimice polare şi/sau ionice şi unor semnale
electrochimice RC AC.
Revendicări:12
Figuri: 17

(54)

(57)

П. формулы: 52
Фиг.: 16

*
* *
Method for physically working and/or heating media, in particular liquids, and device
for carrying out the method
The invention relates to a method for physically working and/or heating media, in particular liquids.
The high expenditure of energy of the known
methods can be avoided, with reduced environmental impact, by the hydrodynamically
worked medium being exposed to polar
and/or ionic electrochemical potentials and
electrochemical signals RC AC.
Claims: 12
Fig.: 17

(54)

(57)

*
* *
Способ физической обработки и/или
нагрева среды, в частности жидкостей и
устройство для осуществления способа
Изобретение относится к способу физической обработки и/или нагрева среды, в частности жидкостей.
Высокого расхода энергии в известных
способах можно избежать, уменьшая воздействие окружающей среды, подвергая
гидродинамически обработанную среду
воздействию электрохимических полярных
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INVENTIONS

и/или ионных потенциалов и электрохимических сигналов RC AC.

The technical result is achieved due to the installation of the optimal light source, generating a uniform illumination of the identification
information, and selection of the light source
placement location, resulting in the reduction
of hydrodynamic losses.

П. формулы: 12
Фиг.: 17

a 2012 0082 (13) A2
Int. Cl.: B60R 13/10 (2006.01)
B60Q 1/56 (2006.01)
(22) 2012.09.28
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru,
MD
(54) Număr de înmatriculare a mijlocului de
transport
(57) Invenţia se referă la construcţia de automobile
şi poate fi utilizată pentru identificarea mijloacelor de transport.
Particularitatea numărului de înmatriculare
propus constă în aceea că în partea de jos a
volumului ermetic (5) este amplasată o proeminenţă opacă (7), îndreptată în întâmpinarea
fluxului de aer opus. În interiorul proeminenţei
opace (7) este amplasată o sursă de lumină
formată dintr-un set de beculeţe cu diode
electroluminescente (8). Sursa de lumină este
dotată cu un reflector opac (9) în direcţia unui
panou (1) cu informaţie de identificare (2), iar
fiecare beculeţ cu diodă electroluminescentă
(8) este dotat cu un reflector concav (10).
Rezultatul tehnic se obţine datorită instalării
sursei de lumină optime, care generează o
iluminare uniformă a informaţiei de identificare, şi alegerii locului de amplasare a sursei de
lumină, ce conduce la scăderea pierderilor hidrodinamice.

Claims: 1
Fig.: 4

(21)
(51)

(54)
(57)

*
* *
Регистрационный номер транспортного
средства
Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано для
идентификации транспортных средств.
Особенность предлагаемого регистрационного номера заключается в том, что в
нижней части герметичного объема (5) установлен бульбообразный выступ (7), обращенный навстречу набегающему потоку
воздуха. Внутри бульбообразного выступа
(7) установлен источник света, состоящий
из набора светодиодных лампочек (8). Источник света снабжен выпуклым отражателем (9) в сторону табло (1) с идентификационной информацией (2), а каждая светодиодная лампочка (8) снабжена вогнутым
отражателем (10).
Технический результат достигается за счет
установки оптимального источника света,
создающего равномерное освещение идентификационной информации, и выбора места установки источника света, приводящего к снижению гидродинамических потерь.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

Revendicări:1
Figuri: 4

(54)
(57)
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*
* *
Registration number of the transport vehicle
The invention relates to automobile industry
and may be used for identification of transport
vehicles.
The peculiarity of the proposed registration
number consists in that in the lower part of the
sealed volume (5) is placed a bulbous protrusion (7), faced toward the incoming air flow.
Inside the bulbous protrusion (7) is placed a
light source, formed of a set of light-emitting
diode lamps (8). The light source is provided
with a convex reflector (9) towards a panel (1)
with identification information (2), and each
light-emitting diode lamp (8) is provided with a
concave reflector (10).

(21)
(51)

a 2012 0083 (13) A2
Int. Cl.: B60R 13/10 (2006.01)
B60Q 1/56 (2006.01)
(22) 2012.09.28
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru,
MD

INVENŢII
(54)
(57)

Număr de înmatriculare a mijlocului de
transport
Invenţia se referă la construcţia de automobile
şi poate fi utilizată pentru identificarea mijloacelor de transport.
Particularitatea numărului de înmatriculare
propus constă în aceea că numerele de identificare (2) de pe tabloul (1) sunt dotate cu
perforaţii (7), iar sursa de lumină (8) este plasată după tabloul (1). Între tabloul (1) şi sursa
de lumină (8) este amplasat un ecran transparent mătuit (9), iar în spatele sursei de lumină
(8) este plasat un reflector (10).
Revendicări:1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Registration number of the transport vehicle
The invention relates to automobile industry
and may be used for identification of transport
vehicles.
The peculiarity of the proposed registration
number consists in that the identification
numbers (2) on the panel (1) are provided
with perforations (7), and the light source (8)
is located behind the panel (1). Between the
panel (1) and the light source (8) is placed a
frosted translucent screen (9), and behind the
light source (8) is placed a reflector (10).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Регистрационный номер транспортного
средства
Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано для идентификации транспортных средств.
Особенность предлагаемого регистрационного номера заключается в том, что
идентификационные номера (2) на табло
(1) снабжены перфорациями (7), а источник света (8) расположен за табло (1). Между табло (1) и источником света (8) расположен матированный светопрозрачный
экран (9), а за источником света (8) расположен отражатель (10).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(21)
(51)

a 2012 0081 (13) A2
Int. Cl.: B62K 3/00 (2006.01)
B62M 1/00 (2006.01)
B62M 1/24 (2013.01)
(22) 2012.09.28
(71)(72) GUŞAN Timofei, MD
(54) Bicicletă "Liftbike"
(57) Invenţia se referă la dispozitive destinate
transformării puterii musculare a omului în
mişcare de rotaţie a mecanismelor, în cazul
dat − la construcţia bicicletelor.
Construcţia bicicletei este executată cu posibilitatea activării în procesul mişcării a unui
număr maximal de muşchi ai ciclistului. Centrul de masă al ciclistului, împreună cu pârghia oscilatorie, efectuează mişcări oscilatorii
sinusoidale. Mecanismul de transformare a
mişcărilor oscilatorii în mişcare de rotaţie foloseşte principiul de amplificare a efortului depus prin intermediul pârghiei, precum şi forţa
de gravitaţie a pământului şi este construit în
aşa mod, încât pentru transformarea în mişcare unidirecţională se utilizează oscilaţiile
efectuate atât pe partea ascendentă, cât şi pe
cea descendentă a sinusoidei.
Revendicări:3
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Bicycle "Liftbike"
The invention relates to devices designed for
transformation of human muscular force into
rotary motion of the mechanisms, in this case –
to the design of bicycles.
The design of bicycle is made with the possibility of activation during the motion process
of a maximum number of muscles of the cyclist. The center of mass of the cyclist, together with the rocker arm, produces sinusoidal oscillatory motions. The mechanism for
transformation of oscillatory motions into rotary motion uses the principle of amplification of
the applied force by means of the lever, as
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well as the Earth gravitational force and is designed so that for transformation into onedirection motion it uses the oscillations committed on both ascending and descending
part of the sinusoid.

INVENTIONS
(54)

(57)

Claims: 3
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Велосипед "Лифтбайк"
Изобретение относится к устройствам,
предназначенных для превращения мускульной силы человека во вращательное
движение механизмов, в данном случае − к
устройству велосипедов.
Устройство велосипеда выполнено с возможностью активации в процессе движения максимального количества мышц велосипедиста. Центр массы велосипедиста,
совместно с качающимся рычагом, производит колебательные синусоидальные движения. Механизм превращения колебательных движений во вращательное использует принцип усиления приложенной
силы посредством рычага, а также силу
земного притяжения и построен таким образом, что для преобразования в одностороннее движение использует колебания,
совершенные как по восходящей, так и по
нисходящей части синусоиды.

Revendicări:14
Figuri: 4

(54)

(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 3

(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)

(72)

(74)

20

a 2013 0073 (13) A2
Int. Cl.: C07C 233/18 (2006.01)
C07C 231/24 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
2012.03.22
201110070828.0
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WO 2012/126385 A1 , 2012.09.27
SHANGHAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY, CN; LES LABORATOIRES
SERVIER, FR
HUANG Yu, CN; TONG Ling, CN; ZHU
Xueyan, CN; SHAN Hanbin, CN; YUAN
Zhedong, CN; YU Xiong, CN
SIMANENKOVA Tatiana

Formă cristalină nouă VII de agomelatină,
procedeu de preparare şi utilizare a
acesteia, şi compoziţie farmaceutică care
o conţine
Invenţia se referă la o formă cristalină nouă
VII a agomelatinei, procedeul de preparare şi
aplicarea acesteia, şi compoziţia farmaceutică
care o conţine.
Această formă cristalină nouă asigură o
puritate înaltă, o structură cristalină stabilă şi
o reproductibilitate bună, în timp ce procedeul
de preparare a ei este convenabil producerii
la scară largă. În ce priveşte stabilitatea şi
puritatea, ea este superioară numeroaselor
forme cristaline, care sunt cunoscute până în
prezent. Ca urmare a acestui fapt, forma
cristalină VII din invenţie posedă avantaje în
producere.

*
* *
New crystal form VII of agomelatine, preparation method and use thereof, and pharmaceutical composition containing the
same
The invention provides a new crystal form VII
of agomelatine, the preparation method and
use thereof, and a pharmaceutical composition containing the same.
The new crystal form has a good purity, a
stable crystal form and good reproducibility,
while the preparation method thereof is easy
to amplify. It is superior to most previously reported crystal forms in terms of stability and
purity. Therefore, the crystal form VII of the
invention has an advantage in terms of preparation.
Claims: 14
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Новая кристаллическая форма VII агомелатина, способ приготовления и её
применение, и фармацевтическая композиция, которая её содержит
Изобретение относится к новой кристаллической форме VII агомелатина, способу приготовления и её применению, и к фармацевтической композиции, которая её содержит.
Данная новая кристаллическая форма
обеспечивает высокую чистоту, стабильную кристаллическую структуру и хорошую
репродуктивность, в то время как ее способ приготовления хорошо подходит для
крупномасштабного производства. С точки
зрения стабильности и чистоты, она пре-
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восходит многочисленные кристаллические формы, которые известны до настоящего времени. Вследствие этого, кристаллическая форма VII изобретения имеет
преимущества в производстве.

(54)

(57)

П. формулы: 14
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201110070634.0
2011.03.23
CN
2013.10.15
PCT/CN2012/072818, 2012.03.22
WO 2012/126386 A1 , 2012.09.27
SHANGHAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY, CN; LES LABORATOIRES
SERVIER, FR
HUANG Yu, CN; LONG Qing, CN; ZHU
Xueyan, CN; SHAN Hanbin, CN; YUAN
Zhedong, CN; YU Xiong, CN
SIMANENKOVA Tatiana
Agomelatină (forma-VIII) din cristale mixte,
procedeu de preparare, utilizarea acesteia
şi compoziţie farmaceutică care o conţine
Prezenta invenţie se referă la agomelatină
(forma-VIII) din cristale mixte, procedeu de
preparare şi utilizarea acesteia, şi la o compoziţie farmaceutică care o conţine.
Cristalul mixt sus-menţionat constă, în special, din forma cristalină VI a agomelatinei.
Această formă cristalină mixtă este stabilă şi
posedă o reproductibilitate bună. În urma testelor de stabilitate s-a dovedit că forma dată
este superioară formei cristaline VI în ce priveşte stabilitatea. Ca urmare a acestui fapt,
forma cristalină VIII din prezenta invenţie posedă avantaje în producere.
Revendicări:14
Figuri: 7
*
*

*

Mixed crystal agomelatine (form-VIII),
preparation method, use thereof and
pharmaceutical composition containing
the same
The invention provides a mixed crystal
agomelatine (Form-VIII), the preparation
method and use thereof, and a pharmaceutical composition containing the same.
The said mixed crystal mainly contains an
agomelatine crystal form VI. The mixed crystal form is stable and has good reproducibility.
It is found through a stability test to be superior to a crystal form VI in terms of stability.
Therefore, the crystal form-VIII of the present
invention has an advantage in terms of preparation.
Claims: 14
Fig.: 7

(54)

(57)

*
* *
Агомелатин (форма-VIII) из смешанных
кристаллов, способ приготовления, его
применение и фармацевтическая композиция которая его содержит
Настоящее изобретение относится к агомелатину (форма-VIII) из смешанных кристаллов, способу приготовления и его применению, и к фармацевтической композиции которая его содержит.
Вышеуказанный смешанный кристалл состоит в основном из кристаллической
формы VI агомелатина. Данная смешанная
кристаллическая форма является устойчивой и имеет хорошую репродуктивность. В
результате испытаний по проверке устойчивости было выявлено, что она превосходит кристаллическую форму VI относительно устойчивости. Вследствие этого,
кристаллическая форма VIII настоящего
изобретения имеет преимущества в производстве.
П. формулы: 14
Фиг.: 7

(21) a 2012 0065 (13) A2
(51) Int. Cl.: F03D 1/06 (2006.01)
(22) 2012.09.17
(71)(72) BURCIU Andrei, MD; BURCIU Vitalie, MD
(54) Turbină eoliană (variante)
(57) Invenţia se referă la turbine eoliene şi poate fi
utilizată în calitate de turbine la instalaţiile eoliene.
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Ветротурбина содержит вал, к которому
присоединены лопасти, расположенные на
нескольких уровнях по его высоте. Лопасти
шарнирно присоединены к валу с возможностью изменения угла их расположения в
пространстве в пределах 0…±90° и наоборот − в пределах ±90…0°. Каждая лопасть
турбины снабжена автономной системой
изменения угла ее расположения в пространстве, мобильными крыльями, солнечными панелями, винтовыми электродвигателями, аккумуляторами, автоматической системой электропитания винтовых
электродвигателей и системой блокировки/разблокировки мобильных крыльев.
Краевой конец лопастей снабжен винглетами, а нижний конец вала снабжен постоянными магнитами.
Технический результат изобретения состоит в повышении мощности, производительности и эффективности ветротурбины, а
также в обеспечении целостности лопастей при больших скоростях ветра.

Turbina eoliană conţine un arbore, cu care
sunt unite palete, amplasate la mai multe nivele pe înălţimea lui. Paletele sunt unite cu
arborele articulat cu posibilitatea schimbării
unghiului de amplasare a lor în spaţiu în limitele 0…±90° şi invers − în limitele ±90…0°.
Fiecare paletă a turbinei este dotată cu un
sistem autonom de schimbare a unghiului de
amplasare a ei în spaţiu, aripi mobile, panouri
solare, motoare electrice cu elice, acumulatoare, un sistem automat de alimentare cu
energie electrică a motoarelor electrice cu elice şi un sistem de blocare/deblocare a aripilor
mobile. Capătul extrem al paletelor este dotat
cu wingleturi, iar capătul de jos al arborelui
este dotat cu magneţi permanenţi.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea puterii, randamentului şi eficienţei turbinei
eoliene, precum şi în asigurarea integrităţii
paletelor la viteze mari ale vântului.
Revendicări:5
*
(54)
(57)

* *
Wind turbine (embodiments)
The invention relates to a wind turbine and
can be used as turbines of wind installations.
The wind turbine comprises a shaft, to which
are attached blades, placed at several levels
on its height. The blades are pivotally attached to the shaft with the possibility of
changing the angle of their placement in
space within the limits 0…± 90° and vice versa − within the limits ±90… 0°. Each turbine
blade is equipped with an autonomous system of changing the angle of its placement in
space, mobile wings, solar panels, screw
electric motors, accumulators, an automatic
screw electric motor power supply system and
a mobile wings locking/unlocking system. The
end edge of the blades is equipped with winglets, and the lower end of the shaft is
equipped with permanent magnets.
The technical result of the invention consists
in increasing the power, capacity and efficiency of the wind turbine, and in ensuring the integrity of blades at high wind velocity.

П. формулы: 5

(21) a 2012 0066 (13) A2
(51) Int. Cl.: F03D 1/06 (2006.01)
(22) 2012.09.17
(71)(72) BURCIU Andrei, MD; BURCIU Vitalie, MD
(54) Paletă eoliană (variante)
(57) Invenţia se referă la palete şi poate fi utilizată
la confecţionarea turbinelor eoliene.
Paleta eoliană conţine o carcasă, de exemplu,
din lonjeroane, lise, nervuri şi alte piese componente de rigidizare a carcasei, un înveliş,
aripi mobile, panouri solare, motoare electrice
cu elice, acumulatoare, un sistem automat de
alimentare cu energie electrică a motoarelor
electrice cu elice, un sistem de blocare/deblocare a aripilor mobile şi un winglet, amplasat
la capătul extrem al paletei.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea puterii paletelor, prin urmare, a turbinelor
eoliene, majorarea randamentului şi eficienţei
acestora, precum şi independenţa lor de prezenţa curenţilor de aer.

Claims: 5
*
(54)
(57)
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* *
Ветротурбина (варианты)
Изобретение относится к ветротурбинам и
может быть использовано в качестве турбин ветроустановок.

Revendicări:4

(54)
(57)

*
* *
Wind blade (embodiments)
This invention relates to blades and can be
used for manufacturing wind turbines.

INVENŢII
The wind blade comprises a body, for example, from wing spars, rails, veinlets and other
component parts to strengthen the body, a
shell, mobile wings, solar panels, screw electric motors, accumulators, an automatic screw
electric motor power supply system, a mobile
wings locking/unlocking system and a winglet,
located at the marginal end of the blade.
The technical result of the invention consists
in increasing the power of blades, therefore,
of wind turbines, increasing their productivity
and efficiency, as well as their independence
on the presence of air currents.
Claims: 4

(54)
(57)

*
* *
Ветряная лопасть (варианты)
Изобретение относится к лопастям и может быть использовано для изготовления
ветротурбин.
Ветряная лопасть содержит корпус, например, из лонжеронов, реек, жилок и других составляющих деталей для укрепления
корпуса, оболочку, мобильные крылья, солнечные панели, винтовые электродвигатели, аккумуляторы, автоматическую систему
электропитания винтовых электродвигателей, систему блокировки/разблокировки
мобильных крыльев и винглет, расположенный на краевом конце лопасти.
Технический результат изобретения состоит в повышении мощности лопастей, следовательно ветротурбин, повышении их
производительности и эффективности, а
также их независимость от присутствия
воздушных потоков.
П. формулы: 4

(21) a 2012 0078 (13) A2
(51) Int. Cl.: H01L 31/00 (2006.01)
(22) 2012.09.17
(71)(72) BURCIU Andrei, MD; BURCIU Vitalie, MD
(54) Panou solar fotovoltaic (variante)
(57) Invenţia se referă la panouri solare fotovoltaice şi poate fi utilizată la producerea energiei
electrice.
Panoul solar fotovoltaic este alcătuit din celule
solare, conectate între ele, amplasate sub un
element protector străveziu şi unite cu el.
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Elementul protector este executat ondulat sau
în formă de faguri cu trei şi mai multe feţe laterale, amplasate una faţă de alta la o distanţă, care depinde de înălţimea feţelor laterale,
sub un unghi de 90°±30°, şi o faţă amplasată
la fundul fagurelui, pe care este amplasată
una sau mai multe celule solare rigide. Panoul, în partea inferioară, între faguri, este dotat
cu o serpentină tubulară.
Revendicări:5

(54)
(57)

*
* *
Solar photoelectric panel (embodiments)
This invention relates to solar photoelectric
panels and can be used in the production of
electric power.
The solar photoelectric panel consists of solar
cells, connected to each other, located under
a protective transparent element and connected to it. The protective element is made
wavy or in the form of honeycombs with three
or more side faces, placed relative to one another at a distance, which depends on the
height of the side faces, at an angle of 90°±
30°, and a side placed at the bottom of the
honeycomb, on which is placed one or more
hard photocells. The panel, in the lower part,
between the honeycombs, is provided with a
tubular coil.
Claims: 5

(54)
(57)

*
* *
Солнечная фотоэлектрическая панель
(варианты)
Изобретение относится к солнечным фотоэлектрическим панелям и может быть использовано в производстве электроэнергии.
Солнечная фотоэлектрическая панель состоит из подключенных между собой фотоэлементов, расположенных под защитным
прозрачным элементом и соединенных с
ним. Защитный элемент выполнен волнистым или в виде сот с тремя и более боковыми сторонами, расположенными относительно друг друга на расстоянии, которое
зависит от высоты боковых сторон, под углом 90°±30°, и одной стороной, расположенной на дне соты, на которой расположен один или более жестких фотоэлементов. Панель, в нижней части, между сотами, снабжена трубчатым змеевиком.
П. формулы: 5
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(33)
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(87)
(71)
(72)
(74)
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(57)
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a 2013 0068 (13) A2
Int. Cl.: H04W 4/12 (2009.01)
H04W 12/02 (2009.01)
2012.04.02
2011/03175
2011.04.11
TR
2013.10.01
PCT/IB2012/051609, 2012.04.02
WO 2012/131659 A1 , 2012.10.04
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ANONIM
SIRKETI, TR
YIGIT Ugur, TR; SARDAG Alp, TR
ANDRIEŞ Ludmila
Sistem şi procedeu de asigurare a posibilităţii transmiterii securizate a mesajelor
SMS
Invenţia se referă la un sistem (1) şi la un procedeu (100), care asigură posibilitatea transmiterii mesajelor SMS criptate şi deschiderea lor
doar în dispozitivele mobile (2), în care este instalată cartela SIM, corespunzătoare numărului
MSISDN, la care acestea sunt expediate.
Sistemul (1) include un dispozitiv mobil (2),
care poate executa aplicaţia mobilă şi în care
poate fi instalată o cartelă SIM, un expeditor
(3) al conţinutului, care expediază informaţia
confidenţială a clienţilor săi printr-un SMS, o
bază de date (4), în care se stochează cheile
de criptare, create de către producătorul cartelelor SIM individual pentru fiecare cartelă
SIM, centrul SMS (5), care transmite informaţia recepţionată de acesta la dispozitivul mobil
(2), o platformă de criptare (6), care criptează
mesajul SMS, care urmează a fi expediat, o
platformă de expediere a parolei de unică folosinţă (7), care recepţionează conţinutul mesajului SMS de la expeditorul (3) conţinutului,
îl expediază la platforma de criptare (6) şi expediază mesajul SMS criptat, recepţionat de
la platforma de criptare (6), la centrul SMS (5).
Revendicări:23
Figuri: 1
*
*
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*

(54)
(57)

System and method enabling secure
transmission of SMS
The invention relates to a system (1) and
method (100) which enables the SMSs to be
sent encrypted and to be opened only in the
mobile devices (2), wherein the SIM card belonging to the MSISDN, to which they are
sent, is installed.
The system (1) comprises a mobile device (2)
which can run mobile application and in which
a SIM card can be installed, a content sender
(3) which sends the confidential information of
its clients via SMS, a database (4) wherein
the encryption keys produced specific to the
SIM card by the SIM card producer are
stored, an SMSC (5) which transmits the information it receives to the mobile device (2),
an encryption platform (6) which encrypts the
SMS that will be sent, and an OTP sending
platform (7) which receives the SMS content
from the content sender (3), sends it to the
encryption platform (6) and sends the encrypted SMS it receives from the encryption
platform (6) to the SMSC (5).
Claims: 23
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Система и способ, обеспечивающие
возможность защищенной передачи
SMS-сообщений
Изобретение относится к системе (1) и
способу (100), которые обеспечивают возможность отправки зашифрованных SMSсообщений и их открытия только в мобильных устройствах (2), в которых установлена SIM-карта, соответствующая MSISDNномеру, на который их отправляют.
Система (1) включает мобильное устройство (2), которое может выполнять мобильное приложение и в которое может
быть установлена SIM-карта, отправителя
(3) контента, который отправляет конфиденциальную информацию своих клиентов
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посредством SMS, базу данных (4), в которой хранятся ключи шифрования, созданные производителем SIM-карт индивидуально для каждой SIM-карты, SMS-центр
(5), который передает получаемую им информацию на мобильное устройство (2),
платформу шифрования (6), которая шифрует подлежащее отправке SMS-сообщение, платформу отправки одноразового пароля (7), которая получает содержимое
SMS-сообщения от отправителя (3) контента, отправляет его платформе шифрования (6) и отправляет зашифрованное
SMS-сообщение, полученное от платформы шифрования (6), в SMS-центр (5).
П. формулы: 23
Фиг.: 1
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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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(11)
(51)

4277 (13) B1
Int. Cl.: A61K 36/05 (2006.01)
A61P 27/16 (2006.01)
(21) a 2013 0056
(22) 2013.05.24
(67)* s 2013 0090, 2013.08.09
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) PARII Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Utilizarea extractului din biomasa tulpinii
cianobacteriei Spirulina platensis (Nordst)
Getil CNMN-CB-02 pentru tratamentul
pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
otorinolaringologie şi poate fi utilizată pentru
tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzorială.
Conform invenţiei revendicate se utilizează
extract din biomasa tulpinii cianobacteriei
Spirulina platensis (Nordst) Getil CNMN-CB-02
pentru tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie
neurosenzorială, câte 5 mg, de 2 ori pe zi,
înainte de masă, timp de 20 zile.
Revendicări:1
*
*

(54)

(57)

*
Use of extract from Spirulina platensis
(Nordst) Getil CNMN-CB-02 cyanobacterium strain biomass for the treatment of
patients with sensorineural deafness
The invention relates to medicine, in particular to otorhinolaryngology and can be used
for the treatment of patients with sensorineural deafness.
According to the claimed invention, extract
from Spirulina platensis (Nordst) Getil
CNMN-CB-02 cyanobacterium strain biomass is used for the treatment of patients
with sensorineural deafness, 5 mg, 2 times a
day, before meals, for 20 days.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Использование экстракта из биомассы
штамма
цианобактерии
Spirulina
platensis (Nordst) Getil CNMN-CB-02 для
лечения пациентов с сенсоневральной
тугоухостью
Изобретение относится к медицине, в частности к оториноларингологии и может
быть использовано для лечения пациентов с сенсоневральной тугоухостью.

Согласно заявленному изобретению используют экстракт из биомассы штамма
цианобактерии Spirulina platensis (Nordst)
Getil CNMN-CB-02 для лечения пациентов
с сенсоневральной тугоухостью, по 5 мг, 2
раза в день, до еды, в течение 20 дней.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4278 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2013 0026
(22) 2013.04.30
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL
DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CIOBĂNICĂ Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD;
BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI
Liudmila, MD; BOUROŞ Polina, MD; MISCU
Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC
Daniela, MD
(54) Compusul bis{bis(dimetilglioximato)cloro}µ-3-formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-dicobalt(III) şi procedeu de cultivare a
microalgei Porphyridium cruentum cu
utilizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie,
în special la un compus coordinativ al
cobaltului(III) şi la un procedeu de cultivare a
microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ - bis{bis(dimetilglioximato)cloro}µ-3-formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-dicobalt(III), ce sporeşte sinteza lipidelor şi
acidului eicosapentaenoic.
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a microalgei Porphyridium cruentum,
care constă în aceea că se cultivă microalga
pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4×7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2×4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3×6H2O - 0,0027;
ZnSO4×5H2O - 0,00002; CuSO4×5H2O 0,00005; MnSO4×5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
compusul bis{bis(dimetilglioximato)cloro}-µ-3formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-di-cobalt(III) -
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0,008…0,012 şi apă distilată până la 1 L,
având pH-ul 6,8…7,2; la temperatura de
2
23…25°C, iluminarea de 2000 …3000 lx/cm ,
cu agitare lentă periodică.

динизоникотиноилгидразон-ди-кобальт(III),
которое повышает синтез липидов и эйкосапентаеноевой кислоты.
Также, заявляется способ культивирования
микроводоросли
Porphyridium
cruentum, который состоит в том, что
культивируют микроводоросль на питательной среде, которая содержит, г/л:
NaNO3 - 5,0; NaCl - 7,0; KCl - 7,5;
MgSO4×7H2O - 1,8; Ca(NO3)2×4H2O - 0,15;
KBr - 0,05; KI - 0,05; K2HPO4 - 0,2;
FeCl3×6H2O - 0,0027; ZnSO4×5H2O - 0,00002;
CuSO4×5H2O - 0,00005; MnSO4×5H2O 0,0003; H3BO3 - 0,0006; MoO3 - 0,00002;
NaVO3 - 0,00005; соединение бис{бис(диметилглиоксимато)хлор}-µ-3-формилпиридинизоникотиноилгидразон-ди-кобальт(III)
- 0,008…0,012 и дистиллированную воду до
1 л, имея рН 6,8...7,2; при температуре
2
23...25ºC, освещении 2000...3000 лк/cм , с
медленным периодическим перемешиванием.

Revendicări:2

(54)

(57)

*
* *
Compound
bis{bis(dimethylglyoximato)
chloro}-µ-3-formylpiridineisonicotinoylhydrazone-di-cobalt(III) and process for cultivation of microalga Porphyridium
cruentum with its use
The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to a coordinative compound of cobalt(III) and a process for cultivation of microalga Porphyridium cruentum with
its use.
According to the invention, a coordinative
compound - bis{bis(dimethylglyoximato)chloro}-µ-3-formylpiridineisonicotinoylhydrazonedi-cobalt(III) is claimed, which increases lipid
and eicosapentaenoic acid synthesis.
It is also claimed a process for cultivation of
microalga Porphyridium cruentum, which
consists in that microalga is cultivated on a
nutrient medium containing, g/L: NaNO3 - 5.0;
NaCl - 7.0; KCl - 7.5; MgSO4×7H2O - 1.8;
Ca(NO3)2×4H2O - 0.15; KBr - 0.05; KI - 0.05;
K2HPO4 - 0.2; FeCl3×6H2O - 0.0027;
ZnSO4×5H2O - 0.00002; CuSO4×5H2O - 0.00005;
MnSO4×5H2O - 0.0003; H3BO3 - 0.0006;
MoO3 - 0.00002; NaVO3 - 0.00005; the compound bis{bis(dimethylglyoximato) chloro}-µ3-formylpiridineisonicotinoylhydra-zone-dicobalt(III) – 0.008…0.012 and distilled water
up to 1 L, having pH 6.8…7.2; at the temperature of 23…25°C, the light of 2000…3000
2
lx/cm , with slow periodical agitation.
Claims: 2

(54)

(57)
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*
* *
Соединение бис{бис(диметилглиоксима-то)хлор}-µ-3-формилпиридинизоникотиноилгидразон-ди-кобальт(III)
и
способ культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к координационному
соединению кобальта(III) и к способу культивирования микроводоросли Porphyridium
cruentum с его использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение - бис{бис(диметилглиоксимато)хлор}-µ-3-формилпири-

П. формулы: 2

(11)
(51)

4279 (13) B1
Int. Cl.: C09B 26/06 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
C07C 281/08 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
(21) a 2013 0015
(22) 2013.01.17
(67)* s 2013 0004, 2013.03.13
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) COCU Maria, MD; MANOLE Ştefan, MD
(54) Colorant pentru polimerii termoplastici
(57) Invenţia se referă la coloranţii organici, şi
anume la aplicarea compusului coordinativ al
vanadiului în calitate de colorant pentru
polimerii termoplastici.
Conform invenţiei, se revendică aplicarea 9(1',2'-naftil)-4-metil-7-tiometil-5,6,8-triazano1' 2
na-2,4,6,8-tetraenato(-)-1',2-diolato(-)-O ,O ,
5
8
N ,N -vanadil(II) în calitate de colorant de
culoare bordo-cărămizie pentru polimerii
termoplastici.
Revendicări:1

(54)
(57)

*
* *
Dye for thermoplastic polymers
This invention relates to organic dyes, namely
to the use of coordinative compound of vanadium as a dye for thermoplastic polymers.

INVENŢII
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soluţiilor de CdCl2 şi SnCl4 cu formarea pe
substrat a unui strat de Cd2SnO4, apoi
pulverizarea soluţiilor de CdCl2 şi CS(NH2)2
cu formarea pe acesta a unui strat de nCdS.

According to the invention, the use of 9-(1',2'naphthyl)-4-methyl-7-thiomethyl-5,6,8-triazanone-2,4,6,8-tetraenato(-)-1',2-diolato(-)-O1',
2
5
8
O ,N ,N -vanadyl(II) is claimed as a dye of
bordeaux-brick color for thermoplastic polymers.

Revendicări:1

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Краситель для термопластичных полимеров
Изобретение относится к органическим
красителям, а именно к применению координационного соединения ванадия в
качестве красителя для термопластичных
полимеров.
Согласно изобретению, заявляется применение 9-(1',2'-нафтил)-4-метил-7-тиометил-5,6,8-триазанон-2,4,6,8-тетраенато(-)1'
2
5
8
1',2-диолато(-)-O ,O ,N ,N -ванадил(II)
в
качестве красителя бордово-кирпичного
цвета для термопластичных полимеров.

(54)
(57)

П. формулы: 1

*
* *
pInP-nCdS structure growth method
This invention relates to semiconductor technology and can be used for manufacturing
solar radiation-to-electric energy converters.
The pInP-nCdS structure growth method
comprises placing a pre-etched pInP substrate with the crystallographic orientation
(100) and disorientation of 3…5° in the direction (110) into a reactor, heating the substrate growth zone and stabilizing the temperature in the range of 400…450°C, spraying, in open oxygen flow, the CdCl2 and
SnSl4 solutions with the formation on the
substrate of a Cd2SnO4 layer, then spraying
the CdCl2 and CS(NH2)2 solutions with the
formation thereon of a nCdS layer.
Claims: 1

4280 (13) B1
Int. Cl.: H01L 21/04 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
(21) a 2013 0062
(22) 2013.09.04
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) BOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid,
MD; COVAL Andrei, MD; CINIC Boris, MD;
RAEVSCHI Simion, MD
(54) Procedeu de creştere a structurii pInPnCdS
(57) Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor şi poate fi utilizată la fabricarea dispozitivelor de conversie a radiaţiei solare în
energie electrică.
Procedeul de creştere a structurii pInPnCdS, include amplasarea unui substrat de
pInP, corodat preventiv, cu orientarea cristalografică (100) şi dezorientarea de 3…5° în
direcţia (110) într-un reactor, încălzirea zonei
de creştere a substratului şi stabilizarea
temperaturii în diapazonul de 400…450°C,
pulverizarea, în flux deschis de oxigen, a

*

(11)
(51)

(54)
(57)

* *
Способ роста структуры pInP-nCdS
Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для изготовления преобразователей
солнечного излучения в электрическую
энергию.
Способ роста структуры pInP-nCdS включает размещение предварительно протравленной pInP подложки с кристаллографической ориентацией (100) и разориентацией 3…5° в направлении (110) в реактор, нагрев зоны роста подложки и стабилизацию температуры в диапазоне
400…450°C, распыление, в открытом потоке кислорода, растворов CdCl2 и SnСl4 c
формированием
на
подложке
слоя
Cd2SnO4, затем распыление растворов
CdCl2 и CS(NH2)2 с формированием на
нем слоя nCdS.
П. формулы: 1
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

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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743 (13) Y
Int. Cl.: A23J 1/18 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/06 (2006.01)
C12G 1/08 (2006.01)
(21) s 2013 0115
(22) 2013.06.28
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
KRAJEVSKAIA Alla, MD; GĂINĂ Boris, MD;
VACARCIUC Liviu, MD
(54) Procedeu de fabricare a extractului de
drojdie destinat producerii vinului şi procedee de fabricare a vinurilor cu utilizarea
acestuia
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de fabricare a extractului
de drojdie destinat producerii vinurilor şi la
procedee de fabricare a vinurilor cu utilizarea
acestuia.
Procedeul de fabricare a extractului de drojdie prevede separarea precipitatului lichid de
drojdie din vin după fermentare, acidularea
precipitatului cu acid sau acizi alimentari
până la atingerea concentraţiei acizilor titra3
bili de 20…60 g/dm , sulfitarea până la un
conţinut de acid sulfuros de 500…2000
3
mg/dm şi macerarea ulterioară în decurs de
48…240 ore. După macerare extractul de
drojdie, opţional, se diluează cu vin în raport
de 1:(4…6) respectiv, se limpezeşte şi se
separă de drojdie.
Procedeul de fabricare a vinului sec prevede
administrarea în vin a extractului de drojdie
menţionat în cantitate de 0,25…2,50% mas.
din volumul vinului, iar procedeul de fabricare
a vinului spumant prevede administrarea în
amestecul fermentativ a extractul de drojdie
diluat cu vin şi limpezit, în cantitate de
0,5…5,0% mas. din volumul amestecului
fermentativ.

MD - BOPI 3/2014

(11)
(51)

Revendicări:4

(54)

(57)

*
* *
Process for producing yeast extract intended for wine production and processes
for producing wines with its use
The invention relates to the wine-making industry, namely to a process for producing
yeast extract intended for wine production
and to processes for producing wines using it.
The process for producing yeast extract provides for the separation of the liquid yeast
precipitate from the wine after fermentation,
acidification of the precipitate with food acid

or acids to achieve a concentration of
3
titratable acids of 20…60 g/dm , sulphitation
up to a content of sulfurous acid of
3
500…2000 mg/dm and subsequent maturation during 48…240 hours. After maturation
the yeast extract is optionally diluted with
wine in the ratio of 1:(4…6) respectively, is
clarified and separated from the yeast.
The process for producing dry wine provides
for the administration into wine of said yeast
extract in an amount of 0.25…2.50 mass%
from the wine volume and the process for
producing sparkling wine provides for the
administration into the fermentative mixture
of yeast extract diluted with wine and clarified, in an amount of 0.5…5.0 mass% from
the fermentative mixture volume.
Claims: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ производства дрожжевого экстракта предназначенного для выработки вин и способы производства вин с
его использованием
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу производства дрожжевого экстракта для выработки вин и к способам производства
вин c его использованием.
Способ производства дрожжевого экстракта предусматривает отделение жидкого
дрожжевого осадка из вина после брожения, подкисление осадка пищевой кислотой или кислотами до достижения концен3
трации титруемых кислот 20…60 г/дм ,
сульфитацию до содержания сернистой
3
кислоты 500…2000 мг/дм и последующее
настаивание в течение 48…240 часов.
После настаивания дрожжевой экстракт,
опционально, разбавляется вином в соотношении 1:(4…6) соответственно, осветляется и отделяется от дрожжей.
Способ производства сухого вина предусматривает внесение в вино указанного
дрожжевого экстракта в количестве
0,25…2,50 масс.% от объема вина, а способ производства игристого вина предусматривает внесение в бродильную смесь
дрожжевого экстракта разбавленного вином и осветленного, в количестве 0,5…5,0
масс.% от объема бродильной смеси.
П. формулы: 4

31

MD - BOPI 3/2014
(11) 744 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) s 2013 0168
(22) 2013.10.11
(71)(72)(73) OJOG Sergiu, MD; CAPROŞ Nicolae,
MD; CIOBANU Sergiu, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de corecţie chirurgicală concomitentă a metatarsus varus şi hallux-valgus
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată
pentru corecţia chirurgicală concomitentă a
metatarsus varus şi hallux-valgus.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează o incizie longitudinală pe faţa dorsală
a plantei piciorului, şi anume medial de tendonul muşchiului extensor lung al halucelui,
de-a lungul falangei proximale a halucelui,
articulaţiei metatarsofalangiene a halucelui şi
treimii distale a primului os metatarsian, apoi
se incizează capsula şi periostul, se mobilizează tendonul comun al muşchiului aductor
şi al fasciculului medial al muşchiului flexor
scurt al halucelui, care se aplică pe osul sesamoid şi pe baza falangei proximale a
halucelui, se ligaturează tendonul muşchiului
aductor al halucelui la distanţa de 5 mm de la
baza falangei proximale, după care se secţionează tendonul, se execută un canal prin
capul primului os metatarsian, prin care se
trece firul de aţă din partea mediană spre
partea laterală, apoi spre baza falangei proximale şi se suturează de partea laterală a
osului metatarsian, după care printr-un abord
efectuat pe partea laterală a articulaţiei metatarsofalangiene a halucelui se excizează exostoza, apoi se efectuează capsulorafia şi se
suturează ţesuturile moi pe straturi.
Revendicări:1

(54)
(57)
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*
* *
Method for concomitant surgical correction
of metatarsus varus and hallux-valgus
The invention relates to medicine, in particular to traumatology and orthopedics and can
be used for concomitant surgical correction
of metatarsus varus and hallux-valgus.
Summary of the invention consists in that it is
performed a longitudinal incision on the dorsal surface of the foot, namely medially from
the tendon of the long extensor muscle of the
hallux, along the proximal phalanx of the hallux, the metatarsophalangeal articulation of
the hallux and the distal third of the first metatarsal bone, then is incised the capsule and
the periosteum, is mobilized the common

INVENTIONS
tendon of the adductor muscle and the medial fascicle of the short flexor muscle of the
hallux, which is applied on the sesamoid
bone and the base of the proximal phalanx of
the hallux, is ligated the tendon of hallux adductor muscle at a distance of 5 mm from the
base of the proximal phalanx, and then is incised the tendon, is performed a channel
through the head of the first metatarsal bone,
through which is passed the thread from the
medial to the lateral side, then to the base of
the proximal phalanx and is sutured to the
lateral part of the metatarsal bone, afterwards through an access made on the lateral
part of the metatarsophalangeal articulation
of the halluxis removed the exostosis, then is
performed the capsuloraphy and are sutured
in layers the soft tissues.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод одновременной хирургической
коррекции metatarsus varus и halluxvalgus
Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии и может быть использовано для одновременной хирургической коррекции metatarsus
varus и hallux-valgus.
Сущность изобретения состоит в том что
осуществляют продольный разрез на дорсальной поверхности стопы, а именно медиально от сухожилия длинной экстензорной мышцы большого пальца, вдоль проксимальной фаланги большого пальца,
плюснефалангвого сустава большого пальца и дистальной трети первой плюсневой
кости, затем разрезают капсулу и надкостницу, мобилизуют общее сухожилие приводящей мышцы и медиального пучка короткой сгибательной мышцы большого
пальца, которую накладывают на сесамовидную кость и на основание проксимальной фаланги большого пальца, лигируют
сухожилие приводящей мышцы большого
пальца на расстоянии 5-ти мм от основания проксимальной фаланги, после чего
разрезают сухожилие, выполняют канал
через головку первой плюсневой кости,
через который проводят нить от медиальной к латеральной части, затем к основанию проксимальной фаланги и ушивают
за латеральную часть плюсневой кости,
после чего через выполненный доступ на
латеральной части плюснефалангвого
сустава большого пальца удаляют экзо-

INVENŢII
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стоз, затем выполняют капсулорафию и
ушивают послойно мягкие ткани.

the same mode, then are applied 1…3 drops
of a suspension containing finely dispersed
calcium hydroxide in distilled water, is carried
out the last LED irradiation in the same
mode, the prophylactic course is 1…4 procedures per year.

П. формулы: 1

(11)
(51)

745 (13) Y
Int. Cl.: A61C 5/00 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61K 6/027 (2006.01)
A61K 6/04 (2006.01)
(21) s 2013 0125
(22) 2013.07.12
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) SPINEI Aurelia, MD; SPINEI Iurie, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de profilaxie a cariei dentare
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
stomatologie, şi poate fi utilizată pentru profilaxia cariei dentare.
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea
că se efectuează toaleta primară a cavităţii
orale, apoi pe suprafaţa dentară contaminată
se aplică extract antocianic cu concentraţia
de 5%, pe o perioadă de 10…20 min, se
iradiază cu lumină LED cu lungimea de undă
de 625…635 nm, puterea de 2…3 W, timp
de 10…30 s, după care pe suprafaţa iradiată
se aplică 1…3 picături de soluţie cu conţinut
2+
de ioni de fluor (F−) şi de cupru (Cu ), se
iradiază repetat cu lumină LED în acelaşi
regim, apoi se aplică 1…3 picături de
suspensie ce conţine hidroxid de calciu microdispersat în apă distilată, se efectuează
ultima iradiere LED în acelaşi regim, seria de
profilaxie constituie 1…4 şedinţe pe an.
Revendicări:1

(54)
(57)

*
* *
Method for prophylaxis of dental caries
The invention relates to medicine, namely to
dentistry, and may be used for prophylaxis of
dental caries.
The method, according to the invention, consists in that it is carried out the primary toilet
of the oral cavity, then on the contaminated
dental surface is applied anthocyanic extract
with the concentration of 5%, for 10…20 min,
is irradiated with LED light with the wavelength of 625…635 nm, the power of 2…3 W,
for 10…30 s, after which on the irradiated
surface are applied 1…3 drops of a solution
2 +
containing fluorine (F−) and copper (Cu )
ions, is repeatedly irradiated with LED light in

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод профилактики кариеса зубов
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для профилактики кариеса зубов.
Метод, согласно изобретению, состоит в
том что осуществляют первичный туалет
полости ртa, затем на контаминированную
зубную поверхность наносят антоциановый экстракт с концентрацией 5%, на
10…20 мин, облучают светом LED с длиной волны 625…635 нм, мощностью 2…3
Вт, в течение 10…30 сек, после чего на
облучённую поверхность наносят 1…3 капли раствора с содержанием ионов фтора
2+
(F ) и меди (Cu ), облучают повторно светом LED в том же режиме, затем наносят
1…3 капли суспензии, которая содержит
мелкодисперсную гидроокись кальция в
дистиллированной воде, осуществляют
последнее облучение LED в том же режиме, профилактический курс составляет
1…4 процедуры в год.
П. формулы: 1

(11)
(51)

746 (13) Y
Int. Cl.: A61C 5/04 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
(21) s 2013 0128
(22) 2013.07.12
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) SPINEI Aurelia, MD; SPINEI Iurie, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de dezinfectare a canalului radicular
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
stomatologie, şi poate fi aplicată pentru dezinfectarea canalului radicular în tratamentul
pulpitei şi periodontitei apicale.
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea
că se izolează canalul de pătrunderea salivei, se irigă cu soluţie de 3% de hipoclorit de
sodiu, se usucă, apoi în el se aplică albastru
de toluidină sub formă de gel cu concentraţia
de 0,1 mg/ml, pe o perioadă de 1…2 min, ul-
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terior se iradiază cu lumină LED cu lungimea
de undă de 625…635 nm, puterea de 2…3
W, timp de 30…60 s, apoi canalul radicular
se irigă cu apă distilată, se usucă şi se
plombează.

(54)
(57)

Revendicări:1

(54)
(57)

*
* *
Method for disinfection of the root canal
The invention relates to medicine, namely to
dentistry, and may be used for disinfection of
the root canal in the treatment of apical pulpitis and periodontitis.
The method, according to the invention, consists in that it is isolated the canal from penetration of saliva, is irrigated with 3% sodium
hypochlorite solution, is dried, then therein is
applied toluidine blue in the form of gel with
the concentration of 0.1 mg/ml, for 1…2 min,
then it is irradiated with LED light with the
wavelength of 625…635 nm, the power of
2…3 W, for 30…60 s, then the root canal is
irrigated with distilled water, is dried and is
filled.

Revendicări:1
Figuri: 4

Claims: 1
*
(54)
(57)

* *
Метод дезинфекции корневого канала
Изобретение относится к медицине, а
именно к стоматологии, и может быть
использовано для дезинфекции корневого
канала при лечении апикального пульпита
и периодонтита.
Метод, согласно изобретению, состоит в
том что изолируют канал от проникновения слюны, промывают 3%-ным раствором гипоклорита натрия, высушивают, затем вводят в него гель толуидиновый синий с концентрацией 0,1 мг/мл, на 1…2
мин, далее облучают светом LED с длиной волны 625…635 нм, мощностью 2…3
Вт, в течение 30…60 сек, затем корневой
канал промывают дистиллированной водой, высушивают и пломбируют.
П. формулы: 1

(11) 747 (13) Y
(51) Int. Cl.: B01F 7/02 (2006.01)
(21) s 2013 0095
(22) 2013.05.31
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ANDRIEVSCHI
Serghei, MD;
LOZAN
Alexandr, MD; VASCAN Oleg, MD
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Malaxor cu acţiune ciclică
Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la malaxoare, şi poate fi
utilizată la prepararea amestecurilor uscate,
semiuscate, de mortar şi de beton plastic sau
vârtos.
Malaxorul cu acţiune ciclică conţine un corp
(1) cu fund semicilindric, instalat pe nişte suporturi (7), în pereţii frontali ai căruia este
montat un arbore (3) cu organe de amestecare, executate în formă de bare radiale
arcuite (2), fixate pe arbore (3) în secţii. La
capetele arborelui (3) sunt fixate nişte răzuitoare radiale (6). Pe barele radiale arcuite (2)
ale fiecărei secţii sunt fixate nişte bare longitudinale (4) paralele cu axa arborelui (3).
Pe capetele barelor radiale arcuite (2) sunt
montate nişte răzuitoare longitudinale (5).
Câte două secţii de bare radiale arcuite (2)
de la ambele capete ale arborelui (3) sunt
consolidate cu nişte inele de rigidizare (10).
Răzuitoarele longitudinale (5) sunt amplasate
în aşa ordine, încât să acopere întreaga
lungime a corpului (1).

(54)
(57)

*
* *
Batch-type mixer
The invention relates to mechanical engineering, in particular to mixers, and can be
used for preparation of dry, semi-dry, plastic
or rigid mortar and concrete mixes.
The batch-type mixer comprises a body (1)
with semi-cylindrical bottom, mounted on
supports (7), in the front walls of which is
mounted a shaft (3) with mixing members,
made in the form of radial arched rods (2),
fixed on the shaft (3) in sections. At the ends
of the shaft (3) are fixed radial scrapers (6).
On the radial arched rods (2) of each section
are fixed longitudinal rods (4) parallel to the
axis of the shaft (3). On the ends of the radial
arched rods (2) are mounted longitudinal
scrapers (5). Two sections of radial arched
rods (2) from both ends of the shaft (3) are
consolidated with stiffening rings (10). The
longitudinal scrapers (5) are arranged in
such an order as to cover the entire length of
the body (1).
Claims: 1
Fig.: 4
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Смеситель циклического действия
Изобретение относится к машиностроению, в частности к смесителям, и может
быть использовано для приготовления сухих, полусухих, растворных и бетонных
пластичных или жестких смесей.
Смеситель циклического действия содержит установленный на опорах (7) корпус
(1) с полуцилиндрическим дном, в торцевых стенах которого смонтирован вал (3) с
перемешивающими органами, выполненными в виде радиальных дугообразных
стержней (2), закрепленных на валу (3)
секциями. На концах вала (3) закреплены
радиальные скребки (6). На радиальных
дугообразных стержнях (2) каждой секции
закреплены продольные стержни (4) параллельные оси вала (3). На концах радиальных дугообразных стержней (2) смонтированы продольные скребки (5). По две
секции радиальных дугообразных стержней (2) с обоих концов вала (3) консолидированы кольцами жесткости (10). Продольные скребки (5) расположены в таком порядке, чтобы охватить всю длину корпуса (1).

MD - BOPI 3/2014
Malaxorul gravitaţional cu acţiune ciclică include un corp (1) cu secţiune pătrată, pe suprafaţa interioară a căruia sunt fixate organe
de lucru (2), amplasate în secţii. Organele de
lucru (2) ale fiecărei secţii sunt executate în
formă de grătare compuse din bare încrucişate. Barele fiecărui grătar următor sunt amplasate cu decalaj în plan. Organele de lucru (2)
sunt fixate în partea centrală a corpului (1),
cu formarea la capetele corpului (1) a unor
pâlnii cu orificii de evacuare de capăt, închise cu capace (9) demontabile. Corpul (1) în
partea exterioară centrală este dotat cu două
fusuri coaxiale. Corpul (1) este înzestrat la
mijloc, pe partea exterioară, liberă de fusuri,
cu un vibrator (10) cu oscilaţii armonice.
Revendicări:1
Figuri: 7

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 748 (13) Y
(51) Int. Cl.: B01F 13/00 (2006.01)
(21) s 2013 0096
(22) 2013.05.31
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ANDRIEVSCHI
Serghei, MD;
LOZAN
Alexandr, MD; FUŞTEI Denis, MD
(54) Malaxor gravitaţional cu acţiune ciclică
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la malaxoare, şi poate fi
utilizată la prepararea amestecurilor uscate,
semiuscate, de mortar şi de beton plastic sau
vârtos.

*
* *
Gravity batch-type mixer
The invention relates to mechanical engineering, in particular to mixers and may be
used for preparation of dry, semi-dry, plastic
or rigid mortar and concrete mixes.
The gravity batch-type mixer comprises a
body (1) with square cross-section, on the
inner surface of which are fixed work members (2), placed in sections. The work members (2) of each section are made in the form
of gratings, consisting of crossed rods. The
rods of each successive grating are arranged
with offset in plane. The work members (2)
are fixed in the central part of the body (1),
with the formation at the ends of the body (1)
of funnels with end delivery orifices, closed
with removable covers (9). The body (1) in
the outer central part is provided with two
coaxial feathers. The body (1) is provided in
the middle, on the outside, free of feathers,
with a vibrator (10) with harmonic oscillations.
Claims: 1
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Гравитационный смеситель циклического действия
Изобретение относится к машиностроению, в частности к смесителям, и может
быть использовано для приготовления сухих, полусухих, растворных и бетонных
пластичных или жестких смесей.
Гравитационный смеситель циклического
действия содержит корпус (1) с квадрат-
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ным сечением, на внутренней поверхности которого закреплены рабочие органы
(2), размещенные секциями. Рабочие органы (2) каждой секции выполнены в виде
решеток, состоящих из перекрестных стержней. Стержни каждой последующей решетки размещены со смещением в плоскости. Рабочие органы (2) закреплены в
центральной части корпуса (1), с образованием по концам корпуса (1) раструбов с
разгрузочными концевыми отверстиями,
закрытыми съемными крышками (9). Корпус (1) во внешней центральной части
снабжен двумя коаксиальными шипами.
Корпус (1) снабжен посередине, на внешней стороне, свободной от шипов, вибратором (10) с гармоническими колебаниями.

INVENTIONS
mare decât diametrul capului cilindric (1) şi
un inel de etanşare (3), amplasat în cavitatea
interioară a coroanei (2). Marginea inferioară
a coroanei (2) este încovoiată spre centrul
capacului cu formarea unei bucle rotunde (4)
în secţiune.
Revendicări:1
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 7

*
Jar sealing lid
The invention relates to the canning industry,
namely to disposable metal jar sealing lids
made of thin-sheet material.
The jar sealing lid comprises a cylindrical
head (1) with a crown (2) having a diameter
larger than the diameter of the cylindrical
head (1) and a sealing ring (3), located in the
internal cavity of the crown (2). The lower
edge of the crown (2) is bent towards the
center of the lid with the formation of a round
in section curl (4).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

(11) 749 (13) Y
(51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01)
(21) s 2013 0134
(22) 2013.07.25
(31) u2013 01227
(32) 2013.02.01
(33) UA
(71)(72)(73) HONCHAR Anatoliy, UA
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Capac pentru închiderea borcanelor de
sticlă pentru conserve
(57) Invenţia se referă la industria conservelor, şi
anume la capace metalice de unică folosinţă
dintr-o foaie subţire de material pentru închiderea ermetică a borcanelor de sticlă pentru
conserve.
Capacul pentru închiderea borcanelor de sticlă pentru conserve conţine un cap cilindric
(1) cu o coroană (2) cu un diametru mai
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*
* *
Крышка для закатки стеклянных консервных банок
Изобретение относится к консервной промышленности, а именно к металлическим
одноразовым крышкам из тонкого листового материала для герметичной закатки
стеклянных консервных банок.
Крышка для закатки стеклянных консервных банок содержит цилиндрическую головку (1) с венцом (2) с диаметром больше, чем диаметр цилиндрической головки
(1) и уплотнительное кольцо (3), размещенное во внутренней полости венца (2).
Нижний край венца (2) согнут к центру
крышки с образованием круглого в сечении завитка (4).
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11)
(51)

750 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/04 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
(21) s 2013 0140
(22) 2013.08.05
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
KRAJEVSKAIA Alla, MD; GĂINĂ Boris, MD;
VACARCIUC Liviu, MD
(54) Procedeu de fabricare a mustului de struguri extractiv destinat producerii vinului
şi procedee de fabricare a vinurilor cu
utilizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de fabricare a mustului de
struguri extractiv destinat producerii vinurilor
şi la procedee de fabricare a vinurilor cu utilizarea acestuia.
Procedeul de fabricare a mustului extractiv
prevede acidularea boştinei prin adiţionarea
unui acid sau a unor acizi alimentari în cantitate de 5…15 g/kg şi sulfitarea până la un
conţinut de acid sulfuros de 150…300 mg/kg,
macerarea boştinei timp de 2…6 ore cu
amestecare şi separarea mustului extractiv
obţinut cu limpezire opţională.
Procedeul de producere a vinului prevede utilizarea mustului de struguri menţionat, totodată mustul nelimpezit se administrează în
vin la sfârşitul fermentării alcoolice, iar mustul limpezit se utilizează în calitate de component de cupaj cu zaharuri naturale.
Revendicări:4
*
(54)

(57)

* *
Process for producing extractive grape
must intended for wine production and to
processes for producing wines with its use
The invention relates to the wine industry,
namely to a process for producing extractive
grape must intended for wine production and
to processes for producing wines with its use.
The process for producing extractive must
provides for the acidulation of the drained
grape pomace by adding a food acid or acids
in a quantity of 5…15 g/kg and sulphitation to
a sulfurous acid content of 150…300 mg/kg,
maceration of the drained grape pomace during 2…6 hours with stirring and separation
of the produced extractive must with optional
clarification.
The process for producing wine provides for
the use of said grape must, at the same time
the unclarified must is administered into the

wine at the end of alcoholic fermentation,
and the clarified must is used as blending
component with natural sugars.
Claims: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ производства экстрактивного
виноградного сусла предназначенного
для выработки вин и способы производства вин с его использованием
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу производства экстрактивного виноградного
сусла предназначенного для выработки
вин и к способам производства вин с его
использованием.
Способ производства экстрактивного сусла предусматривает подкисление стекшей
мезги путем внесения пищевой кислоты
или кислот в количестве 5…15 г/кг и сульфитирование до содержания сернистой
кислоты 150…300 мг/кг, настаивание
стекшей мезги в течение 2…6 часов с перемешиванием и отделение полученного
экстрактивного сусла с опциональным осветлением.
Способ производства вина предусматривает использование указанного виноградного сусла, при этом неосветленное сусло
вносится в вино в конце спиртового брожения, а осветленное используется в качестве купажного компонента с натуральными сахарами.
П. формулы: 4

(11) 751 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01B 3/06 (2006.01)
(21) s 2013 0141
(22) 2013.08.07
(71)(73) INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI
"NICOLAE DIMO", MD
(72) RUSU Alexandru, MD; DOBROVOLSCHI
Grigori, MD
(54) Dispozitiv de măsurare a parametrilor
formaţiunilor erozionale ale solului
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
un dispozitiv de măsurare a parametrilor formaţiunilor erozionale ale solului.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine două
rame dreptunghiulare identice (1) amplasate
alăturat de-a lungul axei longitudinale, cu laturile de 30 cm şi 200 cm, executate din seg-
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mente de ţeavă cu profil pătrat cu latura exterioară de 20 mm unite prin sudare. Laturile
scurte alăturate ale ramelor sunt unite prin
intermediul a două buloane de strângere (2),
iar laturile scurte îndepărtate sunt dotate cu
ţăruşi (3) pentru fixare în sol, laturile lungi
inferioare sunt gradate metric, totodată dispozitivul mai conţine un cursor glisant (4)
executat în formă de scoabă cu capete gradate metric, amplasat pe laturile lungi superioare ale ramelor.
Rezultatul constă în simplificarea ansamblului de elemente constructive.

ратным профилем с внешней стороной 20
мм, соединенных путем сварки. Смежные
короткие стороны рам соединены посредством двух зажимных болтов (2), а отдаленные короткие стороны снабжены колышками (3) для фиксации в почву, нижние длинные стороны метрически градуированы, при этом, устройство содержит
еще передвижной курсор (4), выполненный в виде скобы с метрически градуированными концами, расположенный на
верхних длинных сторонах рам.
Результат состоит в упрощении набора
конструктивных элементов.

Revendicări:1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Device for measuring the parameters of
soil erosion formations
The invention relates to agriculture, namely
to a device for measuring the parameters of
soil erosion formations.
The device, according to the invention, comprises two identical rectangular frames (1)
adjacently placed along the longitudinal axis,
with the sides of 30 cm and 200 cm, made of
pipe sections with square profile with the
outer side of 20 mm, connected by welding.
The adjacent short sides of the frames are
connected by means of two clamp bolts (2),
and the remote short sides are provided with
pegs (3) for fixation into the soil, the lower
long sides are metrically calibrated, at the
same time the device further comprises a
sliding cursor (4), made in the form of a
bracket with metrically calibrated ends,
placed on the upper long sides of the frames.
The result consists in the simplification of the
assembly of constructive elements.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)
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*
* *
Устройство для измерения параметров
эрозионных образований почвы
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройству для измерения параметров эрозионных образований почвы.
Устройство, согласно изобретению, содержит две прямоугольные идентичные
рамы (1), смежно-расположенные вдоль
продольной оси, со сторонами 30 см и 200
см, выполненные из отрезков труб с квад-

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

752 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
(21) s 2013 0133
(22) 2013.07.24
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Metodă de măsurare a rezistenţei, inductanţei sau capacităţii dipolului
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a rezistenţei, inductanţei sau capacităţii dipolilor.
Metodă de măsurare a rezistenţei, inductanţei sau capacităţii dipolului include formarea
unui circuit de măsurare în serie din dipolul
măsurat, contactele de ieşire ale unui convertor de impedanţă şi un generator de semnal, controlul semnalului de dezechilibru, format din căderea sumară de tensiune pe
dipolul măsurat şi circuitul de ieşire al convertorului, echilibrarea circuitului de măsurare prin reglarea impedanţei reproduse de
convertor, precum şi determinarea valorii
mărimii măsurate din egalitatea ei cu valoarea mărimii reproduse de convertor în starea
de echilibru luată cu semn opus. În calitate
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de convertor de impedanţă se utilizează un
convertor, care asigură reproducerea unei
mărimi cu caracteristica de fază opusă celei
măsurate. Echilibrarea circuitului de măsurare
se efectuează până la obţinerea valorii minime a modulului semnalului de dezechilibru.
Revendicări:1
Figuri: 3

(54)

(57)

*
* *
Method for measuring the resistance, inductance or capacitance of the twoterminal network
The invention relates to the field of electrical
and electronic measurements and can be
used for high-accuracy measurement of resistance, inductance or capacitance of the
two-terminal networks.
The method for measuring the resistance,
inductance or capacitance of the twoterminal network consists in the formation of
a serial measuring circuit from the measured
two-terminal network, the output contacts of
an impedance converter and a signal generator, control of the disequilibrium signal,
formed by the total voltage drop on the
measured two-terminal network and the output circuit of the converter, equilibration of
the measuring circuit by controlling the impedance reproduced by the converter, as
well as determination of the measurand value from its equity with the value reproduced
by the converter in the equilibrium state taken with opposite sign. As impedance converter is used a converter, providing the reproduction of a value with the phase characteristics opposite to the measured one. The
equilibration of the measuring circuit is carried out up to the attainment of the minimum
value of the disequilibrium signal modulus.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)

(57)

*
* *
Метод
измерения
сопротивления,
индуктивности или емкости двухполюсника
Изобретение относится к области электрических и электронных измерений и
может быть использовано для измерения
с высокой точностью сопротивления, индуктивности или емкости двухполюсников.

MD - BOPI 3/2014
Метод измерения сопротивления, индуктивности или емкости двухполюсника состоит в образовании последовательной
измерительной цепи из измеряемого двухполюсника, выходных контактов конвертора импеданса и генератора сигнала, контроле сигнала неравновесия, образованного суммарным падением напряжения на
измеряемом двухполюснике и выходной
цепи конвертора, уравновешивании измерительной цепи посредством регулирования воспроизводимого конвертором импеданса, а также в определении значения
измеряемой величины из ее равенства
величине воспроизводимой конвертором в
состоянии равновесия, взятой с противоположным знаком. В качестве конвертора
импеданса используется конвертор, обеспечивающий воспроизведение величины с
фазовой характеристикой противоположной измеренной. Уравновешивание измерительной цепи осуществляют до достижения минимального значения модуля
сигнала неравновесия.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 753 (13) Y
(51) Int. Cl.: H01R 4/00 (2006.01)
(21) s 2013 0117
(22) 2013.07.02
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) SIDELNICOVA Svetlana, MD; GLOBA Pavel,
MD; CONOPCO Leonid, MD; NIKOLAEVA
Albina, MD; DIKUSAR Alexandru, MD
(54) Procedeu de obţinere a contactului microfirului în izolaţie de sticlă
(57) Invenţia se referă la metodele de obţinere a
contactului microfirului şi poate fi utilizată la
fabricarea microtermocuplurilor.
Procedeul de obţinere a contactului microfirului în izolaţie de sticlă constă în aceea că
se fixează pe un suport dielectric un microfir
în izolaţie de sticlă, se prelucrează preventiv,
se depune chimic un strat de metal pe un
capăt al microfirului, pe izolaţia de sticlă şi
suport, se amplasează suportul cu microfirul
în izolaţie de sticlă într-o baie cu electrolit,
apoi pe celălalt capăt al microfirului, prin
metoda electrochimică cu aplicarea curentului prin impulsuri, se depune un metal, microfirul, în procesul depunerii electrochimice,
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este utilizat în calitate de catod, iar în calitate
de anod este utilizat un fir din metal, totodată
depunerea electrochimică se realizează timp
de 18…25 min, cu intensitatea curentului de
2
1 A/dm şi cu perioada dintre impulsuri de 2 s.

стве анода используется металлический
провод, при этом электрохимическое осаждение осуществляется в течение 18…25
2
мин при силе тока 1 A/dm и с периодом в
2 сек. между импульсами.

Revendicări:1

П. формулы: 1
*

(54)
(57)

* *
Method for producing microwire contact
in glass insulation
The invention relates to microwire contact
production methods and can be used in the
manufacture of microthermocouples.
The method for producing microwire contact
in glass insulation consists in that onto a dielectric substrate is fixed a microwire in glass
insulation, it is preliminarily processed, on
one end of the microwire, on the glass insulation and substrate is chemically deposited
a metal layer, it is placed the substrate with
the microwire in glass insulation into a bath
with electrolyte, then on the other end of the
microwire, by the electrochemical method using a pulsed current, is deposited a metal,
the microwire, in the electrochemical deposition process, is used as cathode, and as anode a metal wire, at the same time the electrochemical deposition is carried out during
18…25 min, with the current intensity of 1
2
A/dm and the period between pulses of 2 s.
Claims: 1
*

(54)
(57)
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* *
Способ получения контакта микропровода в стеклянной изоляции
Изобретение относится к методам получения контакта микропровода и может
быть использовано в изготовлении микротермопар.
Способ получения контакта микропровода
в стеклянной изоляции заключается в том,
что на диэлектрическую подложку крепится микропровод в стеклянной изоляции,
предварительно обрабатывается, на один
конец микропровода, стеклянную изоляцию и подложку осаждается химически
слой металла, помещается подложка с
микропроводом в стеклянной изоляции в
ванну с электролитом, затем на другой
конец микропровода, электрохимическим
методом с применением импульсного тока, осаждается металл, микропровод, в
процессе электрохимического осаждения,
используется в качестве катода, а в каче-

(11) 754 (13) Y
(51) Int. Cl.: H05H 1/34 (2006.01)
(21) s 2013 0076
(22) 2013.04.29
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) CRĂCIUN Alexandru, MD; PODUBNI Octavian,
MD; CRĂCIUN Maxim, MD; ALBERT Boris,
MD
(54) Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei mediului ambiant, în special la dispozitivele pentru ionizarea aerului, gazelor combustibile şi
de eşapament.
Dispozitivul pentru ionizarea gazelor include
un corp cilindric cav din metal, suprafaţa interioară a căruia este acoperită cu un strat din
material electroizolant, un ghidaj pentru gaze,
fixat la capătul de debitare a gazelor al corpului, o carcasă, formată din patru plăci dintr-un
material electroizolant, amplasate în corp paralel axei acestuia, formând în secţiune un
pătrat şi fiind fixate la un capăt al lor cu un
disc, iar la capătul opus − cu o şaibă.
Dispozitivul mai include un electrod de înaltă
tensiune şi un electrod legat la pământ, executate în formă de fire metalice, fiecare fir
fiind înfăşurat pe carcasă astfel încât fiecare
spiră a unui fir alternează cu spira altui fir la
o distanţă constantă.
Revendicări:1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Gas ionization device
The invention relates to the field of environmental protection, in particular to devices for
ionization of air, fuel and exhaust gases.
The gas ionization device comprises a hollow
cylindrical body made of metal, the inner surface of which is coated with a layer of
electroinsulating material, a gas guide, fixed
at the gas feed end of the body, a carcass,
formed of four plates of electroinsulating material, arranged in the body parallel to its axis, forming in section a square and being
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fixed on one side thereof with a disk, and on
the other side – with a washer. The device
also comprises a high-voltage electrode and
a ground electrode, made in the form of metal wires, each wire being wound on the carcass so that each turn of one wire is alternated with the turn of another wire at a constant distance.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для ионизации газов
Изобретение относится к области защиты
окружающей среды, в частности, к устройствам для ионизации воздуха, топливных
и выхлопных газов.
Устройство для ионизации газов включает
полый цилиндрический корпус из металла,
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внутренняя поверхность которого покрыта
слоем электроизолирующего материала,
направитель газа, закрепленный со стороны подачи газа корпуса, каркас, состоящий из четырех планок из электроизолирующего материала, расположенных в корпусе параллельно его оси, формируя в сечении квадрат и закрепленные
с их одной стороны диском, а с другой −
шайбой. Устройство также включает электрод высокого напряжения и заземленный
электрод, выполненные в виде металлических проводов, каждый провод намотан
на каркас так, что каждый виток одного
провода чередуется с витком другого провода на постоянном расстоянии.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

1

MD

4246

C1

2

MD

4247

C1

3

MD

4248

C1

4

MD

4249

C1

(51) Indici de clasificare

B65D8/00 (2006.01)
B65D 8/08 (2006.01)
B65D 8/18 (2006.01)
B27H 5/00 (2006.01)
C12G3/07 (2006.01)
C07C2/56 (2006.01)
C07C 5/23 (2006.01)
C07C67/14 (2006.01)
C07C33/025 (2006.01)
C07C 33/04 (2006.01)
C07C69/145 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
A01N 27/00 (2006.01)
A01P 19/00 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
C07C 13/48 (2006.01)
C07C49/203 (2006.01)
C07C 49/21 (2006.01)
C07B 35/06 (2006.01)
C07C 33/14 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2012 0026

2012.03.12

8/2013

a 2012 0126

2012.10.19

8/2013

a 2013 0021

2013.04.19

8/2013

a 2012 0086

2012.10.12

8/2013

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.
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(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
655

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z

2

MD

663

Z

3

MD

664

Z

4

MD

665

Z

5
6

MD
MD

666
667

Z
Z

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 9/00 (2006.01)
A23L 1/22 (2006.01)
A23L 1/24 (2006.01)
A23L 1/221 (2006.01)
A23L 1/05 (2006.01)
A23L 1/39 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/7028 (2006.01)

6
s 2012 0156

7
2012.11.08

8
7/2013

s 2012 0182

2012.12.24

8/2013

s 2013 0016

2013.02.05

8/2013

s 2012 0139

2012.10.11

8/2013

s 2013 0021
s 2013 0054

2013.02.12
2013.03.20

8/2013
8/2013
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1
7

2
MD

3
668

4
Z

8

MD

669

Z

9
10

MD
MD

670
671

Z
Z

11

MD

672

Z

5
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 35/16 (2006.01)
C08B 37/04 (2006.01)
A23L 1/0532 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/02 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)

6
s 2013 0031

7
2013.02.22

8
8/2013

s 2013 0048

2013.03.14

8/2013

s 2012 0154
s 2012 0122

2012.11.06
2012.09.05

8/2013
8/2013

s 2013 0010

2013.01.24

8/2013
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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, 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, 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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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 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 of the Law.
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MĂRCI
(210) 033981
(220) 2013.11.12
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - cosmetice şi preparate de toaletă; apă de
colonie, loţiuni de mâini şi de corp, săpunuri
în calup pentru uz personal, şampoane şi
geluri de corp, talc de toaletă şi talc de corp;
produse de curăţare pentru faţă, tonifianţi şi
creme; spumă de baie, deodorante corporale, loţiuni pentru bronzare şi loţiuni de protecţie solară; cremă de ras şi loţiuni după ras,
parfumerie, creme de curăţare, uleiuri de
baie, săpunuri parfumate.

(210) 033982
(220) 2013.11.12
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 3/2014
(210) 033992
(220) 2013.11.13
(730) MOLDAVSKII STANDART S.R.L., fabrică
de vinuri şi divinuri, întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; comercializarea băuturilor alcoolice; operaţii de export-import; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034003
(220) 2013.11.12
(730) Reprezentanţa din Moldova a Corporaţiei
"CHEMONICS INTERNATIONAL INC.", MD
Str. Sfatul Ţării nr. 29, of. 501-502,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri-închis,
gri-deschis.
(511) NCL(10-2013)
11 - unităţi de purificare a aerului pentru utilizare
comercială, industrială sau casnică.
(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.20; 27.05.01.
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(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10.

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

034010
2013.11.12
3007322
2013.05.24
GB
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, Regatul Unit

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - amestecuri şi compoziţii pentru curăţare de
uz casnic, pentru albire, lustruire, împrospătarea aerului, şi anume înălbitori pentru pardoseli, gresie de baie, gresie de pardoseală,
suprafeţe de lucru; concentrate de curăţare
şi detergenţi pentru sticlă, ferestre, cuptoare,
suprafeţe de lucru, camere de baie, cabine
de duş, pardoseli; săpunuri sub formă lichidă, de praf şi sub formă solidă pentru sticlă,
cuptoare, suprafeţe de lucru, camere de baie,
cabine de duş, pardoseli, dintre care niciunul
nu este destinat utilizării pentru corpul uman;
abrazive şi compoziţii de lustruire şi curăţare.

(210) 034017
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.05.24
34 - ţigarete, tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2013.11.12
34 - ţigări.

(210) 034016
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
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(511) NCL(10-2013)
03 - concentrate universale de curăţare; amestecuri şi compoziţii pentru curăţare de uz casnic, pentru albire, lustruire; concentrate şi
produse de curăţare pentru sticlă, ferestre,
suprafeţe de lucru, camere de baie, cabine
de toaletă, cabine de duş şi pardoseli; săpunuri sub formă lichidă, de praf şi sub formă
solidă pentru sticlă, cuptoare, suprafeţe de
lucru, camere de baie, cabine de toaletă,
cabine de duş, pardoseli; produse de curăţare abrazive şi de lustruire; preparate şi substanţe pentru spălat; detergenţi (preparate de

MĂRCI
spălat şi de curăţare), produse de preînmuiere şi prespălare a rufelor; emolienţi pentru
ţesături şi produse chimice pentru redarea
culorilor, produse de înălbire, preparate pentru îndepărtarea petelor, detergenţi pentru
spălat vase; detergenţi şi produse de curăţare a maşinii de spălat vase; detergenţi şi produse de înălbire şi preparate de curăţare
pentru toaletă; şerveţele de unică folosinţă
impregnate cu o soluţie universală de spălare sau curăţare;
05 - produse pentru împrospătarea aerului.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.20; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17.

MD - BOPI 3/2014
(511) NCL(10-2013)
03 - produse de toaletă pentru îngrijirea cavităţii
bucale, şi anume apă de gură, pastă de dinţi,
spray pentru dezodorizarea respiraţiei;
21 - perii de dinţi.

(210) 034020
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 034018
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate de îngrijire a pielii, şi anume loţiuni
şi creme;
05 - suplimente dietetice şi alimentare compuse
din vitamine şi minerale; suplimente dietetice
şi alimentare care se folosesc sub formă de
lichide dozate; suplimente dietetice şi alimentare în formă de prafuri pentru pregătirea
băuturilor efervescente; băuturi detoxifiante
pe bază de plante;
30 - ceaiuri, pliculeţe de ceai;
32 - prafuri pentru pregătirea băuturilor efervescente.

(210) 034019
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
11 - aparate pentru purificarea şi dedurizarea
apei şi sisteme de filtrare cu carbon presat
pentru apa potabilă şi piese pentru acestea.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24.

(210) 034021
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(10-2013)
03 - cosmetice, articole de toaletă nemedicinale
şi preparate pentru îngrijirea pielii, şi anume
uleiuri, loţiuni, creme, geluri, tonifianţi, măşti,
produse hidratante, produse cosmetice de
curăţare, produse exfoliante, săpunuri, produse pentru albirea şi decolorarea pielii, pudră, talc, produse nemedicinale pentru îngrijire cosmetică la bronzare;
21 - ustensile şi recipiente, şi anume pensule
cosmetice şi bureţi şi cutii pentru accesorii.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 034022
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
21 - ustensile de bucătărie, inclusiv linguri cu fante,
spatule, spatule pentru întors clătite; vase,
inclusiv oale, cratiţe, tigăi, mangaluri, aparate
de gătit cu aburi, elemente pentru aparatele
de gătit cu aburi, cazane mici; recipiente din
plastic pentru depozitarea alimentelor.
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(511) NCL(10-2013)
21 - ustensile de bucătărie, inclusiv linguri cu fante,
spatule, spatule pentru întors clătite; vase,
inclusiv oale, cratiţe, tigăi, mangaluri, aparate
de gătit cu aburi, elemente pentru aparatele
de gătit cu aburi, cazane mici; recipiente din
plastic pentru depozitarea alimentelor.

(210) 034024
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru curăţarea părului; geluri de
păr şi spume de păr; alifii de păr; soluţii de
clătit pentru păr; şampoane şi balsamuri de
păr; lacuri de păr în formă de spray; preparate pentru aranjarea părului; ceară de păr;
preparate nemedicinale pentru tratamentul
părului pentru scopuri cosmetice.

(210) 034025
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 02.01.03; 27.03.02; 27.05.01.

(210) 034023
(220) 2013.11.13
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru curăţarea părului; geluri de
păr şi spume de păr; alifii de păr; soluţii de
clătit pentru păr; şampoane şi balsamuri de
păr; lacuri de păr în formă de spray; preparate pentru aranjarea părului; ceară de păr;
preparate nemedicinale pentru tratamentul
părului pentru scopuri cosmetice.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.20; 27.05.01.
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MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

034039
2013.11.14
2013 30248
2013.05.24
AZ
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.05.24
34 - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2013.11.14
34 - ţigări.

(210) 034040
(220) 2013.11.14
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, gri, negru.
(511) NCL(10-2013)
05 - preparate veterinare şi igienice; alimente
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide, în particular
suplimente dietetice şi/sau alimentare pentru
uz medical, cu conţinut de vitamine şi/sau
minerale; ierburi medicinale, concentrate
vegetale pentru uz medical, acizi graşi pentru
uz medical, fibre dietetice pentru uz medical,
preparate din alge pentru uz medical, aminoacizi pentru uz medical şi microorganisme
pentru uz medical;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi

MD - BOPI 3/2014
fierte; jeleuri, dulceţuri; ouă; lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile, şi anume suplimente dietetice şi/sau alimentare, cu
excepţia celor pentru uz medical, cu conţinut
de vitamine şi/sau minerale; ierburi, concentrate vegetale, acizi graşi, fibre, alge, aminoacizi şi culturi active vii; batoane pe bază de
fructe şi/sau nuci, îmbogăţite cu vitamine şi/sau
minerale; frişcă artificială, sosuri de fructe;
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,
în particular suplimente dietetice şi/sau alimente pe bază de cereale; cereale pentru
micul dejun; snack-uri, inclusiv biscuiţi, pufuleţi aromatizaţi sau porumb;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, în special băuturi negazoase din fructe şi/sau legume; băuturi negazoase îmbogăţite cu calciu; băuturi pentru
sportivi.
(531) CFE(5) 05.03.20; 25.05.03; 26.04.15; 27.05.01.

(210) 034041
(220) 2013.11.14
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate veterinare şi igienice; alimente
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide, în particular
suplimente dietetice şi/sau alimentare pentru
uz medical, cu conţinut de vitamine şi/sau
minerale; ierburi medicinale, concentrate
vegetale pentru uz medical, acizi graşi pentru
uz medical, fibre dietetice pentru uz medical,
preparate din alge pentru uz medical, aminoacizi pentru uz medical şi microorganisme
pentru uz medical;
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29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri; ouă; lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile, şi anume suplimente dietetice şi/sau alimentare, cu
excepţia celor pentru uz medical, cu conţinut
de vitamine şi/sau minerale; ierburi, concentrate vegetale, acizi graşi, fibre, alge, aminoacizi şi culturi active vii; batoane pe bază de
fructe şi/sau nuci, îmbogăţite cu vitamine şi/sau
minerale; frişcă artificială, sosuri de fructe;
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,
în particular suplimente dietetice şi/sau alimente pe bază de cereale; cereale pentru
micul dejun; snack-uri, inclusiv biscuiţi, pufuleţi aromatizaţi sau porumb;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, în special băuturi negazoase din fructe şi/sau legume; băuturi negazoase
îmbogăţite cu calciu; băuturi pentru sportivi.

(210) 034107
(220) 2013.11.15
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru spălare, şi anume produse
de albire pentru toate tipurile de ţesături,
înălbitori clor, detergenţi şi săpunuri, emolienţi pentru ţesături; amplificatoare şi produse
pentru spălat vase, şi anume detergenţi în
formă lichidă şi pulbere; preparate pentru
curăţare şi lustruire, utilizate în scopuri de
menaj, şi anume preparate pentru curăţarea
cuptoarelor, îndepărtarea petelor de rugină,
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curăţarea vaselor de closet, curăţarea covoarelor şi mochetelor, curăţarea capitonajului
mobilei, produse universale de curăţare cu
destinaţie multiplă, produse pentru îndepărtarea petelor de pe ţesături, pentru curăţarea
geamurilor şi lentilelor, pentru îndepărtarea
lacurilor, compuşi pentru curăţarea şi şlefuirea metalelor nepreţioase, produse pentru
curăţarea cromului şi sticlei, produse pentru
şlefuirea argintului, creme pentru încălţăminte, paste şi creme pentru mobilă, produse
pentru lustruirea duşumelei, produse pentru
curăţarea şi lustruirea suprafeţei exterioare a
vehiculelor, preparate pentru îndepărtarea
petelor de insecte şi smoală de pe suprafaţa
exterioară a vehiculelor, preparate pentru
curăţarea, înlăturarea micilor defecte şi fisurilor şi lustruirea pielii şi vinilului, produse de
degresare pentru motoare, alte maşini şi
suprafeţe de parcare; preparate pentru îndepărtarea pojghiţelor generate de utilizarea
apei dure; preparate cosmetice şi de toaletă,
şi anume produse pentru curăţarea feţei,
tonifiante, preparate hidratante; uleiuri eterice pentru uz personal, rujuri şi balsamuri de
buze, preparate pentru şlefuirea unghiilor şi
lacuri, fonduri şi fixative pentru unghii, creioane pentru sprâncene, rimeluri, farduri de
pleoape, creioane corector pentru ochi, pudră compactă, creme pentru înlăturarea pudrei şi geluri demachiante, tonifianţi şi fonduri
de ten pentru piele, fonduri de ten lichide,
fard de obraz; produse de îngrijire a părului,
inclusiv şampoane şi creme de clătit,
mousse-uri şi geluri pentru aranjarea părului,
lacuri pentru păr, produse pentru clătirea şi
restaurarea părului, săpunuri, şi anume săpun în calupuri pentru uz personal, şampoane şi geluri de corp; spumă de baie, loţiuni şi
talc pentru corp şi mâini după baie, apă de
colonie şi parfumuri, loţiuni şi balsamuri după
ras, creme de ras, pastă de dinţi, apă şi dezodorizante de gură în formă de sprayuri; preparate de protecţie solară, cu excepţia celor
utilizate în scopuri medicale, şi anume uleiuri, creme şi loţiuni pentru bronzare, preparate hidratante după bronzare, balsamuri de
buze, produse de bărbierit şi deodorante
pentru uz personal;
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare
şi produse igienice pentru medicină, şi anume unguente-antibiotice şi unguente pentru
tratamentul hemoroizilor, antiseptice, şampoane împotriva mătreţei şi creme de clătit;
produse alimentare dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, inclusiv aditivi alimentari dietetici, conţinând vitamine şi/sau
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minerale şi/sau proteine, suplimente proteice
sub formă de pulbere; plasturi pentru pansamente, preparate pentru distragerea animalelor dăunătoare; fungicide de uz casnic,
erbicide de uz casnic, germicide de uz general, dezinfectante cu destinaţie multiplă, preparate pentru distrugerea insectelor dăunătoare şi sprayuri; aditivi dietetici şi/sau alimentari care conţin vitamine şi/sau minerale,
ierburi, concentrate vegetale, proteine pudră,
acizi graşi, fibre, alge marine şi aminoacizi;
11 - aparate pentru filtrarea apei pentru uz casnic şi
comercial, filtre, piese şi accesorii pentru
produsele menţionate, instalaţii de filtrare a
aerului în scopuri casnice şi comerciale, filtre
de schimb pentru instalaţiile de filtrare a aerului;
16 - produse din hârtie; pungi de hârtie; cutii de
carton; formulare curate şi formulare parţial
completate; cărţi poştale; hârtie de scris; foi
cu antet; cărţi de vizită; agende; plicuri; pixuri; broşuri; prospecte publicitare; fişe pentru notiţe; abţibilduri autoadezive; etichete
imprimate, nu din materiale textile; ghiduri de
vânzări, publicitate şi promovare a produselor pentru terţi; cataloage de vânzări, publicitate şi promovare a produselor pentru terţi;
prosoape de hârtie; reviste; buletine informative; publicaţii periodice; broşuri în domeniul
produselor cosmetice şi de igienă, produse
de curăţare de uz casnic, săpunuri, produse
pentru spălat, suplimente dietetice şi/sau
alimentare, sisteme casnice de curăţare a
apei şi a aerului; cărţi în domeniul cosmeticii
şi igienei personale, preparate de curăţare
de uz casnic, săpunuri, sisteme de spălare;
cărţi în domeniul cosmeticii şi igienei personale, preparate de curăţare de uz casnic,
săpunuri, produse de spălare, suplimente
dietetice şi/sau alimentare, sisteme casnice
de curăţare a apei şi a aerului;
21 - ustensile de uz casnic, şi anume dozatoare
de săpun şi detergenţi sub formă lichidă sau
de pulbere; butelii-pulverizatoare moi şi aerosoli vândute goale, mopuri cu bureţi, aplicatoare de şampon pe covoare şi tapiţerii,
bureţi din inox pentru curăţare, platouri şi
containere pentru produse şi dispozitive de
curăţare de uz casnic, pungi de unică folosinţă pentru biberoane; ustensile de bucătărie,
şi anume cratiţe metalice cu mâner, căuşe,
tuciuri, aparate de fiert la abur şi grătare;
unelte cosmetice, şi anume cutii pentru seturi
cosmetice vândute goale, aplicatoare de fard
de pleoape şi spatule cosmetice; veselă pentru băuturi, şi anume pocale de sticlă şi cristal; cupe; păhărele cu picior; servicii de masă
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din porţelan, sticlă şi cristal, figurine din porţelan, sticlă, cristal şi ceramică; sfeşnice (nu
din metale preţioase); suporturi de lumânări
(nu din metale preţioase); articole decorative,
şi anume vaze şi cupe; tăvi pentru fărâmituri,
tăvi pentru luarea mesei, tăvi de servire (nu
din metale preţioase); containere de plastic
pentru depozitarea produselor alimentare de
uz casnic şi de bucătărie;
29 - snack-uri, şi anume bastonaşe sau batoane
pe bază de fructe prelucrate şi/sau nuci, îmbunătăţite cu vitamine şi/sau minerale, chipsuri
de cartofi; frişcă artificială sub formă de praf
pentru cafea; proteine sub formă de pulbere;
30 - bastonaşe şi batoane pe bază de cereale,
îmbunătăţite cu vitamine şi/sau minerale;
gumă de mestecat; snack-uri, şi anume pufuleţi cu brânză pe bază de cereale, chipsuri
de porumb, pop-corn şi bastonaşe sau batoane pe bază de granola; cafea şi zahăr;
32 - băuturi nealcoolice, sucuri de fructe, apă
îmbuteliată, amestecuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice cu aromat de fructe,
ciocolată sau vanilie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
demonstraţie de produse; organizarea şi
furnizarea de echipamente pentru conferinţe,
întruniri şi expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate; servicii de achiziţionare pentru
terţi (achiziţionarea produselor şi serviciilor
de către antreprenori); promovarea vânzărilor de produse pentru terţi; distribuirea de
mostre; vânzarea produselor angro şi cu
amănuntul; furnizarea de informaţii cu privire
la produsele de consum prin intermediul reţelei globale de calculatoare; furnizarea de
asistenţă tehnică în crearea şi/sau funcţionarea unei francize comerciale în comerţul cu
amănuntul a unei game largi de produse de
consum cu livrarea lor la domiciliu.
(531) CFE(5) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 034108
(220) 2013.11.15
(730) Alticor Inc., corporaţie din statul
Michigan, US
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355-0001, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - suplimente dietetice şi alimentare; pulbere de
proteine ca supliment alimentar; înlocuitori
alimentari sub formă de bastonaşe sau batoane şi gustări gata preparate sub formă de
bastonaşe sau batoane; înlocuitori alimentari
sub formă de băuturi în stare lichidă sau sub
formă de pulbere;
09 - hardware de calculator, software şi periferice
pentru programele de control al greutăţii corporale, şi anume agende pentru urmărirea
consumului de alimente, planificatoare de
activitate, planificatoare de meniu, sisteme
de monitorizare a consumului şi utilizării de
calorii, calculatoare pentru reţete culinare şi
software pentru a urmări rezultatele; date
digitale, şi anume CD-uri, DVD-uri, fişiere
descărcabile care conţin informaţii cu privire
la pierderea în greutate, controlul greutăţii,
nutriţie şi exerciţii fizice; aplicaţii software
pentru telefoane mobile, inclusiv software
pentru controlul greutăţii; agende electronice;
16 - agende, calendare, blocnotesuri detaşabile,
publicaţii periodice şi broşuri în domeniul
controlului greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor
fizice; materiale tipărite de formare şi educaţie şi manuale în domeniul controlului, nutriţiei şi exerciţiilor fizice;
29 - produse alimentare gata preparate, constând
în principal din carne de pasăre, peşte, fructe
de mare, carne de vită, carne de porc şi/sau
legume; gustări fortificate nutriţional pe bază
de fructe şi/sau nuci prelucrate, îmbogăţite
cu vitamine şi minerale;
30 - produse alimentare gata preparate, constând
în principal din paste, orez şi alte cereale; sirop
de porumb şi/sau gustări pe bază de făină
sau de cereale, îmbogăţite cu vitamine şi/sau
minerale; biscuiţi cu valoare nutritivă sporită;
32 - băuturi pentru sportivi, băuturi izotonice şi
amestecuri uscate pentru prepararea băuturilor; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
compoziţii pentru prepararea apelor aromatizate sau băuturilor nealcoolice; băuturi aromatizate pe bază de fructe, proteine, stimulente şi zahăr şi alte substanţe nutritive lichi-
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de, inclusiv băuturi proteice utilizate ca umpluturi alimentare, cu excepţia celor destinate
pentru a fi utilizate ca înlocuitori ai hranei;
35 - acordarea asistenţei de afaceri şi organizatorice în legătură cu crearea şi/sau funcţionarea marketingului la mai multe nivele şi comerţului cu amănuntul în domeniul programelor de control al greutăţii; servicii de publicitate, marketing şi promovare a produselor
în domeniul controlului greutăţii, nutriţiei şi
exerciţiilor fizice; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de magazine cu amănuntul, incluzând produse şi servicii în domeniul controlului greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor fizice; servicii interactive de vânzare cu
amănuntul on-line, inclusiv a produselor şi
serviciilor în domeniul controlului greutăţii,
nutriţiei şi exerciţiilor fizice;
38 - furnizarea de camere chat on-line şi panouri
electronice pentru transmiterea de mesaje
între utilizatori cu privire la controlului
greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor fizice;
41 - servicii formaţionale şi educaţionale, inclusiv
desfăşurarea de seminarii, lecţii, ateliere de
lucru şi/sau instruire individuală în domeniul
controlului greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor
fizice şi distribuirea materialelor de instruire
în legătură cu aceste servicii; furnizarea informaţiei formaţionale şi educaţionale referitoare la programul de control al greutăţii pe
site-uri web; punerea în aplicare a instruirii
de către fiziologi, dieteticieni calificaţi, antrenori pentru un mod de viaţă sănătos, şi/sau
formare individuală în programul de control al
greutăţii; desfăşurarea acţiunilor stimulative,
concursurilor, competiţiilor, concepute pentru
a-i încuraja pe participanţii care au optat pentru alimentarea sănătoasă, precum şi pe cei
angajaţi în alte activităţi care promovează
modul de viaţă sănătos; furnizarea informaţiei cu privire la programele de fitness şi exerciţii fizice pe site-uri web; furnizarea de buletine informaţionale şi scrisori on-line în domeniul controlului greutăţii;
42 - cercetarea şi dezvoltarea de noi produse în
beneficiul terţilor în domeniul controlului greutăţii; hosting pentru web site-ul comunităţii
virtuale în scopul comunicării între membrii
comunităţii care participă la programul de
control al greutăţii;
43 - servicii de pregătire a bucatelor, inclusiv cu
livrare sau preluare; punerea la dispoziţie a
unei baze de date cu reţete, cu informaţii
culinare, metode de preparare a produselor
alimentare şi băuturilor; furnizarea de informaţii on-line în domeniul reţetelor, informaţiei
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culinare, metodelor de preparare a produselor alimentare şi băuturilor; furnizarea siteului web, pe care utilizatorii au posibilitatea
de a face schimb de reţete şi de a plasa
aprecieri, recenzii şi recomandări cu privire la
reţete, informaţii culinare şi metode de preparare a produselor alimentare şi băuturilor,
cu scopul aprecierii produselor alimentare şi
băuturilor;
44 - servicii de control al greutăţii, şi anume punerea la dispoziţie a unor programe de slăbire
şi/sau programe de control al greutăţii, inclusiv materiale conexe, servicii oferite de dieteticieni, consiliere, chestionare şi sondaje
pentru autoevaluare, precum şi furnizarea de
consultanţă şi informaţii în domeniul controlului greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor fizice; testarea stării de sănătate, inclusiv testarea genetică, testarea cu biomarkeri şi evaluarea modului de viaţă în combinaţie cu controlul
greutăţii corporale, nutriţie şi exerciţii fizice;
furnizarea de informaţie în domeniul controlului greutăţii, nutriţiei şi exerciţiilor fizice prin
intermediul reţelei globale de calculatoare;
punerea la dispoziţie a site-ului web interactiv conţinând informaţie şi referinţe privind
modul sănătos de viaţă şi slăbirea;
45 - organizarea şi dirijarea grupului de sprijin în
domeniul controlului greutăţii, nutriţiei şi
exerciţiilor fizice.
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(511) NCL(10-2013)
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 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 034124
(220) 2013.11.25
(730) PAHOMOVA Elena, MD
Str. Kiev nr. 12, bloc 1, ap. 50,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 02.01.23; 24.17.01; 27.03.01.

(210) 034123
(220) 2013.11.25
(730) FFA TRANS OIL LTD S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Veronica Micle nr. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "group of companies".

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034128
(220) 2013.11.26
(730) INTER-TABAC S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Molodiojnaia nr. 5,
MD-6101, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
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(210) 034150
(220) 2013.11.29
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 034153
(220) 2013.12.03
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate elementele verbale, cu excepţia "ПРИМА Люкс", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.01; 10.01.03; 19.03.03;
24.01.19; 24.09.01; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.18.

(210) 034136
(220) 2013.11.26
(730) UZUN Valentin, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 23,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri,
susţinere în comercializarea produselor susmenţionate; import-export; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de reţele de magazine specializate, servicii de publicitate, de promovare a produselor

MĂRCI
sus-menţionate, servicii de vânzare cu amănuntul, angro, organizarea expoziţiilor şi târgurilor în scopuri comerciale, servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse.

(210) 034159
(220) 2013.12.02
(730) ANMIRCON S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 80/4, ap. 136,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2014
(210) 034167
(220) 2013.12.09
(730) CAZACU Radu, MD
Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01.

(511) NCL(10-2013)
19 - materiale de construcţie nemetalice.

(210) 034171
(220) 2013.12.09
(730) LINELLA S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11, bloc 6,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 26.01.16; 27.05.10.

(210) 034166
(220) 2013.12.09
(730) CAŢ Ghenadie, MD
Str. Caucaz nr. 22,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate: zmeuriu, roşu, galbendeschis, galben-închis, oranj, verde-deschis,
verde-închis, albastru-deschis, albastruînchis, violet.
(511) NCL(10-2013)
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;
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32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

TRADEMARKS
(540)

35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(5) 24.17.03; 24.17.05; 24.17.15; 26.11.07;
26.11.08; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 034172
(220) 2013.12.04
(730) AICORE LLP, a company duly organized
and existing under the laws of England
and Wales, GB
Suite 4073, 10 Great Russell Street, London,
WC1B 3BQ, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice 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; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice 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;

(210) 034174
(220) 2013.12.04
(730) AICORE LLP, a company duly organized
and existing under the laws of England
and Wales, GB
Suite 4073, 10 Great Russell Street, London,
WC1B 3BQ, Regatul Unit
(540)

35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034173
(220) 2013.12.04
(730) AICORE LLP, a company duly organized
and existing under the laws of England
and Wales, GB
Suite 4073, 10 Great Russell Street, London,
WC1B 3BQ, Regatul Unit

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice 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; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 034175
(220) 2013.12.04
(730) AICORE LLP, a company duly organized
and existing under the laws of England
and Wales, GB
Suite 4073, 10 Great Russell Street, London,
WC1B 3BQ, Regatul Unit
(540)

MD - BOPI 3/2014
(511) NCL(10-2013)
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) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24.

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice 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; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi.

(210) 034206
(220) 2013.12.06
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
21 - perii electrice portative pentru curăţarea
cosmetică a pielii.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034200
(220) 2013.12.06
(730) DONEA Valeriu, MD
Str. Anton Crihan nr. 32, ap. 12,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034221
(220) 2013.12.09
(730) ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 034222
(220) 2013.12.09
(730) ARAMA R S.R.L., MD
Calea Orheiului nr. 107, ap. 31,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10-2013)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.17.

(210) 034225
(220) 2013.12.10
(730) SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 27.05.01.

(210) 034227
(220) 2013.12.11
(730) Reprezentanţa din Moldova a Corporaţiei
"CHEMONICS INTERNATIONAL INC.", MD
Str. Sfatul Ţării nr. 29, of. 501-502,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 034228
(220) 2013.12.11
(730) Reprezentanţa din Moldova a Corporaţiei
"CHEMONICS INTERNATIONAL INC.", MD
Str. Sfatul Ţării nr. 29, of. 501-502,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 3/2014

(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

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

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

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

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 28.05.00.

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 27.05.01.

(210) 034229
(220) 2013.12.11
(730) Reprezentanţa din Moldova a Corporaţiei
"CHEMONICS INTERNATIONAL INC.", MD
Str. Sfatul Ţării nr. 29, of. 501-502,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(210) 034231
(220) 2013.12.12
(730) TEHNOAVANTAJ S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 84/6,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2014
(540)

TRADEMARKS
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.03; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.11.

(210) 034237
(220) 2013.12.17
(730) ALO CREDIT S.R.L., organizaţie de microfinanţare, MD
Str. Viilor nr. 42,
MD-4839, Stăuceni, Chişinău, Republica
Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CASINO ELECTRONIC", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, galben, roşu,
alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 05.05.20;
25.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15.

(210) 034232
(220) 2013.12.12
(730) COVALENCO Elena, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 18,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CREDIT", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
09 - carduri de circuite integrate (carduri smart),
circuite integrate, carduri de identitate magnetice, carduri magnetice codate, dispozitive
pentru carduri perforate pentru birouri;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 16.01.11; 27.05.07; 27.05.11.

(511) NCL(10-2013)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
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(210) 034242
(220) 2013.12.14
(730) Gilead Sciences Limited, IE
IDA Business and Technology
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda

Park,

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2014
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034264
(220) 2013.12.23
(730) ŢOI Valeria, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 15,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "AMERICAN BLEND".
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun,
inclusiv ţigări; articole pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe, filtre pentru
ţigarete, brichete; chibrituri.

(210) 034266
(220) 2013.12.18
(730) FUDULACHI Alexandr, MD
Str. Gh. Madan nr. 48, bloc 3, ap. 27,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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

(210) 034267
(220) 2013.12.18
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - cosmetice şi produse nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, şi anume şerveţele umede
pentru faţă de uz personal.

(210) 034270
(220) 2013.12.19
(730) CONSTANTINOV Serghei, MD
Str. Teilor nr. 9, bloc 1, ap. 108,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 3/2014
(210) 034271
(220) 2013.12.19
(730) MOMAT Oleg, MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19, bloc 3, ap.9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.

(511) NCL(10-2013)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

(210) 034294
(220) 2013.12.23
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 034272
(220) 2013.12.20
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD
Str. Viitorului nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''BLOC".
(511) NCL(10-2013)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;

(511) NCL(10-2013)
03 - cosmetice; produse nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; articole de toaletă nemedicinale; arome de uz personal;
16 - produse de imprimerie pentru afaceri, materiale publicitare imprimate şi mijloace auxiliare imprimate pentru vânzări, cataloage, reviste, cărţi de vizită, formulare imprimate, papetărie şi broşuri, formulare pentru comenzi,
toate produsele menţionate în domeniul
cosmeticelor şi îngrijirii frumuseţii.

(210) 034295
(220) 2013.12.23
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 034273
(220) 2013.12.20
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
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(511) NCL(10-2013)
03 - cosmetice; produse nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; articole de toaletă nemedicinale; arome de uz personal;

MĂRCI
16 - produse de imprimerie pentru afaceri, materiale publicitare imprimate şi mijloace auxiliare imprimate pentru vânzări, cataloage, reviste, cărţi de vizită, formulare imprimate, papetărie şi broşuri, formulare pentru comenzi,
toate produsele menţionate în domeniul cosmeticelor şi îngrijirii frumuseţii.

MD - BOPI 3/2014
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

(531) CFE(5) 28.05.00.

034364
2013.12.24
3025900
2013.10.11
GB
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, Regatul Unit

(540)
(210) 034296
(220) 2013.12.23
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.10.11
34 - ţigarete, tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2013.12.24
34 - ţigări.

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice de uz uman.

(210) 034361
(220) 2013.12.23
(730) DSM IP ASSETS B.V., NL
Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, Olanda
(540)

(210) 034365
(220) 2013.12.27
(730) J.V.V. SERVICE COMERŢ S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 16, ap. 8,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - substanţe şi alimente dietetice de uz medical; suplimente dietetice de uz medical; băuturi dietetice de uz medical; vitamine; preparate cu vitamine; medicamente naturale; alimente pentru sugari şi copii.
(531) CFE(5) 02.09.01; 27.01.06; 27.03.02; 27.05.04.
(591) Culori
revendicate:
albastru, alb.

oranj,

bleumarin,
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MD - BOPI 3/2014
(511) NCL(10-2013)
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.
(531) CFE(5) 14.07.12; 26.01.16; 26.04.18; 27.05.02;
29.01.14.

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

034366
2013.12.24
012233003
2013.10.17
EM
Autumnpaper Limited, GB
5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35
Perrymount Road, Haywards Heath,
West Sussex RH16 3BW, Regatul Unit

(540)

(511) NCL(10-2013)
14 - pietre preţioase, perle şi metale preţioase şi
imitaţiile acestora; bijuterii; instrumente de
cronometrare; alte articole din metale preţioase şi pietre preţioase şi imitaţii ale acestora; statui şi figurine; ornamente; recipiente
pentru bijuterii şi ceasuri; metale preţioase şi
aliajele lor şi produse din aceste materiale
sau placate cu acestea, necuprinse în alte
clase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; ceasuri de mână; ceasuri; imitaţii de bijuterii; ceasuri deşteptătoare;
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TRADEMARKS
brăţări; broşe; coliere; inele pentru degete;
cercei; lanţuri; agrafe de cravată; ace de
cravată; talismane; butoni de manşetă; diamante; bijuterii cu diamante; bijuterii cu perle;
bijuterii confecţionate din pietre preţioase;
ornamente din metale preţioase; ace cu ornamente; casete şi genţi pentru bijuterii şi
ceasuri; lanţuri pentru chei; medalii; brăţări
de ceas; lanţuri de ceas; carcase de ceasuri
de mână; piese şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate, cuprinse în această
clasă;
18 - membrane pentru cârnaţi şi membrane artificiale pentru cârnaţi; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bagaje, genţi, portofele şi
alte suporturi; piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, piei şi produse din aceste materiale;
articole de şelărie, bice şi haine pentru animale; piei de animale; geamantane şi valize;
harnaşamente şi articole de şelărie; genţi;
poşete; tocuri de călătorie; bagaje; geamantane şi valize; genţi universale; rucsacuri;
genţi pentru şcolari; saci de plajă; geamantănaşe; raniţe; saci de camping; blănuri; piei
de animale; zgărzi pentru animale; îmbrăcăminte pentru animale; cutii din piele sau din
imitaţie de piele; serviete diplomat, genţi pentru documente; portofele; ghiozdane şi serviete; cutii pentru chei; mape pentru documente; bastoane; suporturi pentru legitimaţii;
genţi din piele de purtat pe umăr; portmonee;
poşete; rucsacuri; genţi de umăr; sacoşe
pentru provizii; sacoşe pentru cumpărături;
cufere de voiaj; saci foarte mari; truse pentru
înfrumuseţare (truse pentru farduri); huse
pentru umbrele; parasolare; mânere de baston; scaune-baston; truse pentru articole de
toaletă (goale); rucsacuri; pungi de bani;
sacoşe de sport; genţi de zi cu zi; mape pentru partituri; ghiozdane pentru şcolari; truse
pentru cosmetice; huse pentru costume, cămăşi şi rochii; cutii pentru cravate; cutii şi
suporturi pentru cărţi de credit; curele din
piele; huse de transport din piele, manşoane,
cutii şi huse de protecţie pentru dispozitive
electronice de mână, asistenţi digitali personali, telefoane mobile, playere MP3 şi laptopuri; curele din piele (neajustate), de pus la
gât, pentru telefoane mobile şi playere MP3;
plicuri din piele; chingi din piele; îmbrăcăminte pentru animale; frâuleţe din piele; lese din
piele; huse de mobilă din piele; cutii din piele
pentru pălării; serviete; suporturi pentru
documente; cutii pentru cărţi de vizită; piese
şi accesorii pentru toate produsele susmenţionate, cuprinse în această clasă;

MĂRCI
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; bocanci; ghete; tocuri; papuci; papuci de baie; sandale;
încălţăminte pentru sport; încălţăminte de
plajă; încălţăminte de schi; ghete de fotbal;
pantofi de fotbal; pantofi de gimnastică; calapoade pentru încălţăminte; pantofi pentru
curse; ghete de alpinism; încălţăminte de
sport; şosete; galanterie; colanţi; pălării; baticuri bandana; şepci; cozoroace de protecţie
împotriva soarelui; berete; eşarfe; fulare,
mănuşi; mitene; curele (ca articole de îmbrăcăminte); cămăşi; tricouri; tricouri polo; tricouri sport; pantaloni; îmbrăcăminte jeans; salopete scurte; pantaloni scurţi pentru sport;
îmbrăcăminte de baie; chiloţi de baie; costume de baie; bonete de baie; bikini; lenjerie
de corp; lenjerie de damă; lenjerie pentru
mirese; corsaje; sutiene; corsete; jartiere;
portjartier; bretele; furouri; lenjerie de corp
termică; chiloţi de bărbaţi; chiloţi tanga; chiloţi tip boxeri; boxeri din material elastic; boxeri de damă; lenjerie de corp tip corset; bustiere; camizole; halate de baie; treninguri
pentru sport; articole de îmbrăcăminte de
protecţie; mantouri; jachete; parka (mantouri
scurte 3/4); jachete de schi; jachete şi haine
rezistente la apă şi la precipitaţii; îmbrăcăminte pentru schi; articole pentru plajă; costume; jerseuri şi flanele; tricotaje; jambiere;
cravate; pijamale; veste; bentiţe de cap şi de
mână; articole vestimentare pentru bărbaţi;
articole vestimentare pentru femei; articole
de îmbrăcăminte pentru copii; lenjerie de
corp; îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei,
copii şi bebeluşi; pantaloni largi; fuste; pelerine; jerseuri; halate; rochii; haine de lucru;
veşminte; sarong-uri; îmbrăcăminte de
noapte; robe; halate de baie; papuci de baie;
tricouri; bavete; ciorapi; articole pentru protecţia urechilor împotriva frigului; cravate;
smochinguri; veste; fuste scoţiene; şaluri;
sacouri; salopete; măşti pentru dormit; centuri cu portmoneu; şorturi; rochii de mireasă;
veşminte de mireasă; rochii pentru domnişoare de onoare; veşminte pentru domnişoare de onoare; voaluri; manşete (îmbrăcăminte); eşarfe pufoase; etole (blănuri); articole de îmbrăcăminte pentru sporturi de
iarnă; articole de îmbrăcăminte pentru alergare, mers, drumeţii, camping şi ciclism;
glugi; batiste de costum şi piese şi accesorii
pentru toate produsele sus-menţionate, cuprinse în această clasă.

MD - BOPI 3/2014
(210) 034430
(220) 2013.12.30
(730) Shulton, Inc., US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru uz după bărbierit; antitranspirante şi deodorante de uz personal; săpunuri pentru baie; spray de corp; preparate
pentru spălarea corpului; preparate pentru
îngrijirea părului; preparate pentru bărbierit.

(210) 034434
(220) 2014.01.02
(730) Lidl Stiftung & Co. KG, DE
Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm,
Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; amestec de băuturi cu conţinut de bere.

(210) 034435
(220) 2014.01.02
(730) COBAN Petru, MD
Str. Unirii nr. 4, MD-2046,
Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 02.09.23.
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(591) Culori revendicate: roşu, oranj, alb, negru, gri.
(511) NCL(10-2014)
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.

TRADEMARKS
(210) 034469
(220) 2014.01.15
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubiliară nr. 41 A, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 02.01.23; 26.02.08; 27.03.02; 27.05.10;
27.05.22; 29.01.15.

(210) 034455
(220) 2014.01.09
(730) The Gillette Company, US
One Gillette Park Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice 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.

(511) NCL(10-2014)
08 - aparate de ras şi lame de ras; distribuitoare,
casete, suporturi şi cartuşe, toate proiectate
special pentru lame de ras şi conţinând lame
de ras; piese şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate.

(210) 034473
(220) 2014.01.15
(730) VINARIA DIN VALE S.A., MD
Str. Basarabia nr. 8,
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova
(540)

(210) 034463
(220) 2014.01.13
(730) GRAVENA SANIPRO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Bd. Traian nr. 23/1, of. 461,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(10-2014)
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de alimentare cu apă şi
instalaţii sanitare.
(531) CFE(5) 26.03.05; 27.01.05; 27.05.12; 29.01.13.
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(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.24; 05.07.10; 26.01.15;
26.11.14; 27.05.03.

MĂRCI
(210) 034488
(220) 2014.01.15
(730) STEFES GmbH, DE
Wendenstrasse 21 b, D-20097, Hamburg,
Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate agriculturii, horticulturii şi silviculturii;
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MD - BOPI 3/2014
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, roşu.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.14.

(210) 034493
(220) 2014.01.15
(730) OOO
"Nauchno-proizvodstvennaya
pharmacevticheskaya companiya "AIM",
UA
ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091,
Ucraina
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate
bacteriologice pentru scopuri medicale şi
veterinare; preparate biologice pentru scopuri medicale; medicamente pentru uz uman;
rădăcini medicinale, ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii medicinale, ierburi
curative; poţiuni; infuzii pentru scopuri medicale; siropuri pentru scopuri farmaceutice;
pastile pentru scopuri farmaceutice; ceaiuri şi
ierburi pentru scopuri medicale.

(210) 034501
(220) 2014.01.16
(730) PĂDUREANU Elena, MD
Str. M. Lomonosov nr. 17,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: violet.
(511) NCL(10-2014)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.05.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034496
(220) 2014.01.14
(730) ROITMAN Serghei, MD
Str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 186,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(210) 034502
(220) 2014.01.17
(730) DODONU Valentina, MD
MD-6412, Bălăneşti, Nisporeni,
Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 3/2014
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034503
(220) 2014.01.17
(730) GOLBAN Gheorghe, MD
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 45,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 034507
(220) 2014.01.21
(730) Fashion TV LLC., US
3250 Mary Street, Suite 100, Miami,
FL, 33139, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "TV".
(511) NCL(10-2014)
38 - difuzare de programe de televiziune în domeniul modei.

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034506
(220) 2014.01.16
(730) SBC-proiect S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Mihai Eminescu nr. 42, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034508
(220) 2014.01.21
(730) TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Columna nr. 90,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru,
gri.
(511) NCL(10-2014)
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;
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 04.01.03; 27.05.11.

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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.11.11; 26.11.21; 27.05.03;
29.01.14.

(210) 034509
(220) 2014.01.21
(730) METCO (MIDDLE EAST TOBACCO CO.)
LIMITED, CY
1, Dositheos Street, Soleas Building,
3rd Floor, Nicosia, Cipru
(540)

MD - BOPI 3/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; ţigări; trabucuri; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 034511
(220) 2014.01.21
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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.

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; ţigări; trabucuri; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 034512
(220) 2014.01.21
(730) TORECO S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 38, ap. (of.) 132,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.01.19; 25.05.02; 25.07.20;
26.04.02; 27.05.02; 27.05.17.

(210) 034510
(220) 2014.01.21
(730) METCO (MIDDLE EAST TOBACCO CO.)
LIMITED, CY
1, Dositheos Street, Soleas Building,
3rd Floor, Nicosia, Cipru
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(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.13; 25.03.11; 26.11.12; 27.05.17;
29.01.12.

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate;
41 - educaţie; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea.
(531) CFE(5) 18.03.23; 20.07.02; 26.11.13; 27.05.01.

(210) 034513
(220) 2014.01.23
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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 pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

(210) 034514
(220) 2014.01.23
(730) BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII
MOLDOVA (BNRM), MD
Str. 31 August 1989 nr. 78A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034518
(220) 2014.01.20
(730) Penetron International Ltd., US
45 Research Way, Suite 203 East Setauket,
New York 11733, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MORTAR".
(511) NCL(10-2014)
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) destinate industriei;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

(210) 034519
(220) 2014.01.21
(730) RIDEAMUS S.R.L., firmă, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 29, of. 2D,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2014
(511) NCL(10-2014)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 034523
(220) 2014.01.22
(730) COTRUŢĂ Andrian, MD
MD-4824, Hîrtopul Mare, Criuleni,
Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2014)
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) 01.15.11; 01.15.23; 26.02.08; 26.11.23;
27.05.11.

(210) 034521
(220) 2014.01.23
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
06 - lăcate, metale comune şi aliajele acestora;
elemente de prindere metalice pentru cutii,
articole mici din metal, lacăte atârnate,
broască cu închidere automată.

(210) 034525
(220) 2014.01.22
(730) FIGHTING ENTERTAINMENT ASSOCIATION (FEA), asociaţie obştească, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 159,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034522
(220) 2014.01.22
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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TRADEMARKS

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(540)

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.09.14; 26.01.14; 26.01.20; 26.04.18;
26.04.24.

(210) 034527
(220) 2014.01.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: roz, roz-închis, roşu, alb.
(511) NCL(10-2014)
30 - îngheţată; îngheţată pe bază de apă; produse de cofetărie îngheţate.
(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.09; 26.02.01; 26.02.08;
26.11.13; 27.05.10; 29.01.14.

(210) 034529
(220) 2014.01.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu, roşu, alb.
(511) NCL(10-2014)
30 - îngheţată; îngheţată pe bază de
produse de cofetărie îngheţate.

apă;

(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.09; 26.02.01; 26.02.08;
26.11.13; 27.05.10; 29.01.13.

(210) 034528
(220) 2014.01.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(511) NCL(10-2014)
30 - îngheţată; îngheţată pe bază de apă; produse de cofetărie îngheţate.
(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.09; 26.02.01; 26.02.08;
26.11.13; 27.05.10; 29.01.13.
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(210) 034530
(220) 2014.01.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

MD - BOPI 3/2014
(210) 034533
(220) 2014.01.24
(730) MANIA S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 44,
ap. 15, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(591) Culori revendicate: albastru, albastrudeschis, auriu, alb.
(511) NCL(10-2014)
30 - îngheţată; îngheţată pe bază de apă; produse de cofetărie îngheţate.
(531) CFE(5) 25.01.09; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.14.

(210) 034532
(220) 2014.01.24
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.07.25; 27.01.06; 27.05.19.

(210) 034535
(220) 2014.01.23
(730) BRĂTESCU Ion, MD
Str. 31 August, bl. 5 A, ap. 18,
MD-2084, Cricova, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 034539
(220) 2014.01.24
(730) KISLIN Maxim, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 245,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, galben.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22;
29.01.13.

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
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re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034541
(220) 2014.01.27
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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).

(210) 034542
(220) 2014.01.27
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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TRADEMARKS
(210) 034543
(220) 2014.01.24
(730) Prima Pagină S.R.L., MD
Str. Bălţi nr. 2a,
MD-6201, Sângerei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - săpunuri antiperspirante; produse pentru
albit (spălare); albăstreală pentru rufe; produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălare); pânză îmbibată
cu detergent pentru curăţat; cosmetice; beţişoare cu vată de uz cosmetic; vată de uz
cosmetic; săpunuri deodorante; detergenţi,
alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor de
fabricaţie şi cei folosiţi în scop medical; săpunuri dezinfectante; substanţe de înmuiere
pentru spălare; produse pentru satinare; preparate de înmuiere pentru spălare; şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; săpunuri
medicinale; săpunuri; substanţe pentru îndepărtarea petelor;
05 - vată absorbantă; vată aseptică; bandaje igienice; bandaje pentru menstruaţie; centuri
pentru bandaje igienice, prosoape; vată de
uz medical; scutece (şerveţele pentru sugari), dezinfectante chimice pentru WC; dezinfectante folosite pentru igienă; pansamente chirurgicale; scutece (ţesături igienice contra incontinenţei) pentru incontinenţă; chiloţi
pentru menstruaţie; şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice; tampoane pentru menstruaţie; garnituri de chiloţi (sanitare); şerveţele igienice; vată în scopuri medicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee,
cornete de hârtie; bavete din hârtie; batiste
de hârtie, hârtie igienică; scutece-chilot de
unică folosinţă din hârtie sau din celuloză;
scutece de unică folosinţă din hârtie sau din
celuloză; seturi de masă de unică folosinţă;
prosoape de hârtie; prosoape pentru faţă din
hârtie; şerveţele pentru demachiat din hârtie;

MĂRCI
şerveţele de masă din hârtie; feţe de masă
din hârtie; feţe de masă şi şerveţele (lenjerie)
din hârtie; şerveţele de masă din hârtie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD - BOPI 3/2014
(210) 034551
(220) 2014.01.31
(730) BIOVETFARM LABORATORY S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 39A,
MD-2095, Ghidighici, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 034550
(220) 2014.01.28
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13,
MD-2089, Ciorescu, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''Moldovei'', cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(10-2014)
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24;
29.01.12.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "farm", "laboratory", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis, roşu, negru.
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice 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.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.02; 27.05.07;
29.01.14.

(210) 034552
(220) 2014.01.24
(730) INTER-TABAC
S.R.L.,
societate
comercială, MD
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

79

MD - BOPI 3/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034553
(220) 2014.01.28
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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.

(210) 034554
(220) 2014.01.28
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
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pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei.

(210) 034555
(220) 2014.01.28
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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.

(210) 034556
(220) 2014.01.28
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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.

MĂRCI
(210) 034557
(220) 2014.01.29
(730) DJARUM PT, ID
JL. JEND. A YANI NO. 28, KUDUS,
Indonezia
(540)

MD - BOPI 3/2014
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

(591) Culori revendicate: albastru (pantone 308C),
negru.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

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) 10.01.03; 10.01.05; 10.01.07; 26.01.16;
27.05.01.

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 07.05.21.

(210) 034559
(220) 2014.01.28
(730) BZB-INVEST S.R.L., MD
Str. Suceava nr. 151, ap. 44,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034563
(220) 2014.01.28
(730) PEISAJ-ART S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, of. 24,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "md", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, roşu-închis, roşudeschis, alb, bej, albastru, albastru-închis,
albastru-deschis, cafeniu, cafeniu-deschis,
cafeniu-închis, violet, violet-deschis, violetînchis, negru, galben, oranj, roz, gri, verdedeschis.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
agenţii de import-export, studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri,
susţinere în comercializarea produselor susmenţionate; recepţionarea comenzilor, servi-

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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cii de publicitate, de promovare a produselor
sus-menţionate, servicii de publicare a textelor publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul, angro, organizarea expoziţiilor în
scopuri comerciale, organizarea târgurilor în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse;

TRADEMARKS
(540)

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.16; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 034566
(220) 2014.01.28
(730) HUDIC-COM S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 14, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(10-2014)
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;
43 - servicii oferite de restaurante; servicii de
furnizare de alimente şi băuturi.
(531) CFE(5) 09.07.01; 29.01.12.

(210) 034568
(220) 2014.01.28
(730) Pizza Hut International, LLC, US
7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,
Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Pizza", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.23; 27.01.12; 27.05.04; 27.05.13.

(210) 034567
(220) 2014.01.28
(730) Pizza Hut International, LLC, US
7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,
Statele Unite ale Americii
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(511) NCL(10-2014)
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;

MD - BOPI 3/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;

43 - servicii oferite de restaurante; servicii de
furnizare de alimente şi băuturi.

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

(531) CFE(5) 09.07.01; 27.05.01.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034573
(220) 2014.02.04
(730) VOLOVEI Iulia, MD
Str. Braniştii nr. 5, bloc 6, ap. 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034576
(220) 2014.02.05
(730) BUSINESS NOVA S.R.L., MD
Str. George Enescu nr. 28,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(591) Culori revendicate: alb, albastru, sur.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.01.06; 27.05.02; 27.05.19;
27.05.21; 29.01.13.

(210) 034577
(220) 2014.02.05
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034575
(220) 2014.01.28
(730) TELEPROIECT S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 351,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Moldova", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS

(540)

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

(210) 034579
(220) 2014.01.29
(730) SAFETY-BROKER S.R.L., Broker de
Asigurare-Reasigurare, MD
Str. Industrială nr. 1,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, verde.
(511) NCL(10-2014)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 05.03.20; 27.05.04; 27.05.07; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: bleumarin (pantone 288),
roşu (pantone 485), alb.
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

(210) 034581
(220) 2014.01.31
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.04.10; 26.04.11; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 034580
(220) 2014.02.04
(730) NATURA S.R.L., publicaţie periodică, MD
Str. Serghei Lazo nr. 13,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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Str. Ştefan cel Mare nr. 17/2, MD-2081,
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova

(210) 034582
(220) 2014.01.29
(730) Takeda GmbH, DE
Byk-Gulden-Strasse
Germania
(540)

(540)

2,

78467

Konstanz,

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034588
(220) 2014.02.03
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation, US
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 034590
(220) 2014.02.03
(730) GRAMA Iulian, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 17/2, MD-2081,
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 034591
(220) 2014.02.05
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de
panificaţie din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, auriu, albastru,
verde.
(511) NCL(10-2014)
03 - apă de gură.
(531) CFE(5) 01.15.14; 05.03.15; 10.05.01; 17.01.09;
20.05.15; 24.15.13; 25.05.02; 26.02.08; 26.11.21;
29.01.15.

(210) 034589
(220) 2014.02.03
(730) GRAMA Iulian, MD

(511) NCL(10-2014)
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.

(210) 034592
(220) 2014.02.05
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de
panificaţie din Chişinău, MD
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Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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;

TRADEMARKS
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.

(210) 034595
(220) 2014.02.05
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de
panificaţie din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034593
(220) 2014.02.05
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de
panificaţie din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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.

(210) 034594
(220) 2014.02.05
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de
panificaţie din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
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(511) NCL(10-2014)
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.

(210) 034596
(220) 2014.02.03
(730) Tyco Fire & Security GmbH, CH
Victor
von
Bruns-Strasse
21
Neuhausen am Rheinfall, Elveţia
(540)

8212

(511) NCL(10-2014)
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, calcula-

MĂRCI

MD - BOPI 3/2014

toare; software de calculatoare; extinctoare.
(210) 034597
(220) 2014.02.05
(730) Sensormatic Electronics, LLC, US
1501 Yamato Road, Boca Raton,
Florida 33431, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - aparate pentru înregistrarea, transmiterea
sau reproducerea sunetului şi imaginii (inclusiv aparate pentru prelucrarea datelor, de
comunicare şi de copiere şi hardware periferice de calculator); suporturi magnetice optice de date şi programe de calculator şi software de calculator înregistrate în acestea;
publicaţii electronice care pot fi descărcate
prin reţele de calculatoare şi înregistrate pe
suport magnetic şi optic; cartele cu cititoare
magnetice/optice; antene, antene de satelit,
amplificatoare şi părţi ale acestora; aparate
foto, accesorii pentru aparate foto, codificatoare video IP, aparate de înregistrare video
de reţea, sisteme de management video,
dispozitive de înregistrare video hibrid, dispozitive de depozitare, comutatoare, quad-uri
şi multiplexoare şi monitoare cu afişaj matriceal; hardware şi software pentru controlul
accesului, managementul evenimentelor,
televiziune cu circuit închis, camere video/domuri, sisteme de supraveghere video
digitale, de înregistrare şi de management
video digitale, sisteme de urmărire şi de gestionare a activelor, de analiză video, sisteme
de securitate integrate electronic şi de monitorizare a terminalelor de casă.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.16; 26.02.05; 26.11.12;
27.05.01.

(210) 034599
(220) 2014.02.05
(730) BRIDGESTONE CORPORATION, JP
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - automobile şi piese şi accesorii pentru acestea; anvelope pentru autoturisme; anvelope
pentru camioane; anvelope pentru autobuze;
anvelope pentru automobile de curse; anvelope pentru automobile; anvelope reşapate
pentru autoturisme; anvelope reşapate pentru camioane; anvelope reşapate pentru autobuze; anvelope reşapate pentru automobile
de curse; anvelope reşapate pentru automobile; camere de aer pentru autoturisme; camere de aer pentru camioane; camere de
aer pentru autobuze; camere de aer pentru
automobile de curse; camere de aer pentru
automobile; roţi şi jante pentru autoturisme;
roţi şi jante pentru camioane; roţi şi jante
pentru autobuze; roţi şi jante pentru automobile de curse; roţi şi jante pentru automobile;
benzi de rulare din cauciuc pentru reşaparea
pneurilor pentru vehiculele menţionate; vehicule pe două roţi cu motor şi piese şi accesorii pentru acestea; anvelope pentru vehicule
pe două roţi cu motor; camere de aer pentru
vehicule pe două roţi cu motor; roţi şi jante
pentru vehicule pe două roţi cu motor; biciclete şi piese şi accesorii pentru acestea;
anvelope pentru biciclete; camere de aer
pentru biciclete; roţi şi jante pentru biciclete;
benzii de rulare din cauciuc pentru reşaparea
pneurilor pentru vehicule pe două roţi cu
motor sau biciclete; aeronave şi piese şi accesorii pentru acestea; anvelope şi camere
de aer pentru aeronave; benzi de rulare din
cauciuc pentru reşaparea pneurilor pentru
aeronave; petice adezive de cauciuc pentru
repararea camerelor de aer sau anvelopelor;
amortizoare (pentru vehicule terestre); amortizoare pneumatice (arcuri pneumatice pentru vehicule terestre); mufe de cuplare sau
conectoare (pentru vehicule terestre); aripi
laterale pentru nave (bărci secundare de
protecţie); perne pentru scaune de vehicule.

(210) 034601
(220) 2014.01.28
(730) ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", RU
Ul. Polkovaya, d. 3, str. 4, Moscow 127018,
Federaţia Rusă
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TRADEMARKS
(531) CFE(5) 26.03.02; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.09;
29.01.13.

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu-deschis, roşuînchis, gri.
(511) NCL(10-2014)
16 - produse de imprimerie; reviste (publicaţii
periodice); ziare; cărţi; publicaţii tipărite; publicaţii periodice; broşuri; calendare; pliante;
placate; fotografii (imprimante).
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.14.

(210) 034605
(220) 2014.02.07
(730) CAPIŢA Vadim, MD
Str. Iazului nr. 72, ap. 22,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ŞCOALA AUTO", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie şi instruire în domeniul auto.
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(210) 034606
(220) 2014.01.29
(730) Bentel Security Srl, IT
Via Gabbiano 22, zona Industriale S
Scolastica, Corropolo, Teramo 64013, Italia
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - alarme de incendiu, sisteme de securitate şi
alarmă, echipament şi aparatură, părţi şi
accesorii pentru acestea; hardware şi software de computer care sunt părţi pentru alarmele de incendiu, pentru sistemele de securitate şi/sau alarmă.
(531) CFE(5) 25.07.21; 26.01.01; 26.01.04; 26.11.08;
27.05.09; 27.05.21.

(210) 034610
(220) 2014.02.03
(730) AV PROFI S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ion Pelivan nr. 17, bloc 3, ap. 200,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®", "KITCHEN", "BATH", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; safeuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;

MĂRCI
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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile;

MD - BOPI 3/2014

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 034615
(220) 2014.02.06
(730) VUTCARIOV Ştefan, MD
Str. Vasile Lupu nr. 28,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.10; 01.15.15; 27.05.02;
27.05.09.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 034611
(220) 2014.02.05
(730) AERO CLUB (a partnership firm, registered under the Indian Partnership Act
1932), IN
2168, Gurdwara Road, Karol Bagh,
New Delhi, 110 005, India
(540)

(210) 034616
(220) 2014.01.29
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 05.01.03; 27.05.10.

(210) 034614
(220) 2014.02.06
(730) VUTCARIOV Ştefan, MD
Str. Vasile Lupu nr. 28,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034617
(220) 2014.02.06
(730) BP Europa SE, DE
Ueberseeallee 1, 20457 Hamburg, Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, lichide
hidraulice;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe
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pentru iluminat; lubrifianţi, unsoare consistentă, uleiuri pentru răcire şi ungere, unsoare
de foraj, uleiuri de motor, uleiuri pentru angrenaje, uleiuri hidraulice, uleiuri pentru
compresoare, lichide de transfer de căldură,
agenţi termici lichizi, uleiuri de călire, uleiuri
de vid.

(210) 034618
(220) 2014.02.06
(730) BP Europa SE, DE
Ueberseeallee 1, 20457 Hamburg, Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, lichide
hidraulice;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lubrifianţi, unsoare consistentă, uleiuri pentru răcire şi ungere, unsoare
de foraj, uleiuri de motor, uleiuri pentru angrenaje, uleiuri hidraulice, uleiuri pentru
compresoare, lichide de transfer de căldură,
agenţi termici lichizi, uleiuri de călire, uleiuri
de vid.

(210) 034621
(220) 2014.02.07
(730) PANFILI Vadim, MD
Str. Voluntarilor nr. 16, bloc 2, ap. 30,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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);
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TRADEMARKS
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 034622
(220) 2014.02.07
(730) Discovery Communications, LLC,
a limited liability company organized
under the laws of the State of Delaware, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate, casete audio, discuri video, discuri compacte,
DVD-uri şi software multimedia înregistrat pe
CD-ROM, toate oferind subiecte de interes
uman general; clipuri video preînregistrate
descărcabile, clipuri audio preînregistrate;
text şi grafică depozitată în calculatoare personale electronice şi în dispozitive fără fir
portabile, toate oferind subiecte de interes
uman general;
38 - servicii de comunicaţii, şi anume transmiterea succesivă a înregistrărilor audio şi audiovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţele
fără fir, prin satelit sau reţele interactive multimedia; difuzare de conţinut audio şi video
pe Internet; transmiterea de informaţii în domeniul audiovizual; difuzare de programe de
televiziune; servicii de televiziune prin cablu;
difuzare de programe de televiziune prin
satelit; servicii media mobile, şi anume
transmiterea electronică a conţinutului media
de divertisment; servicii de podcasting; servicii de webcasting; servicii de transmisie a
materialului video la cerere; furnizare de forumuri on-line pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare; furnizare online de camere de chat şi de sisteme de aviziere electronice pentru transmiterea de mesaje între utilizatori în domeniu de interes
general;
41 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia în direct în domeniu de interes ge-

MĂRCI
neral, distribuite prin intermediul diferitor platforme prin forme multiple de transmisie media;
furnizare de informaţii de divertisment cu
privire la programele de televiziune în direct
printr-o reţea globală de calculatoare; producţie de programe de televiziune; producţie
de programe multimedia; producţie de filme.

(210) 034623
(220) 2014.02.07
(730) Discovery Communications, LLC, a limited liability company organized under the
laws of the State of Delaware, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate, casete audio, discuri video, discuri compacte,
DVD-uri şi software multimedia înregistrat pe
CD-ROM, toate oferind subiecte de interes
uman general; clipuri video preînregistrate
descărcabile, clipuri audio preînregistrate;
text şi grafică depozitată în calculatoare personale electronice şi în dispozitive fără fir
portabile, toate oferind subiecte de interes
uman general;
38 - servicii de comunicaţii, şi anume transmiterea succesivă a înregistrărilor audio şi audiovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţele
fără fir, prin satelit sau reţele interactive multimedia; difuzare de conţinut audio şi video
pe Internet; transmiterea de informaţii în domeniul audiovizual; difuzare de programe de
televiziune; servicii de televiziune prin cablu;
difuzare de programe de televiziune prin
satelit; servicii media mobile, şi anume
transmiterea electronică a conţinutului media
de divertisment; servicii de podcasting; servicii de webcasting; servicii de transmisie a
materialului video la cerere; furnizare de forumuri on-line pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare; furnizare online de camere de chat şi de sisteme de aviziere electronice pentru transmiterea de mesaje între utilizatori în domeniu de interes
general;
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neral, distribuite prin intermediul diferitor platforme prin forme multiple de transmisie media;
furnizare de informaţii de divertisment cu
privire la programele de televiziune în direct
printr-o reţea globală de calculatoare; producţie de programe de televiziune; producţie
de programe multimedia; producţie de filme.

(210) 034625
(220) 2014.02.10
(730) Sensormatic Electronics, LLC, US
1501 Yamato Road, Boca Raton,
Florida 33431, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - hardware şi software de calculatoare şi dispozitive electronice de securitate, şi anume
cartele de acces, cititoare de cartele, panouri
de control şi panouri de control de alarmă,
toate în domeniul securităţii integrate, şi dispozitive de control al sistemelor pentru reglarea accesului la aparate, pentru protejarea
dispozitivelor, personalului şi obiectelor digitale conţinute în aparate, pentru controlul
funcţionării fizice a instalaţiilor, precum şi
pentru raportarea informaţiilor cu privire la
acestea.

(210) 034627
(220) 2014.02.07
(730) IURCO Roman, MD
Str. Sf. Gheorghe nr. 29, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia în direct în domeniu de interes ge-
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(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.19; 11.03.02; 26.13.25;
27.05.09.

(210) 034629
(220) 2014.02.10
(730) SCRIPNIC Vitalie, MD
Str. Botanica Veche nr. 43, ap. 25,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.13; 26.04.15; 26.04.24;
27.05.01.

(210) 034630
(220) 2014.02.14
(730) IMENSITATE S.R.L., MD
Str. Jubileului, nr. 41a, MD-3210,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 034631
(220) 2014.02.13
(730) EVER VIN S.R.L., MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 034642
(220) 2014.02.13
(730) Tyco Safety Products Canada Ltd., CA
3301 Langstaff Road, Concord, Ontario L4K
4L2, Canada
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - dispozitive electronice de securitate, şi anume cartele de acces, cititoare de cartele,
panouri de control şi panouri de control de
alarmă, toate în domeniul securităţii integrate, şi dispozitive de control al sistemelor pentru reglarea accesului la aparate, pentru protejarea dispozitivelor, personalului şi obiectelor digitale conţinute în aparate, pentru controlul funcţionării fizice a instalaţiilor, precum
şi pentru raportarea informaţiilor cu privire la
acestea.

MĂRCI

MD -BOPI 10/2013

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

24460
2013.08.18
2022.01.10
030522
2012.01.10
CASA PRACTICĂ S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul
exclusiv:
"DISCOUNT",
"INTERIORS", "md", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb.
(511) NCL(10)
11 - aparate de iluminat;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;

(531) CFE(5) 01.15.05; 05.05.16; 05.05.20.

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

27 - tapete murale, nu din materiale textile.
(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 24.17.02; 24.17.05;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

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

24855
2013.09.15
2022.07.06
031467
2012.07.06
BURLEA Mihail, MD
Str. N. Zelinski nr. 22, ap. 5,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

24979
2014.01.06
2023.03.13
032772
2013.03.13
PANAINTE Zinaida, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, poliuretan, polistiren şi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

24984
2014.01.09
2022.07.03
031418
2012.07.03
YUV PHARM S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice 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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.10.

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

24985
2014.01.09
2022.07.02
031428
2012.07.02
PROFMET GRUP S.R.L., MD
Drumul Crucii nr. 94, ap. 15,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

24999
2014.01.10
2021.03.15
028782
2011.03.15
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD, a
company limited by shares under the
Company's Law, Dubai International
Financial Centre, AE
Dubai International Financial Centre (DIFC),
The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506
807, Dubai, Emiratele Arabe Unite

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SISTEME DE FIXARE
ONLINE", "krepej"; "md", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice şi substanţe dietetice
de uz medical, toate aceste produse, cu excepţia produselor farmaceutice referitoare la
diabetul zaharat.

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

25005
2014.01.11
2022.08.30
031678
2012.08.30
BETTY ICE S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Uzinelor nr. 6 A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "AMERICANA", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
02 - vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat; lacuri, firnisuri, fixativi
(lacuri), emailuri (lacuri) pentru uz în arta
decorativă aplicată şi în artizanat; diluanţi şi
aditivi pentru vopsele folosiţi cu vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă aplicată şi în
artizanat; straturi de acoperire (vopsele) pentru uz în arta decorativă aplicată şi în artizanat; grunduri pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat.
(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "™", "ICE", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
30 - îngheţată şi produse din îngheţată;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 08.01.18; 25.01.06; 25.01.15; 26.01.06;
26.04.18.

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

25007
2014.01.11
2022.09.10
031742
2012.09.10
PPG Deco Polska Sp. z o.o., PL
Ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, Polonia

(540)

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

25006
2014.01.11
2022.10.18
031940
2012.10.18
DecoArt, Inc., a Kentucky corporation, US
P.O. Box 297, Stanford, Kentucky 40484,
Statele Unite ale Americii

(591) Culori revendicate: albastru, albastrudeschis, alb.
(511) NCL(10)
35 - publicitatea produselor, şi anume demonstrarea beneficiilor produselor în scopul cumpărării lor, realizarea de campanii publicitare;
vânzarea angro, cu amănuntul şi prin Internet a vopselelor, firnisurilor, lacurilor, emailu-
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rilor, mordanţilor, a produselor pentru prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului, coloranţilor, răşinilor naturale în stare brută; administrarea programelor de loialitate, a programelor de stimulare a clienţilor şi a programelor de promovare şi de premiere, a
programelor de informare on-line cu privire la
marketing, loialitate şi bonus; organizarea de
expoziţii şi prezentări în scopuri comerciale
sau de publicitate, inclusiv on-line prin reţele
de calculatoare; organizarea de târguri comerciale, de afaceri şi de publicitate, de marketing, de promovare a vânzărilor, de difuzare a mostrelor şi a materialelor în scopuri
publicitare.

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

25032
2014.01.15
2022.01.23
030506
2012.01.23
GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 64,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.13.

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

25024
2014.01.09
2022.02.24
030676
2012.02.24
TANVEST S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 13, bloc 3, ap. 33,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
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 pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor, inclusiv
soluţii pentru spălarea parbrizelor;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "index", "SERV", "CONSTRUCT", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 24.15.21; 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01.

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, inclusiv brichete pentru sobe;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice; toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia elementelor de construcţie din mase plastice, a
profilurilor şi planşetelor din mase plastice
pentru construcţie;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02.
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MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25040
2014.01.18
2022.08.28
031648
2012.08.28
FarmAgro AG S.R.L., MD
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,
Republica Moldova

MD - BOPI 3/2014
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice.

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(591) Culori revendicate: verde, verde-azuriu, alb.
(511) NCL(10)
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;
05 - produse farmaceutice 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) 05.03.13; 05.03.14; 25.05.02; 26.04.04;
26.04.15; 27.05.01; 29.01.13.

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

25041
2014.01.18
2022.05.11
031067
2012.05.11
COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

25051
2014.01.24
2022.06.28
031356
2012.06.28
BRICOMAX S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Mioriţa nr. 3/3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb.
(511) NCL(10)
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;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
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21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;

TRADEMARKS
(540)

28 - jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.
(531) CFE(5) 27.05.02; 29.01.13.

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

25081
2014.01.24
2022.04.02
030896
2012.04.02
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
24 - cuverturi de pat; cuverturi de masă, feţe de
pernă, plăpumi, pleduri, cuverturi de pat din
hîrtie, şervete, lenjerie de pat, cearşafuri,
plăpumi de puf, feţe de masă.
(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.10; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.11.

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului şi a berii; operaţii de exportimport.

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

25091
2014.01.29
2022.09.24
031802
2012.09.24
T1212536C
2012.08.24
SG
Isbre Water AS, NO
Osa, N-5730 Ulvik, Norvegia

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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25084
2014.01.28
2022.01.27
030523
2012.01.27
CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "The World's Best
Drinking Water".
(511) NCL(10)
32 - ape minerale şi gazoase, apă naturală de
izvor şi alte băuturi nealcoolice; apă îmbuteliată.

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

25094
2014.01.30
2023.03.07
032767
2013.03.07
ETNOMAX S.R.L., firmă, MD
Str. Petricani nr. 23,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2014
(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
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;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul
exclusiv:
"ПРИВАТНА
КОЛЕКЦIЯ", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.13.07; 25.01.10; 25.01.15; 27.05.01;
28.05.00.

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

(531) CFE(5) 11.03.14; 26.01.04; 26.13.25; 27.01.06;
27.03.15.

25107
2014.02.05
2022.08.29
031665
2012.08.29
DRIVE S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Calea Orheiului nr. 109,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

25097
2014.01.31
2022.07.24
031530
2012.07.24
GRATE Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "NIGHT CLUB", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

25139
2014.02.12
2020.10.21
027976
2010.10.21
ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.15.

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

25113
2014.02.07
2021.10.21
030026
2011.10.21
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TRULY", "ORIGINAL".
(511) NCL(9)
03 - cosmetice; săpunuri pentru baie în formă
lichidă, solidă şi în formă de gel; loţiuni pentru baie; spumă pentru duş şi baie; geluri
pentru duş şi baie; creme pentru duş; parfumerie, inclusiv apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri esenţiale de uz personal, arome de
uz personal, parfumuri; preparate cosmetice
pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea
părului; produse de curăţare nemedicinale de
uz personal, în special produse de curăţare
pentru corp, produse de curăţare pentru piele, produse de curăţare pentru faţă; preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii; preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii la
bronzat; articole de toaletă nemedicinale de
uz personal.
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(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
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;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

MĂRCI
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;

MD - BOPI 3/2014
(540)

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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia montării, întreţinerii şi reparaţiei
instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor de încălzire, de acoperire, de finisare a faţadelor şi a
sistemelor de evacuare a apei de pe acoperişuri în instalaţiile de recuperare a căldurii
precum şi de transportare de energie termică
şi a chiuvetelor de topire pentru topirea continuă a metalelor şi a aliajelor de metale;
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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12.

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

25140
2014.02.12
2020.10.21
027977
2010.10.21
ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; 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 (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
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;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente 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;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia montării, întreţinerii şi reparaţiei
instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor de încălzire, de acoperire, de finisare a faţadelor şi a
sistemelor de evacuare a apei de pe acoperişuri în instalaţiile de recuperare a căldurii
precum şi de transportare de energie termică
şi a chiuvetelor de topire pentru topirea continuă a metalelor şi a aliajelor de metale;

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

25144
2014.02.14
2022.07.17
031501
2012.07.17
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.07.01; 28.05.00; 29.01.12.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "КРЮШОН".
(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice preparate din vin şi din alte
băuturi, sirop de zahăr şi fructe.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI

MD - BOPI 3/2014

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în februarie 2014
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

1
1
2
3
4
5
6
7

(210)
Nr.
de depozit
2
030522
031467
032443
032795
032802
032772
032780

8

031418

2012.07.03

24984

2014.01.09

9

031428

2012.07.02

24985

2014.01.09

10
11
12

031883
032240
032353

2012.10.05
2012.12.03
2012.12.21

24986
24988
24989

2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09

13
14
15
16
17
18
19

032657
032658
032659
032660
032661
032662
032626

2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.12

24990
24991
24992
24993
24994
24995
24996

2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09
2014.01.09

20

032784

2013.03.11

24997

2014.01.09

21
22

032653
028782

2013.02.19
2011.03.15

24998
24999

2014.01.09
2014.01.10

23
24
25

032493
032380
032381

2013.01.25
2012.12.27
2012.12.27

25000
25001
25002

2014.01.10
2014.01.10
2014.01.10

26

032725

2013.03.04

25003

2014.01.10

27
28

032766
031678

2013.03.07
2012.08.30

25004
25005

2014.01.10
2014.01.11

29

031940

2012.10.18

25006

2014.01.11

30
31
32

031742
032468
032709

2012.09.10
2013.01.17
2013.02.15

25007
25008
25009

2014.01.11
2014.01.11
2014.01.11

Nr.
crt.

(220)
(111)
Nr. înreData
de depozit gistrării
3
4
2012.01.10 24460
2012.07.06 24855
2013.01.14 24966
2013.03.14 24977
2013.03.18 24978
2013.03.13 24979
2013.03.11 24981

(151)
Data
înregistrării
5
2013.08.18
2013.09.15
2014.01.05
2014.01.05
2014.01.05
2014.01.06
2014.01.06

(511)
Clase
6
11,24,27
35,45
18,35
18,25,28,35
33
17
35,36,41,43

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

7
CASA PRACTICĂ S.R.L., MD
BURLEA Mihail, MD
TEŞNER Elena, MD
CADI Alexandru, MD
BODRUG Gheorghe, MD
PANAINTE Zinaida, MD
OZI GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
YUV PHARM S.R.L.,
05
întreprindere cu capital străin, MD
16,35,37,38, PROFMET GRUP S.R.L., MD
39,41,42,45
03,35,44
FERTIG Shay, MD
03,25,35
La Senza Corporation, CA
COLUSVIN S.R.L.,
33
întreprindere mixtă, MD
35,41,42
Meda AB, SE
35,41,42
Meda AB, SE
35,41,42
Meda AB, SE
35,41,42
Meda AB, SE
35,41,42
Meda AB, SE
35,41,42
Meda AB, SE
Respublikanskoe Unitarnoe
05
Proizvodstvennoe Predpriyatie
"Belmedpreparaty", BY
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
12
KAISHA (also trading as Nissan
Motor Co., Ltd.), JP
12
FORD MOTOR COMPANY, US
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
05
LTD, a company limited by shares
under the Company's Law, Dubai
International Financial Centre, AE
05
FARMAPRIM S.R.L., MD
42,45
S.C. PARAVION TOUR S.R.L., RO
16,18,22,24, S.C. PARAVION TOUR S.R.L., RO
25,26,28,32,
33,34,36,37,
38,41,43,45
DAAC SYSTEM INTEGRATOR
45
S.R.L., societate comercială, MD
08,11,21,35 ETNOMAX S.R.L., firmă, MD
BETTY ICE S.R.L., întreprindere cu
30,43
capital străin, MD
DecoArt, Inc.,
02
a Kentucky corporation, US
35
PPG Deco Polska Sp. z o.o., PL
03,44
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
18,25,32,
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
35,41
societate comercială, MD

(441)
Nr.
BOPI
8
3/2012
9/2012
5/2013
5/2013
5/2013
4/2013
5/2013

(442/450)
Nr. BOPI

10/2012

3/2014

9/2012

3/2014

9
3/2014
3/2014

3/2014

11/2012
3/2013
3/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013

5/2013

5/2013
7/2011

3/2014

5/2013
2/2013
2/2013

5/2013
5/2013
12/2012

3/2014

1/2013

3/2014

12/2012
3/2013
5/2013

3/2014
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TRADEMARKS

1
33
34
35
36

2
032739
032763
032461
031889

3
2013.03.04
2013.03.07
2013.01.16
2012.10.05

4
25010
25011
25012
25013

5
2014.01.11
2014.01.11
2014.01.09
2014.01.10

6
05,29,30
08,11,21,35
20
03

37

031635

2012.08.22

25014

2014.01.10

05

38

032759

2013.03.06

25015

2014.01.10

05

39

032760

2013.03.06

25016

2014.01.10

05

40
41
42
43
44

031831
032554
032711
032718
032861

2012.09.27
2013.02.01
2013.02.27
2013.03.01
2013.03.26

25019
25020
25021
25022
25023

2014.01.13
2014.01.13
2014.01.13
2014.01.13
2014.01.12

01,29,30
35
25
35
12

45
46

030676
032479

2012.02.24
2013.01.21

25024
25025

2014.01.09
2014.01.14

35,37,39
04,34

47

031660

2012.08.28

25026

2014.01.14

01,04

48

031661

2012.08.28

25027

2014.01.14

01,04

49

031662

2012.08.28

25028

2014.01.14

01,04

50

031663

2012.08.28

25029

2014.01.14

01,04

51
52

032863
032504

2013.03.21
2013.01.30

25030
25031

2014.01.14
2014.01.14

12
07

53

030506

2012.01.23

25032

2014.01.15

54
55

032710
032917

2013.02.26
2013.04.03

25033
25034

2014.01.16
2014.01.15

56

032027

2012.10.30

25035

2014.01.16

57
58
59
60
61

032857
033007
032602
031648
031067

2013.03.25
2013.04.17
2013.02.07
2012.08.28
2012.05.11

25036
25037
25038
25040
25041

2014.01.16
2014.01.16
2014.01.16
2014.01.18
2014.01.18

02,03,04,
19,37
35,37
29,30,32,33,
35,41,43
01,02,03,05,
16,21,27,35
16,20,39
25,35,38
36
01,05
05

62

031826

2012.09.27

25042

2014.01.17

32,33

63

032415

2013.01.11

25043

2014.01.17

21,34,35

64
65

032429
032413

2013.01.11
2013.01.11

25044
25045

2014.01.20
2014.01.17

03,14,16
16,21,35

66

032527

2013.01.30

25046

2014.01.17

67

032729

2013.03.06

25047

2014.01.19

03,16,35,
41,44
30,35

68
69

032692
030463

2013.02.21
2012.01.12

25049
25050

2014.01.21
2014.01.23

70

031356

2012.06.28

25051

2014.01.24

71
72

032636
032637

2013.02.19
2013.02.19

25052
25053

2014.01.21
2014.01.21
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7
N.V. Nutricia, NL
ETNOMAX S.R.L., firmă, MD
Intercoil International L.L.C., AE
Colgate-Palmolive Company, a
Delaware company, US
MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
a Delaware Limited Liability
Company, US
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
VAN HEES GmbH, DE
MELEŞCO Victor, MD
BECHER Valeriu, MD
ASA DESIGN S.R.L., MD
Federal-Mogul Friction Products
Limited, GB
TANVEST S.R.L., MD
Al-Zawra'a for Tobacco and
Cigarettes Trading, JO
JX Nippon Oil & Energy
Corporation, JP
JX Nippon Oil & Energy
Corporation, JP
JX Nippon Oil & Energy
Corporation, JP
JX Nippon Oil & Energy
Corporation, JP
Lesjöfors Automotive AB, SE
ADVALOREM S.R.L.,
societate comercială, MD
GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD

8
5/2013
5/2013
3/2013
4/2013
10/2012

5/2013
5/2013
4/2013
5/2013
5/2013
5/2013
6/2013
4/2012
4/2013

3/2014

11/2012
10/2012
10/2012
10/2012
6/2013
5/2013
4/2012

CORAXON S.R.L., MD
CEBOTARESCU Dumitru, MD

5/2013
6/2013

Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Best Klin", RU
SĂU Corneliu, MD
RUSSU Rodion, MD
GROSARI Andrian, MD
FarmAgro AG S.R.L., MD
COSMOVIS S.R.L.,
societate comercială, MD
BURIANOV Oleg, MD
BOLŞACOV Andrei, MD
DIROVE-NORD S.R.L., societate
comercială, MD
VELIOGORSCAIA Ana, MD
DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
SOLVEX-LUX S.R.L., MD

1/2013

SUDZUCKER MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
05
BIOGEN IDEC MA INC., US
03,09,14,16, DC Comics, a New York
18,25,28,41 Partnership, US
01,03,08,
BRICOMAX S.R.L.,
20,21,28
întreprindere mixtă, MD
29,43
R.N.R. GRUP S.R.L., MD
29,43
R.N.R. GRUP S.R.L., MD

9

6/2013
6/2013
4/2013
11/2012
8/2012

3/2014

3/2014
3/2014

4/2013
4/2013
3/2013
4/2013
4/2013
5/2013
4/2013
4/2012
8/2012
4/2013
4/2013

3/2014

MĂRCI
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1
73
74

2
032654
032409

3
2013.02.19
2013.01.04

4
25054
25056

5
2014.01.24
2014.01.21

6
35,38
34

75

032351

2012.12.10

25057

2014.01.23

20,35,37,40

76

031850

2012.10.02

25058

2014.01.24

35

77
78
79
80
81
82

032681
032425
032451
032743
032797
032806

2013.02.22
2013.01.11
2013.01.15
2013.03.05
2013.03.15
2013.03.19

25059
25060
25061
25062
25063
25064

2014.01.23
2014.01.24
2014.01.27
2014.01.27
2014.01.27
2014.01.27

01
07,11
09,16,38,41
43
09,42
05

83

032807

2013.03.19

25065

2014.01.27

05

84

032808

2013.03.19

25066

2014.01.27

05

85

032809

2013.03.19

25067

2014.01.27

05

86

032812

2013.03.18

25068

2014.01.27

30,32,33

87
88
89

032828
032880
032891

2013.03.21
2013.03.26
2013.04.03

25069
25070
25071

2014.01.27
2014.01.27
2014.01.27

90

032899

2013.03.28

25072

2014.01.27

91

032910

2013.04.02

25073

2014.01.27

21
16,25,38,41
29,30,31,
32,35
14,16,18,
25,35,38
01,05,44

92

032920

2013.04.03

25074

2014.01.27

93

032929

2013.04.04

25075

2014.01.27

29,30,32,
33,35
09,35,37

94

032934

2013.04.10

25076

2014.01.27

05

95
96

032950
033006

2013.04.09
2013.04.17

25077
25078

2014.01.27
2014.01.27

30,31,39
45

97

033011

2013.04.17

25079

2014.01.27

03

98

033012

2013.04.17

25080

2014.01.27

03

99

030896

2012.04.02

25081

2014.01.24

35

100

032434

2013.01.14

25082

2014.01.24

33

101
102
103
104
105

032909
030523
032297
032738
032864

2013.04.02
2012.01.27
2012.12.14
2013.03.04
2013.03.21

25083
25084
25085
25086
25087

2014.01.27
2014.01.28
2014.01.27
2014.01.28
2014.01.28

03,16
24
19,35,37,40
03
43

106

032865

2013.03.21

25088

2014.01.28

43

107

032843

2013.03.21

25089

2014.01.28

43

108

032844

2013.03.21

25090

2014.01.28

43

109
110

031802
032520

2012.09.24
2013.01.28

25091
25092

2014.01.29
2014.01.29

32
14,23

7
VCINA Dmitri, MD
METCO (MIDDLE EAST
TOBACCO CO.) LIMITED, CY
NUMINA S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
B.V., NL
Omex Agrifluids Limited, GB
ŢURCAN Maxim, MD
Forbes LLC, US
ŞINKARIOV Alexandru, MD
DIGORI Ion, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
EUGEDIS S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
BUELO S.R.L., MD
SÎRBU Angela, MD
ROŞCA Gheorghe, MD

8
4/2013
4/2013
4/2013
12/2012
5/2013
3/2013
6/2013
7/2013
7/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013

ERDEM Ali Ihsan, RO

6/2013

Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo
Firma "Avgust", RU
CEBOTARESCU Dumitru, MD

6/2013

MEDIA SISTEM S.R.L.,
societate comercială, MD
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
SEVEX - PRIM S.R.L., MD
EMOTION TRADING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
CARE LTD., KR
LG HOUSEHOLD & HEALTH
CARE LTD., KR
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
TOMAI-VINEX S.A.,
societate comercială, MD
URSU Constantin, MD
CEPOI Victor, MD
JILEAEV Andrei, MD
UNILEVER N.V., NL
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
Isbre Water AS, NO
LEBEDEV Serghei, MD
DIACENCO Galina, MD

9

6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
6/2013
5/2012

3/2014

3/2013
6/2013
5/2012
4/2013
5/2013
6/2013

3/2014

6/2013
6/2013
6/2013
1/2013
3/2013

3/2014
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TRADEMARKS

1
111
112
113
114
115
116
117

2
032396
032767
031699
031700
031530
031841
031273

3
2012.12.28
2013.03.07
2012.08.30
2012.08.30
2012.07.24
2012.10.01
2012.06.15

4
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099

5
2014.01.30
2014.01.30
2014.01.31
2014.01.31
2014.01.31
2014.01.31
2014.01.30

118
119
120

029674
032851
032519

2011.08.16
2013.03.25
2013.01.25

25100
25101
25102

2014.01.30
2014.01.30
2014.02.03

121
122
123
124
125

032284
032731
032655
032524
031665

2012.12.10
2013.03.01
2013.02.21
2013.01.28
2012.08.29

25103
25104
25105
25106
25107

2014.02.03
2014.02.04
2014.02.03
2014.02.04
2014.02.05

126

032794

2013.03.15

25108

2014.02.04

127

030026

2011.10.21

25113

2014.02.07

128
129

032700
027976

2013.02.20
2010.10.21

25128
25139

2014.02.13
2014.02.12

130

027977

2010.10.21

25140

2014.02.12

131

031501

2012.07.17

25144

2014.02.14

132

032226

2012.12.03

25147

2014.02.17

106

6
05
08,11,21
34
34
33
34
33

7
WILLOW S.R.L., MD
ETNOMAX S.R.L., firmă, MD
Harrington Development Inc., PA
Harrington Development Inc., PA
GRATE Alexandru, MD
GRIGORIŢCHI Andrian, MD
Patrón Spirits International AG,
a corporation duly organized and
existing under the laws
of Switzerland, CH
16,35,39
ŢUREA Victor, MD
30
KATIFIA LUX S.R.L., MD
Barilla G. e R. Fratelli - Societa per
30
Azioni, IT
30,33
Kahlua AG, CH
19
VARARU Iurie, MD
33
PODGORIA VIN S.R.L., MD
05
Celgene Corporation, US
DRIVE S.R.L.,
35,41,43
întreprindere cu capital străin, MD
FINANCE LEASING COMPANY
36
S.R.L., MD
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
03
Delaware, US
16,35
"TH AKC" Ltd., UA
16,18,24,25, ROYAL MART S.R.L.,
26,28,30,31, întreprindere mixtă, MD
32,35,37,
38,39,41,
43,44,45
16,18,24,25, ROYAL MART S.R.L.,
26,28,30,31, întreprindere mixtă, MD
32,35,37,
38,39,41,
43,44,45
SUVOROV-VIN S.R.L.,
33
întreprindere cu capital străin, MD
25,30,35,43 TRANGA Andrei, MD

8
3/2013
5/2013
11/2012
11/2012
12/2012
1/2013
9/2012

9
3/2014

3/2014

11/2011
6/2013
4/2013
3/2013
5/2013
4/2013
5/2013
10/2012

3/2014

5/2013
1/2012

3/2014

6/2013
2/2011

3/2014

2/2011

3/2014

9/2012

3/2014

2/2013

MĂRCI

MD - BOPI 3/2014

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
(186) Data
expirării
reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 248

3
2024.03.28

4
03

6

7
7-8/1994

2

2R 260

2024.04.04

01,03

3

2R 311

2024.02.01

05

4

2R 328

2024.03.28

03

5

2R 340

2024.04.13

01,02,03,04,
05,06,17,19,
21,30

5
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania

6

2R 341

2024.03.28

03

7

2R 551

2024.03.09

10

8

2R 553

2024.03.09

05,10

9

2R 554

2024.03.09

05

10

2R 557

2024.03.09

05

11

2R 564

2024.03.09

05

12

2R 568

2024.03.09

05

13

2R 590

2024.03.09

05

14

2R 628

2024.05.20

05

15

2R 648

2024.01.17

33

16

2R 649

2024.02.07

09

17

2R 663

2024.05.24

05

18

2R 714

2024.05.24

03

19

2R 715

2024.05.24

05

20

2R 768

2024.05.20

05

21

2R 769

2024.05.20

05

22

2R 770

2024.05.20

05

Nr.
crt.

Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Bacardi & Company Limited, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein
OKI ELECTRIC INDUSTRY Co., Ltd., JP
7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku, TOKYO,
Japonia
SCJ EurAFNE Ltd, GB
Frimley Green, Camberley / Surrey GU16 7AJ,
Anglia
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
SCJ EurAFNE Ltd, GB
Frimley Green, Camberley / Surrey GU16 7AJ,
Anglia
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit

7-8/1994
7-8/1994

7-8/1994
7-8/1994

7-8/1994
10/1994
10/1994
10/1994
10/1994
10/1994
10/1994
11/1994
11/1994

12/1994
12/1994

12/1994

12/1994

12/1994

12/1994

12/1994

12/1994
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TRADEMARKS

1
23

2
2R 771

3
2024.05.20

4
05

24

2R 772

2024.05.20

05

25

2R 773

2024.05.20

05

26

2R 774

2024.05.20

05

27

2R 820

2024.01.31

05

28

2R 821

2024.01.31

05

29

2R 1115

2024.05.26

10

30

2R 1116

2024.05.26

10

31

2R 1117

2024.06.01

01,06

32

2R 1118

2024.06.01

01,06

33

2R 1158

2024.06.01

06,07,08,
09,11,12

34

2R 1159

2024.06.01

07,08,09,
11,12

35

2R 1165

2024.01.25

42

36

2R 1167

2024.01.31

42

37

2R 1168

2024.03.10

42

38

2R 1214

2024.02.04

14

39

2R 1257

2024.01.11

12

40

2R 1361

2024.06.06

07,12

41

2R 1370

2024.06.06

07,12

42

2R 1429

2024.05.27

05

43

2R 1430

2024.05.27

05
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Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
PharmaSwiss SA, CH
Baarerstrasse 94, CH-6300 Zug, Elveţia
PharmaSwiss SA, CH
Baarerstrasse 94, CH-6300 Zug, Elveţia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
Six Continents Hotels, Inc., US
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii
Six Continents Hotels, Inc., US
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii
Six Continents Hotels, Inc., US
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii
ROLEX SA, CH
3-5-7, rue François-Dussaud, Geneva, Elveţia
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
MASSEY FERGUSON CORP., US
4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia
30096-2568, Statele Unite ale Americii
MASSEY FERGUSON CORP., US
4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia
30096-2568, Statele Unite ale Americii
Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
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7
12/1994

12/1994

12/1994

12/1994

1/1994
1/1995
3/1995

3/1995

1/1993

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

4/1995
10/1994

5/1995

5/1995

5/1995

6/1995

6/1995
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1
44

2
2R 1442

3
2024.05.27

4
05

45

2R 1451

2024.05.27

05

46

2R 1592

2024.03.28

03

47

2R 1595

2024.03.28

03

48

2R 1648

2024.01.27

07,09,14,16

49

2R 1712

2024.05.25

35,41

50

2R 1725

2024.02.23

07,12

51

2R 1726

2024.02.23

07,12

52

2R 1746

2024.03.22

05

53

2R 1817

2023.12.23

33

54

2R 1984

2024.05.30

05

55

2R 1985

2024.05.30

05

56

2R 1986

2024.05.30

05

57

2R 2013

2024.05.26

04

58

2R 2131

2023.11.19

12

59

2R 2132

2023.11.19

12

60

2R 2133

2023.11.19

12

61

2R 2134

2023.11.19

12

62

2R 2231

2024.01.13

33

63

2R 2232

2024.01.17

33

64

2R 2233

2024.02.09

09,15,20,34

65

2R 2234

2024.02.09

09,15,20,34

66

2R 2392

2024.05.26

09,38
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Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADINAS SEIKO EPSON CORPORATION), JP
4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO,
Japonia
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
DAF Trucks N.V., NL
Hugo van der Goeslaan 1, 5613 LG Eindhoven,
Olanda
DAF Trucks N.V., NL
Hugo van der Goeslaan 1, 5613 LG Eindhoven,
Olanda
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japonia
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
Heaven Hill Distilleries, Inc., US
P.O. Box 729, 1064 Loretto Road, Bardstown,
Kentucky 40004, Statele Unite ale Americii
BACARDI & COMPANY LIMITED, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"Moskovsky televizionny zavod "RUBIN", RU
Bagrationovsky pr., d. 7, 121087, Moscow,
Federaţia Rusă
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo
"Moskovsky televizionny zavod "RUBIN", RU
Bagrationovsky pr., d. 7, 121087, Moscow,
Federaţia Rusă
AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., US
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502,
Statele Unite ale Americii

6

7
6/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995
6/1995

2/1995

7/1995

2/1995

7/1995

2/1995

7/1995

2/1995

7/1995

2/1995

8/1995

4/1995

9/1995

4/1995

9/1995

4/1995

9/1995

9/1995

3/1995

9/1995

3/1995

9/1995

3/1995

9/1995

3/1995

9/1995

11/1995

11/1995
11/1995

11/1995

7/1995

12/1995
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1
67

2
2R 2393

3
2024.05.26

4
09,38

68

2R 3373

2024.07.20

03,05

69

2R 3446

2024.03.28

03

70

2R 4489

2023.12.20

04,07

71

2R 4767

2024.01.31

03

72

R 11020

2023.07.07

33

73

R 11560

2023.11.20

32,33

74

R 11601

2023.12.24

25

75

R 11602

2023.12.24

25

76

R 11603

2023.12.25

09

77

R 11604

2023.12.25

05

78

R 11605

2023.12.25

05

79

R 11728

2023.12.04

33

80

R 11730

2023.12.23

09

81

R 11774

2024.01.12

04

82

R 11799

2023.12.09

33

83

R 11802

2024.01.20

01,06,07,09,
11,21,30,35,
36,37,40,43

84

R 11847

2023.12.22

33

85

R 11873

2024.02.10

05

86

R 11878

2024.02.17

03
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AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., US
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502,
Statele Unite ale Americii
Duck Global Licensing AG (Duck Global
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd), CH
c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, 6052
Hergiswil, Elveţia
Henkel AG & Co. KGaA, DE
67 Henkelstrasse, 40191, Düsseldorf, Germania
HUSQVARNA ACTIEBOLAG, SE
SE-561, 82, Huskvarna, Suedia
L' OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa
Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova
SPM GROUP, societate de ştiinţă şi producţie
pe acţiuni, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
MLA Multibrand Holdings, Inc., US
2761 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
Statele Unite ale Americii
MLA Multibrand Holdings, Inc., US
2761 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
Statele Unite ale Americii
PRINCO CORP., TW
No. 6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu, Taiwan (provincie chineză)
Dow AgroSciences LLC., a Delaware limited
liability company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited
Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
PANTECH CO., LTD., KR
25-12, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul,
Republica Coreea
Castrol Limited, GB
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire, SN3 1RE, Regatul Unit
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
FRANZELUŢA S.A.,
combinat de panificaţie din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, Statele Unite ale Americii
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda

6
7/1995

7
12/1995

3/1996

10/1995

3/1996

10/1996

3/1997

8/1996

7/1997

2/2004

9/2004

8/2004

1/2005

8/2004

1/2005

8/2004

1/2005

8/2004

1/2005

8/2004

1/2005

8/2004

1/2005

8/2004

2/2005

8/2004

2/2005

9/2004

2/2005

9/2004

2/2005

9/2004

2/2005

10/2004

3/2005

10/2004

3/2005

10/2004

3/2005

MĂRCI
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1
87

2
R 11893

3
2024.03.05

4
33

88

R 11895

2024.03.05

33

89

R 12031

2023.12.26

37

90

R 12045

2024.03.03

32,33

91

R 12089

2024.03.22

33

92

R 12155

2024.01.27

11,21,35

93

R 12181

2024.03.30

09,35,38

94

R 12224

2024.03.10

16,17,19,35,
37,39,40

95

R 12323

2023.12.30

25,35

96

R 12422

2024.01.14

30

97

R 12527

2023.12.09

33

98

R 12622

2024.03.19

33

99

R 13085

2024.03.22

33

100

R 14750

2023.04.10

36

5
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
ACCENTRENT S.R.L., MD
Str. Hristo Botev nr. 21, ap. 67,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, 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
V. P. ZARAFA S.R.L., MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 40/5,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Centrul Resurselor Informaţionale de Stat
REGISTRU, întreprindere de stat, MD
Str. A. Puşkin nr. 42,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Lobi-M S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ORION Corporation, KR
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul,
Republica Coreea
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Nistru-Vin S.A., MD
Str. 31 August nr. 3,
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova
MOLDOVA AGROINDBANK S.A.,
bancă comercială, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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7
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2/2005

7/2005

3/2005

8/2005
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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.

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.
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.
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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.
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei
denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune
la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată
protecţie în Republica Moldova în luna februarie 2014,
conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia
denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului

Nr.
crt.
1

Nr.
înregistrării
AO 0910

2013.01.27

Codul
ţării
IR

2

AO 0911

2013.01.27

IR

3

AO 0912

2013.01.27

IR

4

AO 0913

2013.01.27

IR

5

AO 0914

2013.01.27

IR
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Data
înregistrării

Denumirea de origine

Transliterarea/traducerea

Produsul

Farsh e Dastbaft e Heris
Farsh e Dastbaft e Heriz /
Covoare din Heris
confecţionate manual
Covoare din Heriz
confecţionate manual
Farsh e Dastbaft e Isfahan
Farsh e Dastbaft e Esfahan /
Covoare din Isfahan
confecţionate manual
Covoare din Esfahan
confecţionate manual
Farsh e Dastbaft e Mahi
e Khoy
Covoare din Khoy
confecţionate manual
cu desen de peşte
Farsh e Dastbaft e Qom
Farsh e Dastbaft e Qum
Farsh e Dastbaft e Ghom /
Covoare din Qom
confecţionate manual
Covoare din Qum
confecţionate manual
Covoare din Ghom
confecţionate manual
Farsh e Dastbaft e Tabriz /
Covoare din Tabriz
confecţionate manual

Covoare
confecţionate
manual

Covoare
confecţionate
manual

Covoare
confecţionate
manual

Covoare
confecţionate
manual

Covoare
confecţionate
manual
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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.
Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.
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.
Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published
in this Section.
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

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Date of the registration
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

Number of industrial designs
Data relating to priority under the Paris Convention
Number of the priority application
(32)

Data de depozit a cererii prioritare
Date of filing of the priority application

(33)

Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3

(43)

Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Date of publication of the application for the registration of the industrial design

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(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 INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
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
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the ICID classes (half-yearly)
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
FC9L 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
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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)
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
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration
certificates
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 (9) Cl. 08-03, 05
f 2013 0115
2013.12.10
2
R.I.F., SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. G. Alexandrescu nr. 13, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova

(72)
(74)
(54)

AGARCOV Alexandr, MD
AGARCOVA Natalia, MD
ANDRIEŞ Ludmila
Unealtă universală

(55)

1.1

1.2

2

(51)
(21)
(22)
(28)
(55)

122

LOC (9) Cl. 09-01
f 2013 0084
2013.07.29
1

(71)(72) CAŞU Veaceslav, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 48, ap. 34,
MD-3909, Cahul, Republica Moldova
(54) Butelie

DESIGN
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(21) f 2013 0084

1.1

1.2

1.3
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(21) f 2013 0084

1.4

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

LOC (9) Cl. 09-01
f 2014 0005
2014.01.27
1

(71)

(54)

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

124

1.2

1.3

DESIGN

(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0071
2013.06.19
23

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

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

1.1

1.2

2.1

2.2
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(21) f 2013 0071
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2
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(21) f 2013 0071

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2
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(21) f 2013 0071
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9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2
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(21) f 2013 0071

12.1

12.2

13.1

13.2

14.1

14.2
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(21) f 2013 0071
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15.1

15.2

16.1

16.2

17.1

17.2
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(21) f 2013 0071

18.1

18.2

19.1

19.2

20.1

20.2
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(21) f 2013 0071
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21.1

21.2

22.1

22.2

23.1

23.2

DESIGN

(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 19-08
f 2014 0006
2014.01.28
20

(71)

(54)

VIORICA-COSMETIC S. A., MD
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
Etichete

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

1

2
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(21) f 2014 0006

3

4

5
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(21) f 2014 0006

6

7
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DESIGN

(21) f 2014 0006

8

9

10
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(21) f 2014 0006

11

12

13
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DESIGN

(21) f 2014 0006

14

15

16
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(21) f 2014 0006

17

18

19
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(21) f 2014 0006

20
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(11)
(15)
(18)
(21)
Nr.
Data
Valabilitate
Nr.
certifica- înregistrării
de depozit
tului

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

1529

2014.02.21 2018.08.12 f 2013 0088 2013.08.12

09-05

2

1530

2014.02.27 2018.06.18 f 2013 0069 2013.06.18

09-07

3

1531

2014.02.21 2018.04.08 f 2013 0034 2013.04.08

11-02

4

1532

2014.02.20 2018.06.17 f 2013 0067 2013.06.17

11-02

5

1533

2014.02.20 2018.06.17 f 2013 0068 2013.06.17

11-02

6

1534

2014.02.26 2018.06.19 f 2013 0070 2013.06.19

11-02

7

1535

2014.02.27 2018.04.22 f 2013 0043 2013.04.22

11-99;
25-01

8

1536

2014.02.17 2018.06.20 f 2013 0072 2013.06.20

19-08

9

1537

2014.02.17 2017.09.25 f 2012 0093 2012.09.25

24-02

(28)(20)
Nr. de
desene
şi modele
industriale
(numărul
desenului
şi modelului
industrial)

2

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

PETSIMPLAST S.R.L., MD
MD-3731, Sireţi, Străşeni,
Republica Moldova
1
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1,
ap. 85, MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova
23 (1, 2,3, GÎRBU Anatolie, MD
4, 5,6,7,8, Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
9,10, 11,12, MD-2091, Revaca, Chişinău,
13, 14, 15, Republica Moldova
16, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 24)
25
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca, Chişinău,
Republica Moldova
24
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca, Chişinău,
Republica Moldova
24
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca, Chişinău,
Republica Moldova
26
BASÎI Ivan, MD
Str. Academiei nr. 4, ap. 55,
MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
LACUSTA Igor, MD
Str. Lech Kaczynski nr. 2/3,
ap. 44, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
HAVRAC Vasilii, MD
Str. Suceava nr. 119, ap. 6,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
4
SERVALIM S.R.L., MD
Valea Bîcului nr. 5, bloc 1,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
1
INSTITUŢIA MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ,
CENTRUL NAŢIONAL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
MEDICINĂ URGENTĂ, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(43)
Nr. BOPI

10/2013

8/2013

6/2013

9/2013

9/2013

8/2013

9/2013

8/2013

8/2013
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2014
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(51)
Clase

1
2

(11)
Nr.
certificatului
1407
1420

3

1499

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516

06-03;
20-03
11-02
11-02
11-02
11-02
11-05
15-03
19-08
25-03
32-00

11-02
09-03

(21)
Nr.
de depozit
f 2012 0012
f 2012 0020

(22)
Data
de depozit
2012.02.24
2012.03.01

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
1
4

f 2012 0094

2012.09.28

f 2013 0036
f 2013 0037
f 2013 0038
f 2013 0054
f 2012 0110
f 2013 0027
f 2013 0050
f 2013 0030
f 2013 0053

2013.04.08
2013.04.08
2013.04.08
2013.06.07
30.11.2012
2013.03.25
2013.05.23
2013.04.03
2013.05.31

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI
12/2012
3/2013

4

MOŞNEAGĂ Nicolae, MD
ART GRUP BRIVET S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
JULEA Sergiu, MD

24
24
25
24
5
1
2
5
2

GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
TRANGA Andrei, MD
RUSU Liviu , MD
BUCURIA S.A., MD
EROHIN Ruslan, MD
GUŢU Serghei, MD

12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013

11/2013

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

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

209

2019.02.16

0218

1999.02.16

15-03

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
3

2

582

2018.08.22

f 2003 0076

2003.08.22

19-08

8

3

588

2018.10.28

f 2003 0101

2003.10.28

09-01

2(1, 2)

4

599

2018.10.31

f 2003 0103

2003.10.31

09-01

1

5

664

2019.03.03

f 2004 0028

2004.03.03

09-01

1

142

(73)
Titularul şi adresa,
cod ST.3 OMPI

"MOLDAGROTEHNICA" S.A., MD
Str. Industrială nr. 4,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
DIONYSOS-MERENI S.A., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica
Moldova
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
EUROGRUP-XXI S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica
Moldova

(44)(45)
Nr.
BOPI

3/2000
11/2000
5/2004
1/2005

6/2004
3/2005

7/2004
3/2005

12/2004
8/2005

DESIGN
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1
6

2
1190

3
2019.02.12

4
f 2009 0006

5
2009.02.12

6
11-05

7
2

7

1247

2018.12.18

f 2008 0097

2008.12.18

19-08

1

8

1257

2019.02.19

f 2009 0008

2009.02.19

32-00

1

8
NICULINA - PRIM S.R.L., MD
Str. Mircea cel Bătrîn nr. 44, bloc 1,
ap. 37-A, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
SARÎ Constantin, MD
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805,
Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, Statele Unite
ale Americii

9
5/2009
1/2010
4/2010
4/2009
8/2010
11/2010
5/2009
10/2010
1/2011

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.
(11)
crt. Nr. înregistrării

2
DM/079661

(15)
Data
înregistrării
(23)(30)
Prioritate
3
2012.12.03

2

DM/080086

2012.07.19,
0020764300001, EM
2013.02.01

3

DM/080153

2013.02.15

4

DM/080570

2013.03.20

5

DM/081353

2013.02.18

1
1

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
(18)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale

Nr. IDB

4
SAVERGLASS, FR

5
Butelie / Bottles /
Bouteilles

6
09-01

7
1

8
2017.12.03

9
50/2012

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

Mecanism de mişcare
a ceasului; părţi ale
mecanismului de
mişcare a ceasului /
Watch movement;
watch movement parts /
Mouvement de montre;
parties de mouvement
de montre
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Prosoape igienice /
Sanitary towels /
Serviettes hygiéniques

10-07

4

2018.02.01

30/2013

10-02

9

2018.02.15

32/2013

24-04

3

2018.03.20

37/2013

32-00

1

2018.02.18

30/2013

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
TORUNSKIE
ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH,
SPOLKA AKCYJNA,
PL
CEOS TEKSTIL
SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI,
TR

Model / Pattern / Motif
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DESIGN

1
6

2
DM/081439

3
2013.08.02

4
ELCOM
KOMMUNIKATION
GMBH, DE

7

DM/081652

2013.04.25

A.S.B.L. TOURING
CLUB ROYAL DE
BELGIQUE, BE

5
Sonerii cu difuzor;
sonerii cu difuzor şi
cameră video / Bells
with loudspeaker ; bells
with loudspeaker and
camera / Sonnettes
avec haut-parleur;
sonnettes avec hautparleur et caméra
Adăpost pentru biciclete
şi motociclete; adăpost
mobil pentru biciclete şi
motociclete; garaj pentru
biciclete şi motociclete /
Bicycle and motorcycle
shelter; transportable
bicycle and motorcycle
shelter; bicycle and
motorcycle shed / Abris
pour cycles et
motocycles; abris pour
cycles et motocycles
transportables; hangar
pour cycles et
motocycles

6
10-06

7
10

8
2018.08.02

9
32/2013

25-03

3

2018.04.25

36/2013

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare
a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data înregistrării
(23)(30)
Prioritate

1

2

3

09-01

DM/079661

2012.12.03

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
SAVERGLASS, FR

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

5
Butelie / Bottles /
Bouteilles

(28)
(18)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale

Nr.
IDB

6

7

8

1

2017.12.03

50/2012

9

2018.02.15

32/2013

10

2018.08.02

32/2013

2012.07.19,
002076430-0001,
EM
10-02

DM/080153

2013.02.15

10-06

DM/081439

2013.08.02
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SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
ELCOM
KOMMUNIKATION
GMBH, DE

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Sonerii cu difuzor; sonerii
cu difuzor şi cameră video
/ Bells with loudspeaker ;
bells with loudspeaker
and camera / Sonnettes
avec haut-parleur;
sonnettes avec hautparleur et caméra

DESIGN

MD - BOPI 3/2014

1
10-07

2
DM/080086

3
2013.02.01

4
TISSOT SA
(TISSOT AG)
(TISSOT LTD), CH

24-04

DM/080570

2013.03.20

25-03

DM/081652

2013.04.25

TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH,
SPOLKA AKCYJNA, PL
A.S.B.L. TOURING
CLUB ROYAL DE
BELGIQUE, BE

32-00

DM/081353

2013.02.18

CEOS TEKSTIL
SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI, TR

5
Mecanism de mişcare a
ceasului; părţi ale
mecanismului de mişcare
a ceasului / Watch
movement; watch
movement parts /
Mouvement de montre;
parties de mouvement de
montre
Prosoape igienice /
Sanitary towels /
Serviettes hygiéniques

6
4

7
2018.02.01

8
30/2013

3

2018.03.20

37/2013

Adăpost pentru biciclete şi
motociclete; adăpost
mobil pentru biciclete şi
motociclete; garaj pentru
biciclete şi motociclete /
Bicycle and motorcycle
shelter; transportable
bicycle and motorcycle
shelter; bicycle and
motorcycle shed / Abris
pour cycles et
motocycles; abris pour
cycles et motocycles
transportables; hangar
pour cycles et motocycles

3

2018.04.25

36/2013

Model / Pattern / Motif

1

2018.02.18

30/2013

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 şi 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
Nr.
crt.

(11)
Nr. înregistrării

1
1

2
DM/063936

2

DM/063946

3

DM/063958

4

DM/063963

5

DM/063964

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

3
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului industrial
reînnoit)
4
2

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2018.07.04(2R)

6
3/2004

7
27/2013

1

2018.07.07(2R)

3/2004

28/2013

5(1, 2, 3, 4, 16)

2018.07.08(2R)

3/2004

28/2013

11(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13)
2

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013
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1
6

2
DM/063976

3
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

7
8

DM/063978
DM/063981

SUTTER INDUSTRIES S.P.A., IT
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

9

DM/063983

10

DM/063984

11

DM/064044

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

12
13
14

DM/064070
DM/064137
DM/064361

15

DM/065460

16
17

DM/070343
DM/070344

18

DM/070364

19

DM/070405

20

DM/070406

21

DM/070407

22

DM/070426

23
24
25

DM/070610
DM/070616
DM/070826
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SEPTONA S.A., GR
GAMM S.R.L., IT
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
AMCOR RENTSCH RICKENBACH
AG, CH
BLANCPAIN SA, CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
"ITAL FOOD INDUSTRY" AD, BG
DIMITAR HRISTOV BALEV, BG
TOTAL SA, FR

DESIGN
4
20(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22)
1
24(1, 2, 3, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31)
3

5
2018.07.10(2R)

6
3/2004

7
29/2013

2018.06.25(2R)
2018.07.10(2R)

3/2004
3/2004

26/2013
29/2013

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

1

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

28(3, 4, 5, 7, 9, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 34, 35, 38, 40, 42,
46, 48, 53, 55, 60, 62,
65, 67, 68)
1
2
6

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

2018.06.25(2R)
2018.07.14(2R)
2018.07.10(2R)

3/2004
4/2004
5/2004

26/2013
29/2013
29/2013

8

2018.07.16(2R)

12/2004

29/2013

1
1

2018.06.27(1R)
2018.06.27(1R)

1/2009
1/2009

26/2013
26/2013

1

2018.06.30(1R)

1/2009

27/2013

4

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1(2)

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1

2018.07.15(1R)

1/2009

29/2013

5
1
1

2018.07.07(1R)
2018.08.17(1R)
2018.10.10(1R)

2/2009
2/2009
9/2009

29/2013
26/2013
29/2013

MD - BOPI 3/2014

VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale 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.
OPI
crt.
1
2
1 Mărci

2

Mărci

Nr.
depozit
3
000614

Nr. titlului de
protecţie
4
R 76

Nr.
BOPI
5
5/1994
7/2007

000615

R 77

5/1994
7/2003

000616

R 78

001479

R 444

001524

R 472

6/1994
7/2003
9/1994 (730)
6/2004 SCHWAN-STABILO
SCHWANHÃUSSER Gmbh &
11/1994 Co., DE
6/2004

001521

R 699

3

Mărci

001306
001307
001308

R 979
R 980
R 1008

4

Mărci

001608
001607

R 1019
R 1062

5

Marcă

002352

R 1105

6

Marcă

003278

R 2078

7

Marcă

000668

R 2197

8

Mărci

002477

R 2534

002754

R 2953

9

Marcă

004004

R 2912

10

Marcă

002068

R 3680
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Date iniţiale
6
(730)
Luxbacken 1, S-105 45
Stockholm, Suedia

12/1994
6/2004
3/1995 (730)
6/2004 2-1, Kokuryo-Cho 8-Chome,
Chofu-Shi, Tokyo, Japonia
3/1995 (730)
3/2005 The School House, 50 Brook
10/2009 Green, London W6 7RR,
Regatul Unit
3/1995 (730)
3/2004 Fack S-151 87 SODERTALJE,
Suedia
9/1995 (730)
4/2005 Wienersdorfer Strasse 20-24,
A-2514 Traiskirchen, Austria
11/1995 (730)
6/2004 Concord Plaza 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware,
Statele Unite ale Americii
6/1995 (730)
12/1995 Str. Miron Costin 7,
4/2004 MD-2068, Chişinău, Republica
6/2004 Moldova
7/1995
2/1996
4/2004
6/2004
12/1995
1/1996
3/2005
6/2010
7/1995
5/1996
10/2004

(730)
LACOSTE, FR
8 rue de Castiglione, 75001
Paris, Franţa
(730)
451 Florida Boulevard, Baton
Rouge,
Louisiana 70801,
Statele Unite ale Americii

Date modificate
7
(730)
SE-105 45 Stockholm, Suedia

(730)
SCHWAN-STABILO
SCHWANHÄUSSER Gmbh & Co.
KG,

(730)
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo
206-8551, Japonia
(730)
The Battleship Building 179,
Harrow Road, London W26NB,
Regatul Unit
(730)
151 87 SÖDERTÄLJE, Suedia
(730)
Triester Str. 14, A-2351 Wiener
Neudorf, Austria
(730)
100 West 33rd Street, Suite 1012,
New York, N.Y. 10001,
Statele Unite ale Americii
(730)
Str. Andrei Doga nr. 2/1,
MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
LACOSTE, FR
23-25, rue de Provence, 75009
PARIS, Franţa
(730)
451 Florida Street, Baton Rouge,
Louisiana, 70801,
Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 3/2014
1
11

2
Mărci

3
004588

4
R 4213

004553

R 4350

R 4344
R 4345
R 4346
R 4349
R 7051

5
6
6/1996 (730)
12/1996 111 Continental Drive,
5/2005 Suite 309, Newark, DE 19713,
Statele Unite ale Americii
7/1996
2/1997
5/2005
7/1996 (730)
2/1997 111 Continental Drive, Suite
5/2005 309, Newark, DE 19713,
Statele Unite ale Americii
10/1999 (730)
3/2000 Box 920, SE 971 28 LULEA,
2/2010 Suedia
1/2004 (730)
8/2004 TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Traian nr. 16, ap. 72,
MD-2043, Chişinău, Republica
Moldova
12/2003 (730)
10/2004 RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., întreprindere mixtă
11/2004 moldo-română, MD
4/2005

12

Mărci

13

Marcă

004551
004552
004555
004554
008471

14

Marcă

013144

10943

15

Mărci

013432

11095

014263
014333
014335

12042
12067
12068

014530

12197

12/2004
5/2005

014334

13185

4/2005
2/2006
9/2004 (730)
2/2005 2601Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii
11/2004 (730)
5/2005 IOMA House, Hope Street,
5/2011 Douglas, Isle of Man, IM1 1AP,
Regatul Unit
12/2004 (730)
5/2005 BRF - Brasil Foods S.A., BR

16

Marcă

014095

11792

17

Marcă

014368

12127

18

Mărci

014586

12166

021827

17264

7/2008
12/2008

024195

18990

1/2009
12/2009
12/2004 (730)
5/2005 NEFIS S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-turcă, MD
8/2005 (730)
1/2006 Str. Ion Neculce nr. 63, ap. 22,
7/2010 MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova
7/2009
12/2009

19

Mărci

014533
014534

12199
12200

20

Mărci

014936

13046

021464
021465

19205
19206

7
(730)
4860 Robb Street, Suite 204,
Wheat Ridge, Colorado 80033,
Statele Unite ale Americii

(730)
4860 Robb Street, Suite 204,
Wheat Ridge, Colorado 80033,
Statele Unite ale Americii
(730)
Laboratorgränd 3, 93162
Skellefteå, Suedia
(730)
TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
s. Bulboaca, r-l Anenii Noi,
MD-6512, Republica Moldova
(730)
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., MD

(730)
1000 Lowe‘s Boulevard,
Mooresville, North Carolina 28117,
Statele Unite ale Americii
(730)
2nd Floor, Belgravia House,
34-44 Circular Road, Douglas,
Isle Of Man, Regatul Unit
(730)
BRF S.A., BR

(730)
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
(730)
Str. Mihai Viteazul nr. 6, et. 2,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova

149

MD - BOPI 3/2014
1
21

2
Mărci

3
015961
015962

4
13480
13481

023472

18461

024788

19578

5/2009
3/2010

024789

19829

5/2009
6/2010

023321

20733

12/2008
2/2011
12/2006
5/2007
7/2012
11/2007
4/2008

22

Marcă

018251

14796

23

Marcă

020085

16281

24

Marcă

025609

20147

5
6
12/2005 (730)
5/2006 Vidkrîte acţionerne tovarîstvo
"Pîvo-bezalcogolinîi combinat
12/2008 "Slavutîci", UA
9/2009

10/2009
9/2010

(730)
Farmacia Familiei S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
(730)
Str. Hristo Botev 15/2, ap. 109,
MD-2043, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Fuze Beverage, LLC,
o corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului
Delaware, US
140 Sylvan Avenue, Englewood
Cliffs, New Jersey 07632,
Statele Unite ale Americii
(730)
Str. Fierarilor nr. 2, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

7
(730)
Publicine acţionerne tovarîstvo
"KARLSBERG UCRAINA", UA

(730)
FARMACIA FAMILIEI S.R.L., MD
(730)
Str. Trandafirilor nr. 6/2,
MD-2038, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
The Coca-Cola Company, US

One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
Georgia 30313, Statele Unite
ale Americii
(730)
Str. Gh. Asachi nr. 71/7,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova

25

Marcă

025778

20472

11/2009
1/2011
7/2013
8/2013

26

Marcă

031837

24344

27

Desene/
modele
industriale

f 2008 0099
f 2008 0100

1170
1180

11/2012 (730)
9/2013 GĂINĂ Andrei, MD
3/2009 (73)
11/2009 VIDKRÎTE ACŢIONERNE
3/2010 TOVARÎSTVO "PÎVOBEZALKOGOLINÎI KOMBINAT
"SLAVUTÎCI", UA

(730)
PETCU Andrei, MD
(73)
PUBLICINE ACŢIONERNE
TOVARÎSTVO "KARLSBERG
UCRAINA", UA

28

Desen/
model
industrial

f 2008 0097

1247

4/2009

(55)
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1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

1
1

2
Cereri de
înregistrare
a mărcilor

3
030179
2011.11.14

4
-

5
1/2012

030189
2011.11.14

030381
2011.12.26

Mărci

009351
2000.06.06

3/2012

R 8493

10/2001
3/2002
2/2010

R 8658

2/1999
5/2002
6/2008

010757
2001.12.05

R 9453

1/2003
6/2003
6/2012

015129
2004.07.14

12753

5/2005
10/2005

015370
2004.09.06

13137

7/2005
1/2006

017423
2005.07.18

14307

7/2006
12/2006

017724
2005.09.02

15004

2/2007
7/2007

017422
2005.07.18

15177

3/2007
8/2007

018246
2005.12.12

15872

9/2007
2/2008

007780
1998.05.07

Cerere de
f 2011 0063
înregistrare 2011.09. 07
a desenului/
modelului
industrial
Desene/
modele
industriale

Date
despre cedent
6
(730)
Dionysos-Mereni S.A.,
MD

Date
despre cesionar

7
(730)
”DEVELOPMENTGROUP” S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, Str. Industrială, 40,
MD-6527, Merenii Noi,
MD-2023, Chişinău,
Anenii Noi, Republica
Republica Moldova
Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2223*
2014.02.07

9/2012

f 2003 0005
2003.01.24

533

11/2003
7/2004

f 2003 0012
2003.02.10

544

1/2004
9/2004
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1
2

2
Marcă

3
025322
2009.05.20

4
19752

5
7/2009
5/2010

6
(730)
CA KLASSIKA
ASIGURĂRI S.A., MD
Str. Tighina nr. 12,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
"DUFREMOL" S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Tighina nr. 12,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

8
2228
2014.02.05

3

Marcă

025955
2009.10.06

20446

1/2010
12/2010

(730)
GURDIS Andrian, MD

2230
2014.02.13

Str. Vitalie Tulnic nr. 15,
MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
O.M."Credite Pentru Toţi"
S.R.L., MD
Str. Vitalie Tulnic nr. 15,
MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova

4

Marcă

000527
1994.01.21

R 438

9/1994
2/2004
6/2004

(730)
Calida Holding AG,
CHBahnstrasse, 6208
Oberkirch, Elveţia

(730)
Calida AG, CH
Bahnstrasse, 6208
Oberkirch, Elveţia

2231
2014.02.13

5

Marcă

013208
2003.07.02

11374

1/2004
11/2004
10/2013

(730)
JANCOM S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 2,
MD-3900, Cahul,
Republica Moldova

(730)
Chirtoca Alexandru, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, ap. 4,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

2232
2014.02.18

* Înregistrarea contractului nr. 2223 din 07.02.2014 privnd cesiunea drepturilor asupra cererii
de înregistrare a mărcii nr. 030179, se acceptă pentru produsele din clasa 33, fabricate în
s. Merenii Noi, r-l Anenii Noi, Republica Moldova.

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Mărci

152

Nr. şi data
depozitului
3
005776
1996.16.09

Nr. titlului
de protecţie
4
R 5055

Nr.
BOPI
5
5/1997
10/1997
2/2014

005776
1996.16.09

R 5735

2/1998
8/1998
12/2006
2/2014

006765
1997.04.07

R 5842

4/1998
9/1998
8/2007
2/2014

014770
2004.16.04

12810

6/2005
11/2005
2/2014

Licenţiator

6
EURO-ALCO
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

7
8
LTD "MARION CONSULT", 1. Licenţă neexclusivă.
VG
2. Termenul de acţiune
al contractului - de la
Drake Chambers, Road
07.05.2013 până la
Town, Tortola, Insulele
07.05.2014.
Virgine Britanice
3. Teritoriul de acţiune
- Republica Molodva.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
9
2217
2014.07.02
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2

3

Marcă
internaţională

Brevet
eurasiatic

014559
2004.11.03

13914

8/2005
4/2006
9/2006
2/2014

016564
2005.25.03

15160

3/2007
8/2007
2/2014

031714
2012.06.09

24185

10/2013
8/2013

IR 901 657

EA 016811

VİKO ELEKTRİK
VE ELEKTRONİK
ENDÜSTRİSİ
SANAYİ VE
TİCARET
ANONİM
ŞİRKETİ
Abdurrahmangazi
Mah., Ebubekir
Cad. No:
44, Samandira
Kartal TR-34887
İstanbul

NELIMOT-COM S.R.L.,
MD

Syndax
Pharmaceuticals,
Inc., US
400 Totten Pond
Road, Suite
140,Waltham,
Massachusetts
02451 Statele
Unite ale Americii

Limited liability company
„NovaMedica”, RU
Sokolnicheskiy Val str.,
building 38, office VII,
107113, Moscow,
Federaţia Rusă

1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune
al contractului - de la
02.09.2013 pînă la
02.09.2014.
3. Teritoriul de acţiune Republica Molodva.

2227
2014.31.01

1. Sublicenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune
a contractului –
perioada de valabilitate
a brevetului.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

2229
2014.17.02

Str. Liviu Deleanu, 5A,
of. 17, MD-2071,
Chişinău, Republica
Moldova

Contracte de licenţă modificate
În baza cererii nr. 2476 din 6 februarie 2014 privind modificarea contractului de licenţă nr.
1608 înregistrat la 18.04.2011 referitor la marca nr. 12941, încheiat între licenţiarul – TRANGA Andrei,
MD şi licenţiatul "TRABO-PLUS" S.R.L., MD, se acceptă modificările, după cum urmează: „Prezentul
contract este încheiat pentru întreaga perioadă de valabilitate a mărcii nr. 12941”.
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Lista contractelor de franchising
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,
date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform
contractului de franchising
Nr. şi data
înregistrării
contractului

Nr.
crt.
1

32
03.03.2014

Numele şi adresa părţii denumite
franchisee

Numele şi adresa
franchiserului
„TRABO-PLUS" S.R.L., MD
Str. A. Puşkin, 32, MD-2012,
mun. Chişinău, Republica
Moldova

„ASCORN” S.R.L., MD
Str. D. Cantemir 4/67, or. Soroca,
MD-3006, Republica Moldova

Informaţii
privind OPI conform contractului
de franchising
1. Dreptul de utilizare neexclusivă
(licenţă neexclusivă) a mărcii
nr. (111) 12941
(210) 015378
(220) 2004.08.25
BOPI 7/2005
12/2005
10/2008
4/2011
5/2011
4/2012
3/2014
2. Termenul de acţiune a
contractului: de la 24.12.2013
pînă la 25.08.2014;
3. Teritoriul de acţiune –
interiorul localului situat
pe str. Negruzzi, 2 – localul cu
suprafaţa totală 512 m.p.)
or. Soroca, MD-3000, Republica
Moldova.

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost
publicată cererea de brevet de invenţie
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

154

Cod ST.3
OMPI
MD
MD
MD
MD
MD
MD

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

(41) Nr. BOPI

a 2012 0011
a 2012 0046
a 2012 0089
a 2011 0080
a 2011 0098
a 2012 0053

2012.01.26
2012.06.04
2012.10.16
2011.09.14
2011.10.28
2012.06.14

2014.01.02
2014.01.27
2014.01.23
2014.01.23
2014.01.03
2014.01.15

6/2013
1/2014
3/2013
4/2013
12/2013
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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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3748

(21) Nr.
depozit
a 2007 0217

(22) Data
depozit
2007.08.03

Data încetării
valabilităţii
2013.08.03

3792

a 2008 0215

2008.08.07

2013.08.07

3794

a 2008 0217

2008.08.07

2013.08.07

3832

a 2008 0221

2008.08.14

2013.08.14

3867

a 2008 0219

2008.08.08

2013.08.08

3875

a 2008 0225

2008.08.22

2013.08.22

3943

a 2008 0213

2008.08.06

2013.08.06

4067

a 2008 0226

2008.08.26

2013.08.26

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
1
2

3

4

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
"KONDITERSKAYA FABRIKA UDARNITSA", RU
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

3
2209

4
a 2002 0120

5
2000.09.15

6
2012.09.15

3567

a 2007 0256

2007.09.20

2012.09.20

3570

a 2007 0243

2007.09.07

2012.09.07

3585

a 2007 0240

2007.09.05

2012.09.05
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1
5
6
7
8
9

2
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

10

11
12
13

3
3647
3655
3680
3689
3699

4
a 2007 0249
a 2007 0238
a 2007 0250
a 2007 0253
a 2007 0251

5
2007.09.14
2007.09.03
2007.09.14
2007.09.18
2007.09.17

6
2012.09.14
2012.09.03
2012.09.14
2012.09.18
2012.09.17

3700

a 2007 0252

2007.09.17

2012.09.17

3730
3754

a 2007 0247
a 2007 0258

2007.09.11
2007.09.24

2012.09.11
2012.09.24

3776

a 2007 0242

2007.09.06

2012.09.06

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, data retragerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie de scurtă durată
Nr.
crt.
1

Cod ST.3 OMPI

Data retragerii

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

MD

s 2012 0099

2012.07.09

2014.01.13

-

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
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(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ALLIED GLOBAL TOBACCO LTD, GB
MEDNICOV Lorena, MD;
DONSCAIA Ana, MD;
GHIDIRIM Nicolae, MD;
SAMOTÎIA Evghenia, MD

(11) Nr.
brevet
330
492

(21) Nr.
depozit
s 2010 0137
s 2011 0142

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2010.08.17
2011.08.17

2013.08.17
2013.08.17
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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
2
3
4

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet
204
357
369
428

BRUMMA Serghei, MD
ŞAPTEFRAŢI Lilian, MD
ŞAPTEFRAŢI Lilian, MD
RASSOHIN Ion, MD

(21) Nr.
depozit
s 2010 0006
s 2011 0006
s 2011 0007
s 2011 0141

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2010.01.12
2011.01.03
2011.01.03
2010.02.01

2013.01.12
2013.01.03
2013.01.03
2013.02.01

ND4Y Lista brevetelor de scurtă durată al căror termen
de valabilitate a fost prelungit
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii brevetului, data încetării prelungirii termenului de valabilitate
Nr.
crt.

Cod
ST. 3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

MD

47

(21) Nr.
depozit

s 2009 0059

(22) Data
depozit

(73) Titular

2008.06.19

Institutul Naţional de Cercetări
Economice al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, MD;
KOHANOVSKI Gheorghi, MD;
BAJURA Tudor, MD

Data expirării
valabilităţii
brevetului
2018.06.19

(18) Data încetării
prelungirii
termenului
de valabilitate
2015.06.19
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-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 publicării hotărârii de acordare
a brevetului, data încetării valabilităţii
(73) Titular, cod ST.3 OMPI

Nr.
crt..

1

INSTITUTUL TRANSNISTREAN
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, MD
INSTITUTUL TRANSNISTREAN
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, MD

2

(11) Nr.
brevet

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

33

v 2003 0066

34

v 2003 0070

Data încetării
valabilităţii

2003.06.30

(45) Data
publicării
hotărârii
de acordare
2008.08.31

2003.06.30

2008.08.31

2013.08.31

2013.08.31

Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare
a obiectelor de proprietate industrială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
neexaminată, lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării, datele
referitoare la cererea divizată/divizionară
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii
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(210)
Nr.
de depozit
al cererii
divizate
3
032144

(441)
Nr.
BOPI

4
3/2013

(511) Clasele şi lista produselor
şi serviciilor conform CIPS,
indicate în cererea divizată

Data
divizării

5
6
(511) NCL(10)
2014.01.29
03 - produse pentru îngrijire
personală şi produse de parfumerie, şi anume parfum, apă
parfumată, apă de colonie, apă
de toaletă, uleiuri eterice pentru
corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru
corp, exfoliante pentru corp,
spumă de baie, gel de duş,
produse pentru spălarea corpului, săpun de corp, unt de corp,
cremă de corp, loţiuni de corp,
pudră pentru corp, loţiuni pentru
mâini şi cremă pentru mâini;
cosmetice, şi anume produse
cosmetice pentru camuflarea
cearcănelor, farduri pentru ochi,
creioane pentru conturul ochilor,
rimeluri, farduri pentru a da luciu
ochilor, lacuri de unghii, pudră
pentru faţă, farduri pentru obraz,
fond de ten şi produse pentru
camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse
nemedicinale pentru îngrijirea

Datele referitoare la cererea
divizată/divizionară

7
Cererea divizată
(210) 032144
(220) 2012.11.16
(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală
şi produse de parfumerie, şi anume
parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante pentru corp, spumă de baie,
gel de duş, produse pentru spălarea
corpului, săpun de corp, unt de corp,
cremă de corp, loţiuni de corp, pudră
pentru corp, loţiuni pentru mâini şi cremă pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea
cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru conturul ochilor, rimeluri,
farduri pentru a da luciu ochilor, lacuri
de unghii, pudră pentru faţă, farduri
pentru obraz, fond de ten şi produse
pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale pentru îngrijirea buzelor, rujuri
de buze, balsam de buze, produse
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buzelor, rujuri de buze, balsam
de buze, produse cosmetice
pentru volumul buzelor, produse
pentru lustruirea buzelor, luciu
de buze, bază de machiaj pentru buze, creioane de buze,
creme de buze, baze de machiaj pentru faţă, produse hidratante nuanţate, creme nutritive,
loţiuni pentru piele, demachiante, creme de faţă, creme de curăţare, geluri de curăţare, tonice
pentru faţă, produse hidratante,
creme pentru îngrijirea ochilor,
produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele,
pudre cu efect de bronz pentru
piele şi faţă, pudre care îmbunătăţesc starea pielii, pudre cu
sclipici, seturi cosmetice pentru
machiaj alcătuite din farduri
pentru ochi, rujuri, luciu de buze, produse cosmetice care imit
bronzul, creioane de buze, rimeluri, farduri pentru obraz şi lacuri
de unghii;
18 - poşete, genţi de transport
universale, sacoşe, saci de
voiaj, genţi de umăr, genţi pentru dame, genţi-plic, genţi pentru
curieri, genţi pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe
încheietura mâinii, saci de marinar, genţi pentru câini, genţi de
brâu, rucsacuri, genţi pentru
atleţi, genţi sportive, genţi pentru călătorii de scurtă durată,
genţi pentru calculatoare, mape
pentru documente, serviete, genţi
de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte pentru voiaj, genţi, saci
de plajă, sacoşe pentru provizii,
săculeţe, pungi, portofele, cutii
pentru chei, tocuri pentru cărţi
de credit, truse cosmetice şi
portfarduri vândute goale, umbrele, umbrele de soare, tocuri
pentru paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi
pentru sport, fuste pentru sport,
şorturi pentru sport, tricouri,
cămăşi tricotate, bluze, maiouri,
blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume, fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de nuntă,
îmbrăcăminte de fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte cu protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de plajă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri,
costume de baie, îmbrăcăminte
modelatoare, lenjerie de corp,
sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere, ghene (lenjerie de
corp), chiloţi, slipuri, chiloţi de
damă, flanele de corp, indispensabili, veste, tricouri fără mâneci, şepci de base-ball, pălării,

cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de
buze, bază de machiaj pentru buze,
creioane de buze, creme de buze, baze de machiaj pentru faţă, produse
hidratante nuanţate, creme nutritive,
loţiuni pentru piele, demachiante, creme de faţă, creme de curăţare, geluri
de curăţare, tonice pentru faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea
ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre
cu efect de bronz pentru piele şi faţă,
pudre care îmbunătăţesc starea pielii,
pudre cu sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru
ochi, rujuri, luciu de buze, produse
cosmetice care imit bronzul, creioane
de buze, rimeluri, farduri pentru obraz
şi lacuri de unghii;
18 - poşete, genţi de transport universale, sacoşe, saci de voiaj, genţi de
umăr, genţi pentru dame, genţi-plic,
genţi pentru curieri, genţi pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe
încheietura mâinii, saci de marinar,
genţi pentru câini, genţi de brâu, rucsacuri, genţi pentru atleţi, genţi sportive, genţi pentru călătorii de scurtă
durată, genţi pentru calculatoare, mape pentru documente, serviete, genţi
de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte
pentru voiaj, genţi, saci de plajă, sacoşe pentru provizii, săculeţe, pungi,
portofele, cutii pentru chei, tocuri pentru cărţi de credit, truse cosmetice şi
portfarduri vândute goale, umbrele,
umbrele de soare, tocuri pentru paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi
curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru
sport, fuste pentru sport, şorturi pentru
sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze,
maiouri, blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume, fuste, şorturi,
îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de
fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii,
îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte cu protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de plajă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de
baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere, ghene (lenjerie
de corp), chiloţi, slipuri, chiloţi de damă, flanele de corp, indispensabili,
veste, tricouri fără mâneci, şepci de
base-ball, pălării, cordeluţe, articole de
acoperit capul pentru sport, pălării de
paie, pălării de soare, costume, căşti
de înot, încălţăminte pentru atletism,
încălţăminte de plajă, încălţăminte de
fiecare zi, încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci,
şosete, mănuşi, mănuşi cu un deget,
capoate, galanterie, şosete lungi, colanţi, ciorapi, maiouri de balet, halate
de baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de casă, neglijeuri, cămăşi de
noapte, cămăşi de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit,
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cordeluţe, articole de acoperit
capul pentru sport, pălării de
paie, pălării de soare, costume,
căşti de înot, încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de
plajă, încălţăminte de fiecare zi,
încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi, mănuşi cu
un deget, capoate, galanterie,
şosete lungi, colanţi, ciorapi,
maiouri de balet, halate de baie,
lenjerie de dame, îmbrăcăminte
de casă, neglijeuri, cămăşi de
noapte, cămăşi de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit, body-uri şi
fulare;
35 - servicii de comercializare
pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine de
vânzare cu amănuntul on-line şi
servicii de vânzare cu amănuntul în baza comenzilor prin
poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi
lenjeriei intime, al produselor din
piele, al accesoriilor de modă, al
bijuteriilor, al giuvaiergeriei, al
încălţămintei, al cosmeticilor, al
produselor pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al valizelor, al genţilor şi al produselor
de uz casnic.
(511) NCL(10)
2014.01.28
03 - produse pentru îngrijire
personală şi produse de parfumerie, şi anume parfum, apă
parfumată, apă de colonie, apă
de toaletă, uleiuri eterice pentru
corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru
corp, exfoliante pentru corp,
spumă de baie, gel de duş,
produse pentru spălarea corpului, săpun de corp, unt de corp,
cremă de corp, loţiuni de corp,
pudră pentru corp, loţiuni pentru
mâini şi cremă pentru mâini;
cosmetice, şi anume produse
cosmetice pentru camuflarea
cearcănelor, farduri pentru ochi,
creioane pentru conturul ochilor,
rimeluri, farduri pentru a da luciu
ochilor, lacuri de unghii, pudră
pentru faţă, farduri pentru obraz,
fond de ten şi produse pentru
camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale pentru îngrijirea buzelor, rujuri de buze, balsam de
buze, produse cosmetice pentru
volumul buzelor, produse pentru
lustruirea buzelor, luciu de buze,
bază de machiaj pentru buze,
creioane de buze, creme de buze, baze de machiaj pentru faţă,
produse hidratante nuanţate,
creme nutritive, loţiuni pentru
piele, demachiante, creme de
faţă, creme de curăţare, geluri
de curăţare, tonice pentru faţă,

body-uri şi fulare;

Cererea divizionară
(210) 034603
(220) 2012.11.16
(511) NCL(10)
35 - servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine de vânzare
cu amănuntul, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în baza comenzilor prin poştă, toate
în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al
lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă,
al bijuteriilor, al giuvaiergeriei, al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al valizelor, al genţilor şi al produselor de uz casnic.

Cererea divizată
(210) 032145
(220) 2012.11.16
(511) NCL(10)
18 - poşete, genţi de transport universale, sacoşe, saci de voiaj, genţi de
umăr, genţi pentru dame, genţi-plic,
genţi pentru curieri, genţi pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe
încheietura mâinii, saci de marinar,
genţi pentru câini, genţi de brâu, rucsacuri, genţi pentru atleţi, genţi sportive, genţi pentru călătorii de scurtă
durată, genţi pentru calculatoare, mape pentru documente, serviete, genţi
de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte
pentru voiaj, genţi, saci de plajă, sacoşe pentru provizii, săculeţe, pungi,
portofele, cutii pentru chei, tocuri pentru cărţi de credit, truse cosmetice şi
portfarduri vândute goale, umbrele,
umbrele de soare, tocuri pentru paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi
curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru
sport, fuste pentru sport, şorturi pentru
sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze,
maiouri, blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume, fuste, şorturi,
îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de
fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii,
îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte cu protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de plajă, îmbrăcă-
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produse hidratante, creme pentru îngrijirea ochilor, produse
exfoliante pentru faţă; produse
matifiante pentru piele, pudre cu
efect de bronz pentru piele şi
faţă, pudre care îmbunătăţesc
starea pielii, pudre cu sclipici,
seturi cosmetice pentru machiaj
alcătuite din farduri pentru ochi,
rujuri, luciu de buze, produse
cosmetice care imit bronzul,
creioane de buze, rimeluri, farduri pentru obraz şi lacuri de
unghii;
18 - poşete, genţi de transport
universale, sacoşe, saci de
voiaj, genţi de umăr, genţi pentru dame, genţi-plic, genţi pentru
curieri, genţi pentru scutece,
poşete de seară, genţi purtate
pe încheietura mâinii, saci de
marinar, genţi pentru câini, genţi
de brâu, rucsacuri, genţi pentru
atleţi, genţi sportive, genţi pentru călătorii de scurtă durată,
genţi pentru calculatoare, mape
pentru documente, serviete, genţi
de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte pentru voiaj, genţi, saci
de plajă, sacoşe pentru provizii,
săculeţe, pungi, portofele, cutii
pentru chei, tocuri pentru cărţi
de credit, truse cosmetice şi
portfarduri vândute goale, umbrele, umbrele de soare, tocuri
pentru paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi
pentru sport, fuste pentru sport,
şorturi pentru sport, tricouri,
cămăşi tricotate, bluze, maiouri,
blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume, fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de nuntă,
îmbrăcăminte de fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte cu
protecţie solară, îmbrăcăminte
lejeră de plajă, îmbrăcăminte de
plajă, saronguri, costume de
baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere, ghene (lenjerie de corp),
chiloţi, slipuri, chiloţi de damă,
flanele de corp, indispensabili,
veste, tricouri fără mâneci, şepci
de base-ball, pălării, cordeluţe,
articole de acoperit capul pentru
sport, pălării de paie, pălării de
soare, costume, căşti de înot,
încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte
de fiecare zi, încălţăminte de
seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi, mănuşi cu un deget, capoate, galanterie, şosete lungi,
colanţi, ciorapi, maiouri de balet,
halate de baie, lenjerie de da-

minte de plajă, saronguri, costume de
baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere, ghene (lenjerie
de corp), chiloţi, slipuri, chiloţi de damă, flanele de corp, indispensabili,
veste, tricouri fără mâneci, şepci de
base-ball, pălării, cordeluţe, articole de
acoperit capul pentru sport, pălării de
paie, pălării de soare, costume, căşti
de înot, încălţăminte pentru atletism,
încălţăminte de plajă, încălţăminte de
fiecare zi, încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci,
şosete, mănuşi, mănuşi cu un deget,
capoate, galanterie, şosete lungi, colanţi, ciorapi, maiouri de balet, halate
de baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de casă, neglijeuri, cămăşi de
noapte, cămăşi de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit,
body-uri şi fulare;
___________________________________
Cererea divizionară
(210) 034604
(220) 2012.11.16
(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală
şi produse de parfumerie, şi anume
parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante pentru corp, spumă de baie, gel de
duş, produse pentru spălarea corpului,
săpun de corp, unt de corp, cremă de
corp, loţiuni de corp, pudră pentru
corp, loţiuni pentru mâini şi cremă
pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea
cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru conturul ochilor, rimeluri,
farduri pentru a da luciu ochilor, lacuri
de unghii, pudră pentru faţă, farduri
pentru obraz, fond de ten şi produse
pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale pentru îngrijirea buzelor, rujuri de
buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de
buze, bază de machiaj pentru buze,
creioane de buze, creme de buze,
baze de machiaj pentru faţă, produse
hidratante nuanţate, creme nutritive,
loţiuni pentru piele, demachiante, creme de faţă, creme de curăţare, geluri
de curăţare, tonice pentru faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea
ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre
cu efect de bronz pentru piele şi faţă,
pudre care îmbunătăţesc starea pielii,
pudre cu sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru
ochi, rujuri, luciu de buze, produse
cosmetice care imit bronzul, creioane
de buze, rimeluri, farduri pentru obraz
şi lacuri de unghii;
35 - servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine de vânzare
cu amănuntul, servicii de comercializa-
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me, îmbrăcăminte de casă,
re pentru terţi prestate de magazine de
neglijeuri, cămăşi de noapte,
vânzare cu amănuntul on-line şi servicămăşi de noapte pentru bărcii de vânzare cu amănuntul în baza
baţi, pijamale, îmbrăcăminte de
comenzilor prin poştă, toate în domedormit, body-uri şi fulare;
niul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei
şi lenjeriei intime, al produselor din
35 - servicii de comercializare
piele, al accesoriilor de modă, al bijupentru terţi prestate de magaziteriilor, al giuvaiergeriei, al încălţăminne de vânzare cu amănuntul,
tei, al cosmeticilor, al produselor penservicii de comercializare pentru
tru îngrijire personală, al ochelarilor, al
terţi prestate de magazine de
valizelor, al genţilor şi al produselor de
vânzare cu amănuntul on-line şi
uz casnic.
servicii de vânzare cu amănuntul în baza comenzilor prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din
piele, al accesoriilor de modă, al
bijuteriilor, al giuvaiergeriei, al
încălţămintei, al cosmeticilor, al
produselor pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al valizelor, al genţilor şi al produselor
de uz casnic.
(511) NCL(10)
2014.01.29
Cererea divizată
03 produse pentru îngrijire
(210) 032132
personală şi produse de parfu(220) 2012.11.15
merie, şi anume parfum, apă
(511) NCL(10)
parfumată, apă de colonie, apă
25 sutiene pentru sport, chiloţi
de toaletă, uleiuri eterice pentru
pentru sport, fuste pentru sport, şorturi
corp în pulverizatoare, spumă
pentru sport, tricouri, cămăşi tricotate,
pentru corp, sprayuri pentru
bluze, maiouri, blugi, jachete, mantocorp, exfoliante pentru corp,
uri, paltoane, rochii, costume, fuste,
spumă de baie, gel de duş, proşorturi, îmbrăcăminte pentru atletism,
duse pentru spălarea corpului,
îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte
săpun de corp, unt de corp,
de fiecare zi, îmbrăcăminte pentru
cremă de corp, loţiuni de corp,
ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăpudră pentru corp, loţiuni pentru
căminte pentru gimnastică, îmbrăcămâini şi cremă pentru mâini;
minte pentru gravide, îmbrăcăminte
cosmetice, şi anume produse
pentru sport, îmbrăcăminte cu proteccosmetice pentru camuflarea
ţie solară, îmbrăcăminte lejeră de
cearcănelor, farduri pentru ochi,
plajă, îmbrăcăminte de plajă, saroncreioane pentru conturul ochilor,
guri, costume de baie, îmbrăcăminte
rimeluri, farduri pentru a da luciu
modelatoare, lenjerie de corp, sutiene,
ochilor, lacuri de unghii, pudră
bustiere, camizole, corsete, jartiere,
pentru faţă, farduri pentru obraz,
ghene (lenjerie de corp), chiloţi, slipuri,
fond de ten şi produse pentru
chiloţi de damă, flanele de corp, indiscamuflarea neajunsurilor pielii,
pensabili, veste, tricouri fără mâneci,
fond de ten lichid; produse neşepci de base-ball, pălării, cordeluţe,
medicinale pentru îngrijirea buarticole de acoperit capul pentru sport,
zelor, rujuri de buze, balsam de
pălării de paie, pălării de soare, cosbuze, produse cosmetice pentru
tume, căşti de înot, încălţăminte pentru
volumul buzelor, produse pentru
atletism, încălţăminte de plajă, încăllustruirea buzelor, luciu de buze,
ţăminte de fiecare zi, încălţăminte de
bază de machiaj pentru buze,
seară, încălţăminte pentru antrenacreioane de buze, creme de bumente, papuci, şosete, mănuşi, măze, baze de machiaj pentru faţă,
nuşi cu un deget, capoate, galanterie,
produse hidratante nuanţate,
şosete lungi, colanţi, ciorapi, maiouri
creme nutritive, loţiuni pentru
de balet, halate de baie, lenjerie de
piele, demachiante, creme de
dame, îmbrăcăminte de casă, neglijefaţă, creme de curăţare, geluri
uri, cămăşi de noapte, cămăşi de
de curăţare, tonice pentru faţă,
noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăproduse hidratante, creme pencăminte de dormit, body-uri şi fulare.
tru îngrijirea ochilor, produse
__________________________________
exfoliante pentru faţă; produse
Cererea divizionară
matifiante pentru piele, pudre cu
(210) 034602
efect de bronz pentru piele şi
(220) 2012.11.15
faţă, pudre care îmbunătăţesc
(511) NCL(10)
starea pielii, pudre cu sclipici,
03 produse pentru îngrijire persoseturi cosmetice pentru machiaj
nală şi produse de parfumerie, şi
alcătuite din farduri pentru ochi,
anume parfum, apă parfumată, apă de
rujuri, luciu de buze, produse
colonie, apă de toaletă, uleiuri eterice
cosmetice care imit bronzul,
pentru corp în pulverizatoare, spumă
creioane de buze, rimeluri, farpentru corp, sprayuri pentru corp,
duri pentru obraz şi lacuri de
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unghii;
25 sutiene pentru sport,
chiloţi pentru sport, fuste pentru
sport, şorturi pentru sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze,
maiouri, blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume,
fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de
nuntă, îmbrăcăminte de fiecare
zi, îmbrăcăminte pentru ocazii,
îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte cu protecţie solară,
îmbrăcăminte lejeră de plajă,
îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie
de corp, sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere, ghene
(lenjerie de corp), chiloţi, slipuri,
chiloţi de damă, flanele de corp,
indispensabili, veste, tricouri
fără mâneci, şepci de base-ball,
pălării, cordeluţe, articole de
acoperit capul pentru sport,
pălării de paie, pălării de soare,
costume, căşti de înot, încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte de
fiecare zi, încălţăminte de seară,
încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi,
mănuşi cu un deget, capoate,
galanterie, şosete lungi, colanţi,
ciorapi, maiouri de balet, halate
de baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de casă, neglijeuri,
cămăşi de noapte, cămăşi de
noapte pentru bărbaţi, pijamale,
îmbrăcăminte de dormit, bodyuri şi fulare;
35 servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul, servicii de comercializare
pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu
amănuntul în baza comenzilor
prin poştă, toate în domeniul
îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de
modă, al bijuteriilor, al giuvaiergeriei, al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor pentru
îngrijire personală, al ochelarilor, al valizelor, al genţilor şi
produselor de uz casnic.

exfoliante pentru corp, spumă de baie,
gel de duş, produse pentru spălarea
corpului, săpun de corp, unt de corp,
cremă de corp, loţiuni de corp, pudră
pentru corp, loţiuni pentru mâini şi
cremă pentru mâini; cosmetice, şi
anume produse cosmetice pentru
camuflarea cearcănelor, farduri pentru
ochi, creioane pentru conturul ochilor,
rimeluri, farduri pentru a da luciu ochilor, lacuri de unghii, pudră pentru faţă,
farduri pentru obraz, fond de ten şi
produse pentru camuflarea neajunsurilor pielii, fond de ten lichid; produse
nemedicinale pentru îngrijirea buzelor,
rujuri de buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor,
luciu de buze, bază de machiaj pentru
buze, creioane de buze, creme de
buze, baze de machiaj pentru faţă,
produse hidratante nuanţate, creme
nutritive, loţiuni pentru piele, demachiante, creme de faţă, creme de curăţare, geluri de curăţare, tonice pentru
faţă, produse hidratante, creme pentru
îngrijirea ochilor, produse exfoliante
pentru faţă; produse matifiante pentru
piele, pudre cu efect de bronz pentru
piele şi faţă, pudre care îmbunătăţesc
starea pielii, pudre cu sclipici, seturi
cosmetice pentru machiaj alcătuite din
farduri pentru ochi, rujuri, luciu de
buze, produse cosmetice care imit
bronzul, creioane de buze, rimeluri,
farduri pentru obraz şi lacuri de unghii;
35 servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în baza comenzilor prin poştă, toate
în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al
lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă,
al bijuteriilor, al giuvaiergeriei, al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al valizelor, al genţilor şi produselor de uz casnic.
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. de depozit
029682
030435
030500
030761
031001
031003
031041
031536
031606
031645
031716
031789
033212
034182

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(220)
Data de depozit
2011.08.18
2012.01.06
2012.01.23
2012.03.06
2012.04.25
2012.04.25
2012.05.07
2012.07.26
2012.08.13
2012.08.24
2012.09.06
2012.09.19
2013.05.30
2013.12.04

Data retragerii
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.27
2014.02.14
2014.02.06

Motivele
de retragere
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 44(1)
Art. 44(1)

(441)
Nr. BOPI
10/2011
4/2012
5/2012
4/2012
6/2012
6/2012
6/2012
11/2012
9/2012
10/2012
10/2012
11/2012
8/2013
2/2014

Renunţări la mărci
În baza declaraţiei de renunţare nr. 3556 din 26.07.2013 depusă de către titularul PolskoAmerykanski Dom Inwestycyjny Spolka Akcyjna, PL Ulica Rzymowskiego 53, 02-697 Warsaw,
Mazowieckie, Polonia, prin decizia AGEPI nr. 1786 din 12.02.2014, a fost acceptată renunţarea la
marca nr. 19564.

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 adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI

Data deciziei
de respingere

1
1

2
031137

3
2012.05.22

4
A LA FRANCAISE

6
2014.02.11

7
7/2012

2

031507

2012.07.18

DUO BUCKET

2014.02.19

8/2012

3

031508

2012.07.18

BUCKET

2014.02.19

8/2012

4

031524

2012.07.20

VARIETY BUCKET

2014.02.24

9/2012

5

031730

2012.09.06

2014.02.19

11/2012

6

031798

2012.09.21

BUCOVINA PRODUSE
DIN CARNE
MOLDOVA ZAHĂR

5
BESNIER Jeremy David, MD
ANDREANI Jerome Robert, MD
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
FARM MEAT PROCESSING
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Moldova Zahăr S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

2014.02.17

11/2012
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(441)
Nr. BOPI

MD - BOPI 3/2014
1
7

2
032017

3
2012.10.26

4
TANDEM AERO

8
9

032042
032104

2012.11.02
2012.11.13

SMART. MD
SLAVIANSCHIE
TRADIŢII

10

032192

2012.11.26

MOLDOVIŢA

11
12
13
14
15
16
17

032193
032222
032252
032258
032259
032268
032294

2012.11.26
2012.11.30
2012.12.04
2012.12.05
2012.12.05
2012.12.07
2012.12.12

YTONG
VISION
OTBORNÎI
RGD
BAYRON
DOMAŞNEE VINO
JIVONOSNÎI ISTOCINIC

18

032310

2012.12.13

BELÎI MEDVEDI
V ROZLIV

19

032322

2012.12.19

20

032323

2012.12.19

21

032439

2013.01.14

MOLDAVCKOE
JEMCIUJNOE
MOLDAVSKOE
ISCRISTOE ISKRISTOE
Poftă mare

22

032499

2013.01.30

INSTRUMENTE MD

23
24
25

032605
032607
032629

2013.02.07
2013.02.07
2013.02.14

SWEAT DEFENSE
KURANT VODKA
UTRENNEAEA ROSA

26

032642

2013.02.18

LACRIMA PLAIULUI

032644

2013.02.15

27

5
TANDEM-AERO S.R.L.,
întreprindere mixtă, companie
aeriană, MD
COJOCARU Andrian, MD
Otkrytoe Acţionernoe
Obschestvo "MINSCHII
MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY
LUVITAN GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MULENCOV Vladislav, MD
RAILEAN Andrei, MD
BOUNEGRU Dumitru, MD
ILCENCO Vsevolod, MD
COIALNIC Victor, MD
MOLDOVAN Veaceslav, MD
IDEEA- PRIM S.R.L.,
societate comercială, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., firmă, MD

6
2014.02.19

7
12/2012

2014.02.24
2014.02.11

2/2013
4/2013

2014.02.14

3/2013

2014.02.17
2014.02.28
2014.02.28
2014.02.28
2014.02.28
2014.02.11
2014.02.19

1/2013
3/2013
3/2013
3/2013
3/2013
3/2013
2/2013

2014.02.28

4/2013

2014.02.28

2/2013

ALIANŢA-VIN S.R.L., firmă, MD

2014.02.28

2/2013

REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ADVALOREM S.R.L.,
societate comercială, MD
Shulton, Inc., US
TOMA Ecaterina, MD
BUKET MOLDAVII, societate
pe acţiuni de tip închis, MD
CONSALCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
BIOGEN IDEC MA INC., US

2014.02.11

3/2013

2014.02.28

5/2013

2014.02.28
2014.02.28
2014.02.17

5/2013
4/2013
4/2013

2014.02.28

4/2013

2014.02.11

4/2013

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (1) 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 codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 181

3
000185

4
TOCUŞOR

5
2013.08.26

2

R 1033

000205

EMBASSY

2013.08.24

3

R 1034

000336

T TENNENT'S
EXTRA

2013.08.11

4

R 1179

000246

BA

2013.08.26

6
Tocuşor, societate pe acţiuni de tip deschis, MD
Str. Academiei nr. 15,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Anglia
C&C IP SÀRL, LU
18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
Luxemburg
Bank of America Corporation
(corporaţia statului Delaware), US
100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina
28255, Statele Unite ale Americii
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1
5

2
R 1280

3
000202

5
2013.08.24

000245

4
CAFE CREME
Henri Wintermans
BANKAMERICA

6

R 1333

7

R 1642

000168

Marcă figurativă

2013.08.24

8

R 1644

000170

HONDA

2013.08.24

9

R 1645

000171

H

2013.08.24

10

R 1647

000173

Marcă figurativă

2013.08.24

11

10917

013374

ELVINA

2013.08.01

12

11016

013372

NATURE

2013.08.01

13

11017

013375

NOBLESS

2013.08.01

14

11021

013415

МЕЛАНЖ

2013.08.06

15

11057

013376

ЗВЕЗДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

2013.08.01

16

11060

013463

MGV

2013.08.04

17

11063

013494

ULTRIZOR

2013.08.22

18

11066

013514

СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК

2013.08.21

19

11067

013515

СВЕТЛЕЙШИЙ
КНЯЗЬ

2013.08.21

20

11121

013386

TELCOM
Technologies

2013.08.06

21

11124

013391

ТАНЕЦ ЛАУРЫ

2013.08.05

22

11125

013392

КУБОК ГЕРАКЛА

2013.08.05

23

11126

013394

СИЛА ЗЕВСА

2013.08.05

24

11138

013417

VINSDOR

2013.08.06

166

2013.08.26

6
HENRI WINTERMANS CIGARS B.V., NL
Nieuwstraat 75. 5521 CB EERSEL, Olanda
Bank of America Corporation
(corporaţia statului Delaware), US
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255,
Statele Unite ale Americii
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO.,
LTD, JP
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA,
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO.,
LTD, JP
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA,
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO.,
LTD, JP
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA,
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO.,
LTD, JP
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA,
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
OOO "NOVATOR", RU
RU 620062, str. Pervomaiscaia 70-50,
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
OOO "NOVATOR", RU
RU 620062, str. Pervomaiscaia 70-50,
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
OOO "NOVATOR", RU
RU 620062, str. Pervomaiscaia 70-50,
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
Vevey, Elveţia
OOO "NOVATOR", RU
RU 620062, str. Pervomaiscaia 70-50,
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 128,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6, Elveţia
Золотой Аист S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
Золотой Аист S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrica de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
Telcom Technologies S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 33, of. 610,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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1
25

2
11143

3
013428

4
MALARONE

5
2013.08.12

26

11147

013446

СВЯТОЙ ОСТРОВ

2013.08.14

27

11148

013447

ШЕПОТ ЛОЗЫ

2013.08.14

28

11149

013448

2013.08.14

29

11150

013449

Marcă
tridimensională
ЛУННАЯ ТРОПА

30

11152

013480

VC VALIEXCHIMP

2013.08.26

31

11154

013486

GOLTORIN

2013.08.29

32

11155

013487

VYTORIN

2013.08.29

33

11156

013493

GOLTOR

2013.08.22

34

11157

013502

MYPETSTOP.COM

2013.08.26

35

11161

013509

ÎMPREUNĂ
SCHIMBĂM LUMEA

2013.08.08

36

11185

013488

DANOL-DANAZOL

2013.08.29

37

11186

013412

2013.08.08

38

11187

013413

COACEM
ÎN PREZENŢA
DUMNEAVOASTRĂ!
ВЫПЕКАЕМ
ПРИ ВАС

39

11224

013585

CASA DE LEO

2013.08.13

40

11225

013586

CHÂTEAU D'OR

2013.08.13

41

11263

013377

ЗАПОВЕДЬ
МОНАХА

2013.08.01

42

11308

013373

ЛЮБИМОЕ ВИНО
МОЕГО БОКАЛА

2013.08.01

43

11361

013702

WHITE SPRING

2013.08.22

44

11399

013561

36,6

2013.08.20

45

11436

013627

aquarelle

2013.08.25

46

11472

013712

ДАТО БАТОНО

2013.08.20

47

11494

013510

ВМЕСТЕ МЫ
ИЗМЕНИМ МИР

2013.08.08

48

11498

013451

777 şi C

2013.08.20

49

11523

013634

ПОВОД ВЫПИТЬ

2013.08.05

2013.08.14

2013.08.08

6
Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul Unit
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
VALIEXCHIMP S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi nr. 7,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6, Elveţia
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6, Elveţia
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6, Elveţia
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
sanofi-aventis, FR
174, avenue de France, 75013 Paris, Franţa
VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 16,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 16,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de vinuri, MD
MD-6522, Geamăna, Anenii Noi,
Republica Moldova
OOO "NOVATOR", RU
RU 620062, str. Pervomaiscaia 70-50,
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti-Ploieşti Bucharest Business
Park, Imobilul A1 no. 1A, et. 2, sect. 1,
cod poştal - 013681, Bucureşti, România
GEMITA S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD
Str. Anton Pann nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
AQUARELLE S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
777 şi C S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 9"D",
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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1
50

2
11524

3
013635

4
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН

5
2013.08.05

51

11525

013636

МАЛЬЧИШНИК

2013.08.05

52

11526

013641

ДЕВИЧНИК

2013.08.05

53

11541

013590

LIMAGHES

2013.08.20

54

11680

012556

ТРИ МОЛДОВАНА

2013.03.03

55

11746

013418

2013.08.07

56

11750

013421

Casa de comerţ
„Basarabia”
MEGAVIN

57

11935

013476

Flori de SAVAGE

2013.08.22

58

11992

013445

Sprintenel

2013.08.14

59

12136

013450

UNREAL

2013.08.14

60

12290

013469

FS

2013.08.20

61

12291

013470

ЧЕРНЫЙ ИЕЗУИТ

2013.08.20

62

12702

013396

Nemiroff

2013.08.13

63

12912

013452

Astral

2013.08.01

64

13458

013462

Marcă
tridimensională

2013.08.20

2013.08.08

6
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
LIMAGHES S.R.L., MD
Str. Anton Pann nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
VOLCU Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
ZAO "Mega Vin", RU
Ul.1-ia Measnicovscaia d. 20,
107564, Moscova, Federaţia Rusă
Dionysos-Mereni S.A., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,
Merenii Noi, Chişinău, Republica Moldova
VIALUX MARKET S.R.L., MD
Str. NicolaeTestemiţeanu nr. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
MALINOVSCHII Vladimir, MD
Str. Dominte Timonu nr. 7,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
CERNEATOVICI Ninel, MD
Bd. Moscova nr. 15, bloc 2, ap. 32,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CERNEATOVICI Ninel, MD
Bd. Moscova nr. 15, bloc 2, ap. 32,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCAN Igor, MD
MD-3641, Pârliţa, Ungheni, Republica Moldova
MAŞCAUŢAN-INDCOMAGRO S.R.L., MD
MD-4828, Jevreni, Criuleni, Republica Moldova
GB & Co S.R.L.,
ocietate comercială, companie, MD
Str. Zimbrului nr. 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în august 2014
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
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 25

3
000139

4
BOLLINGER

5
2014.08.11

2

R 263

000485

2014.08.13

3
4
5
6

R 1232
R 1233
R 1234
R 1235

002648
002649
002650
002652

CHATELLE
FRERES
BABYBEL
BONBEL
VICTOR
RCA

6
SOCIETE BOLLINGER & CO,
société à responsabilité limitée AY, FR
CAMUS LA GRANDE MARQUE,
societe anonyme, FR
FROMAGERIES BEL, FR
FROMAGERIES BEL, FR
RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA, FR
RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA, FR

Nr.
crt.

168

2014.08.01
2014.08.01
2014.08.02
2014.08.02
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1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
R 1236
R 1238
R 1239
R 1243
R 1244
R 1245
R 1246
R 1247
R 1248
R 1289
R 1413

3
002658
002765
002766
002770
002771
002772
002773
002774
002775
002787
002845

4
DIANETICS
САЕНТОЛОГИЯ
SCIENTOLOGY
Marcă figurativă
Marcă figurativă
S
HUBBARD
ДИАНЕТИКС
THE BRIDGE
Comfort
THE MONTEREY
VINEYARD
ЛЕВИ'С

5
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.03
2014.08.09
2014.08.12

18

R 1414

002850

19

R 1415

002852

2014.08.12

002856
002858

SOMETHING
SPECIAL
YARDLEY
ETERNITY

20
21

R 1416
R 1417

22

R 1418

002859

OBSESSION

2014.08.15

23

R 1419

002860

ESCAPE

2014.08.15

24
25
26
27
28

R 1467
R 1468
R 1471
R 1472
R 1473

002676
002677
002844
002846
002847

BIOGEN
FUNAI
OLMECA
Marcă figurativă
LEVI'S 501

2014.08.15
2014.08.15
2014.08.12
2014.08.12
2014.08.12

29
30

R 1474
R 1475

002848
002849

LEVI'S
LEVI'S

2014.08.12
2014.08.12

31
32
33

R 1476
R 1477
R 1478

002853
002854
002855

2014.08.12
2014.08.12
2014.08.12

34
35
36
37
38

R 1611
R 1612
R 1613
R 1779
R 1780

002678
002681
002857
002910
002912

QUEEN ANNE
Burberrys
CAPTAIN
MORGAN
bel
KUFNER
BELL'S
CYCOLOY
DATALIFE

39

R 1781

002913

VERBATIM

2014.08.10

40
41

R 1802
R 1803

002941
002942

2014.08.10
2014.08.10

42

R 1805

002944

2014.08.10

United Technologies Corporation, US

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

R 1955
R 1958
R 1966
R 1967
R 1968
R 1969
R 1970
R 1971
R 1972
R 1973
R 1974
R 1977
R 2019
R 2020
R 2034
R 2102

002749
002753
002786
002788
002789
002790
002791
002792
002793
002794
002795
002796
003186
003187
003188
002799

P&W
PRATT &
WHITNEY
PRATT &
WHITNEY
FISHER
Marcă figurativă
sh
RODEWAY INN
Quality
CHOICE HOTEL
Sleep Inn
Clarion
MST CONTINUS
LUXALON
JVC
Marcă figurativă
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
Marcă figurativă
ALPINE

FROMAGERIES BEL, FR
Kufner Textil GmbH, DE
Diageo Scotland Limited, GB
SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA
COMPANY LIMITED, JP
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA
COMPANY LIMITED, JP
United Technologies Corporation, US
United Technologies Corporation, US

2014.08.09
2014.08.02
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.09
2014.08.17
2014.08.05
2014.08.05
2014.08.05
2014.08.22

Fisher Controls International LLC, US
Visa International Service Association, US
THE SCOTCH HOUSE LIMITED, GB
Choice Hotels International, Inc., US
Choice Hotels International, Inc., US
Choice Hotels International, Inc., US
Choice Hotels International, Inc., US
Choice Hotels International, Inc., US
MUNDIPHARMA AG, CH
HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V., NL
JVC KENWOOD CORPORATION, JP
CITIBANK, N.A., US
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
ALPINE ELECTRONICS, INC., JP

2014.08.12

2014.08.12
2014.08.15

2014.08.15
2014.08.15
2014.08.12
2014.08.10
2014.08.10

6
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
Choice Hotels International, Inc., US
Diageo Chateau & Estate Wines Company,
US
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
HILL, THOMSON & CO., LIMITED, GB
Mulhens GmbH & Co. KG, DE
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia Statului Delaware, US
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia Statului Delaware, US
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia Statului Delaware, US
Biogen Idec MA INC., US
FUNAI ELECTRIC CO., LTD, JP
JDC, S.A. DE C.V., MX
LEVI STRAUSS & CO., US
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
LEVI STRAUSS & CO., US
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
HILL, THOMSON & CO., LIMITED, GB
BURBERRY LIMITED, GB
Diageo Scotland Limited, GB
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1
59
60
61
62
63
64
65
66
67

2
R 2103
R 2181
R 2224
R 2226
R 2227
R 2228
R 2229
R 2230
R 2242

3
002800
002841
003105
003100
003103
003106
003107
003108
002664

003394
003018
003019
003020
003023
003025
003101
003102
003099
003114
002948

4
ALPINE
POUNCE
Marcă figurativă
DAIMLER BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES-BENZ
Marcă figurativă
Marcă figurativă
FRUIT OF THE LOOM
THE ORIGINAL
SINCE 1851
PICKWICK
douwe egberts
TECHNYL
ZAGLAN
VISLON
BEULON
YKK
Quicklon
Marcă figurativă
Marcă figurativă
Мерседес Бенц
VASAPROSTAN
CAMRY

68

R 2293

003393

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

R 2294
R 2339
R 2340
R 2341
R 2344
R 2345
R 2369
R 2370
R 2371
R 2373
R 2474

80

R 2475

002949

HIACE

2014.08.19

81

R 2476

002950

HILUX

2014.08.19

82

R 2477

002951

DYNA

2014.08.19

83

R 2478

002952

COASTER

2014.08.19

84

R 2479

002953

LANDCRUISER

2014.08.19

85

R 2480

002954

Marcă figurativă

2014.08.19

86
87
88

R 2490
R 2492
R 2540

003104
003235
002784

UNIMOG
GITANO
TIS

2014.08.22
2014.08.15
2014.08.30

89

R 2584

003163

BOURJOIS

2014.08.18

90
91

R 2600
R 2642

003157
003158

Alka-Seltzer
EVASION

2014.08.18
2014.08.18

92

R 2643

003159

FLAMME

2014.08.18

93

R 2644

003160

RAMAGE

2014.08.18

94

R 2645

003161

GLAMOUR

2014.08.18

95

R 2646

003162

SOIR DE PARIS

2014.08.18

96
97
98

R 2806
R 2830
R 2832

002698
002696
002699

SIMOD
SCOTTEX
SHARP

2014.08.02
2014.08.01
2014.08.15

99

R 2833

002700

SHARP

2014.08.15

100

R 2834

002701

SHARP

2014.08.15

170

5
2014.08.22
2014.08.15
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.09

6
ALPINE ELECTRONICS, INC., JP
FMC Corporation, US
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Fruit of the Loom, Inc., US

2014.08.15

Koninklijke Douwe Egberts B.V., NL

2014.08.02
2014.08.17
2014.08.17
2014.08.17
2014.08.19
2014.08.19
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.10
2014.08.19

RHODIA OPERATIONS, FR
YKK CORPORATION, JP
YKK CORPORATION, JP
YKK CORPORATION, JP
YKK CORPORATION, JP
YKK CORPORATION, JP
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
Daimler AG, DE
SCHWARZ-PHARMA AG, DE
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
Daimler AG, DE
Wrangler Apparel Corp., US
Tehnologii Informaţionale şi Sisteme,
întreprindere de stat, centru ştiinţific
de producţie, MD
BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, FR
Bayer HealthCare LLC, US
BOURJOIS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FR
BOURJOIS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FR
BOURJOIS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FR
BOURJOIS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FR
BOURJOIS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FR
SIMOD-S.P.A., IT
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP

MD - BOPI 3/2014
1
101

2
R 2835

3
002702

4
SHARP

5
2014.08.15

102

R 2836

002703

SHARP

2014.08.15

103

R 2838

002705

APSS

2014.08.15

104

R 2839

002706

Marcă figurativă

2014.08.15

105

R 2840

002707

ELSI MATE

2014.08.15

106

R 2841

002708

COMPET

2014.08.15

107

R 2842

002709

OPTONICA

2014.08.15

108
109

R 2844
R 2888

003189
002851

Marcă figurativă
Seven 7 Crown

2014.08.05
2014.08.12

110
111
112
113
114
115
116
117

R 2938
R 2940
R 2942
R 2945
R 2948
R 2949
R 2950
R 2951

002682
002684
002686
002689
002719
002726
002727
002728

2014.08.11
2014.08.11
2014.08.11
2014.08.11
2014.08.16
2014.08.19
2014.08.19
2014.08.19

118
119
120

R 2952
R 2979
R 2980

002736
002665
002692

LIMELITE
E
GRAPHITE
ERICA
DREHER
BRITVIC
BRITVIC 55
BRITVIC CITRUS
SPRING
KEMIRA
OLYMPUS
MENNEN

121

R 2982

002694

2014.08.11

122

R 2988

002947

Marcă
tridimensională
TOYOTA

123

R 3059

002655

CAPSTAN

2014.08.01

124
125

R 3344
R 3369

002916
002722

NATROSOL
ПЛАФОРМ

2014.08.04
2014.08.19

126
127

R 3370
R 3374

002723
002730

CARRIER
PLAYTEX

2014.08.19
2014.08.22

128
129
130
131

R 3375
R 3376
R 3377
R 3378

002731
002733
002734
002740

SUPER RIFLE
IKEA
IKEA
COLLINS

2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.23

132
133
134
135
136
137
138
139

R 3379
R 3380
R 3381
R 3429
R 3463
R 3466
R 3508
R 3721

002742
002744
002745
002911
002732
002739
003209
002783

2014.08.23
2014.08.23
2014.08.23
2014.08.10
2014.08.22
2014.08.23
2014.08.10
2014.08.16

140

R 3810

003273

141

R 3871

002838

142

12113

015303

Rockwell
ALLEN-BRADLEY
A-B
СОФРАДЕХ
TROX ®
NORDSON
VITANA
MOLDAVIAN
AIRLINES MA
THE
BODY
SHOP
Firma
Ianus
BARSON

143

12114

015444

SALVETO

2014.08.05

2014.08.22
2014.08.10
2014.08.11

6
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
Daimler AG, DE
Diageo North America, Inc.,
corporaţie din statul Connecticut, US
Henkel AG & Co. KGaA, DE
PZ Cussons Polska S.A., PL
PZ Cussons (International) Limited, GB
PZ Cussons Polska S.A., PL
Dreher Sorgyarak Reszvenytarsasag, HU
BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB
BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB
BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB

2014.08.24

KEMIRA OYJ, FI
OLYMPUS CORPORATION, JP
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Hercules Incorporated, US
CARTONAJES INTERNATIONAL, S.A.
(CARTISA), ES
Carrier Corporation, US
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
a limited liability company organized
under the laws of Delaware, US
SUPER RIFLE S.p.A., IT
Inter-IKEA Systems B.V., NL
Inter-IKEA Systems B.V., NL
ROCKWELL COLLINS, INC., corporaţie
organizată şi existentă conform legislaţiei
statului Delaware, US
ROCKWELL AUTOMATION, INC., US
ROCKWELL AUTOMATION, INC., US
ROCKWELL AUTOMATION, INC., US
AVENTIS PHARMA S.A., FR
TROX GmbH, DE
NORDSON CORPORATION, US
VITANA A.S., CZ
MOLDAVIAN AIRLINES S.A.,
întreprindere mixtă, MD
The Body Shop International plc, GB

2014.08.30

IANUS, întreprindere cooperativă, MD

2014.08.18

Ducates Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
Ducates Grup S.R.L.,
societate comercială, MD

2014.08.19

171

MD - BOPI 3/2014
1
144

2
12115

3
015445

4
SABOS

5
2014.08.05

145

12274

015365

2014.08.02

146

12286

015304

2014.08.19

PLUS ASCONI S.R.L., MD

147

12624

015369

2014.08.12

ORHEI-VIT S.A., MD

148
149
150
151
152
153
154

12711
12790
12792
12798
12840
12841
12843

015288
015276
015283
015494
015249
015250
015256

2014.08.11
2014.08.11
2014.08.12
2014.08.26
2014.08.05
2014.08.05
2014.08.02

BOCEAROV Iuri, MD
NPOOO "FENOX", BY
Embil Ilac Sanayi Limited Sirketi, TR
GALIARIS-COM S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Valul - Traian S.R.L., MD

155
156
157

12849
12851
12852

015266
015270
015273

2014.08.03
2014.08.11
2014.08.09

S.C. Johnson & Son, Inc., US
TOPTELFON S.R.L., MD
PONTI S.R.L., MD

158
159
160
161
162
163
164
165
166

12853
12856
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864

015275
015280
015284
015285
015294
015297
015298
015299
015305

2014.08.06
2014.08.12
2014.08.13
2014.08.13
2014.08.18
2014.08.20
2014.08.20
2014.08.20
2014.08.19

167

12865

015307

NICOLTAT - PRIM S.R.L., MD
NINEVIA S.R.L., MD
ŞTEVIPROD S.R.L., MD
TRIMADIO S.R.L., MD
MANOLII S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MANDOLINA S.R.L., MD
MANDOLINA S.R.L., MD
MANDOLINA S.R.L., MD
VINIMPEX S.R.L., întreprindere mixtă,
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
IOVU Rodica, MD

168
169
170

12866
12867
12868

015309
015310
015312

171
172

12872
12873

015324
015325

173
174
175
176
177
178

12874
12875
12876
12877
12878
12879

015326
015327
015331
015332
015333
015339

Marcă
tridimensională
Marcă
tridimensională
SOCOVITA
СОКОВИТА
LILO
FENOX
NEO-PENOTRAN
STATUS
V.D.C.S.
V.D.C.C.
VALUL TRAIAN
V S.R.L.
GLADEMATIC
AZART
Marcă
tridimensională
Golden Lion
NINEVIA
Şteviprod
TRIMADIO TMA
BABY HALL
DoMo
FLANCO
ALTEX
МОЛДАВСКИЙ
СТАНДАРТ
ROSALINDA
Farmecul imaginaţiei
3NB
C CADOVA IMPEX
РОМАНТИКА
ВКУСА
CULTPROSVET
СВЕТОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
LIGHTING
TEHNOLOGIES
СВЕТОПРИБОР
Marcă figurativă
ТОРБА ВИН
LADY FIRE
LADY STORY
CAMARAD

6
Ducates Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
EURO-ALCO S.A., MD

179

12904

015252

180
181

12905
12906

015253
015254

182
183
184

12932
12933
12934

185

2014.08.20
2014.08.20
2014.08.20
2014.08.24
2014.08.21
2014.08.21

2014.08.02
2014.08.02
2014.08.02

LAPMOL S.R.L., MD
LAPMOL S.R.L., MD

015345
015346
015347

SĂNĂTATE
ÎN FIECARE ZI
MAXILIFE
GUSTUL
PARADISULUI
Marcă figurativă
Marcă figurativă
ABTEI

OPTIMUS PLUS S.R.L., MD
OPTIMUS PLUS S.R.L., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
VOLCU Oleg, MD
VOLCU Oleg, MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
LAPMOL S.R.L., MD

2014.08.24
2014.08.24
2014.08.24

12935

015354

НАВАЖДЕНИЕ

2014.08.11

186

12938

015368

2014.08.09

187
188

12941
12947

015378
015397

DESTIN
TOAST DE LUX
ANDY’S PIZZA
PM Protect

SVETILEN S.R.L., MD
SVETILEN S.R.L., MD
Omega Pharma Innovation & Development
NV, BE
Vinăria-Bardar S.A.,
fabrică de vinuri, întreprindere mixtă, MD
MEDIA ALIANŢA S.R.L., MD

189
190

12959
12960

015427
015428

BLUE LABEL
RED LABEL

2014.08.13
2014.08.13

172

2014.08.21
2014.08.21
2014.08.26
2014.08.26
2014.08.26
2014.08.25

SVETILEN S.R.L., MD
CADOVA-IMPEX S.R.L., MD
SĂLCUŢA S.R.L.,
societate comercială, MD
CULTPROSVET S.R.L., MD
OPTIMUS PLUS S.R.L., MD

2014.08.25
2014.08.05

TRANGA Andrei, MD
TANDEM GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Diageo Brands B.V., NL
Diageo Brands B.V., NL

MD - BOPI 3/2014
1
191

2
12961

3
015430

5
2014.08.13

6
Diageo Brands B.V., NL

015433

4
JOHNNIE WALKER
GOLD LABEL
GRANDEUR

192

12964

2014.08.20

12968

015448

AMBIANŢA

2014.08.19

194
195

12989
12995

015495
015496

2014.08.26
2014.08.16

196
197

12996
13053

015498
015248

2014.08.13
2014.08.03

Diageo Brands B.V., NL
PLUS-ASCONI S.R.L., MD

198

13056

015367

2014.08.06

Sportal - Prim S.R.L., MD

199

13065

015523

GALIARIS
Lambri
VENI VIDI VICI
Marcă figurativă
Marcă
tridimensională
SPORT.MD
trăieşte din plin
ALIOR

Hyundai Motor Company, companie
cu răspundere limitată încorporată conform
legilor din Republica Coreea, KR
AMBIANŢA S.R.L.,
societate comercială, MD
GALIARIS-COM S.R.L., MD
PÎSLARI Octavian, MD

193

2014.08.05

200

13151

015291

moldpres

2014.08.17

201
202
203

13261
13269
13271

015501
015255
015336

2014.08.26
2014.08.02
2014.08.25

204

13272

015342

ДУША ГАЙДУКА
LĂPTĂREASA
СТАРЫЙ
МЕЛЬНИК
FESTIVAL

205
206

13321
13465

015295
015338

aluplast
REAL

2014.08.18
2014.08.25

207

13466

015341

ARC

2014.08.25

208

13467

015366

FAMILY WINE

2014.08.05

209
210
211
212

13468
13902
13903
13917

015499
015343
015344
015289

JOHNNIE WALKER
Marcă figurativă
Marcă figurativă
SANG DE TERRE

2014.08.13
2014.08.24
2014.08.24
2014.08.17

213

14006

015500

2014.08.26

214

14014

015492

2014.08.26

IMPERIAL VIN S.A., MD

215
216

14144
15320

015429
015268

МУСКАТНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Marcă
tridimensională
KEEP WALKING
Izvorul Curat

DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MOLDPRES, întreprindere de stat,
agenţie informaţională, MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
LAPMOL S.R.L., MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Aluplast GmbH, DE
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstvennostju "ARGUMENT-XX", RU
Diageo Brands B.V., NL
SVETILEN S.R.L., MD
SVETILEN S.R.L., MD
SUVOROV-VIN S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

2014.08.13
2014.08.06

Diageo Brands B.V., NL
RAZA-IMPEX S.R.L., MD

2014.08.25

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2013 0034

2013.04.08

1 (17)

2014.02.21

6/2013
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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, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
(73) Titular, cod ST.3 OMPI

Nr.
crt.
1

GHIADA S.R.L., MD
Str. Munceşti nr.793, bloc 2, MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova
BUZA Serghei, MD
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8, MD-3400, Hînceşti,
Republica Moldova
OOO "COMPANIA " EVROVIN", RU
Ul. Şosseinaia, d. 1, corp. 1, 109548, Moscova,
Federaţia Rusă
ALMOS-COM S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Teilor nr.11, ap. 115, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
ALMOS-COM S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Teilor nr.11, ap. 115, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

2

3

4

5

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

552

f 2003 0081

2003.08.26

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2013.08.26

1154

f 2008 0070

2008.08.21

2013.08.21

1155

f 2008 0073

2008.08.29

2013.08.29

1158

f 2008 0068

2008.08.05

2013.08.05

1159

f 2008 0067

2008.08.05

2013.08.05

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate
OPI

Nr.
crt.
1

2

Marcă

Cerere de
înregistrare
a mărcii

174

Nr.
titlului
de protecţie
013122

033161

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI,

10851

12/2003
7/2004
12/2004
1/2009
9/2013

Date iniţiale

(730)
PIT Evghenii, UA

-

Date rectificate

(730)
PIT Ievgenii, UA

(526)
Elementele mărcii
asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "&",
"Partners".
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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 februarie 2014, în privinţa cărora procedura
a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

3
MOREN GROUP
S.A., LV

4
2013.06.21
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
şi împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
6
2014.02.26 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 029797 din 2011.09.15.
2. Se respinge revendicarea contestatarului.
3. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.03.26.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

MIGDAL-P S.A.,
MD

2013.10.10
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.07
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 33, în temeiul art. 7(2) al Legii
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

MOLDAV-SCHII
STANDART
S.R.L.,
întreprindere
cu capital străin,
fabrică de vinuri
şi divinuri, MD

2013.07.10
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
şi împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.02.26 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 030819 din 2012.03.12.
2. Se acceptă revendicarea contestatarului.
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.04.12
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 33, 35.
4. 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. 40 din Taxele pentru
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
5. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale 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. (2-4) din
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
Chateau Crico
029797
2011.09.15
MOREN GROUP
S.A., LV

2

Marcă naţională
СТАРО
МОЛДАВСКИЙ
031215
2012.06.05
MIGDAL-P S.A.,
MD

3

Marcă naţională
LE SAGE
030819
2012.03.12
MOLDAVSCHII
STANDART S.R.L.,
întreprindere
cu capital străin,
fabrică de vinuri
şi divinuri, MD
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contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei
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1
4

2
Marcă naţională
GRAN PATRON
BURDEOS
031275
2012.06.15

5

Patrón Spirits
International AG, a
corporation duly
organized and
existing under the
laws of Switzerland,
CH
Marcă naţională

3
4
Patrón Spirits
2013.12.23
International AG, Împotriva Deciziei
a corporation duly
de respingere
organized and
totală a cererii
existing under the
de înregistrare
laws of
a mărcii
Switzerland, CH

5
6
2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.25
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate în
baza art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale, pentru
"băuturi spirtoase din agave care beneficiază
de denumirea de origine controlată "Tequila""
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra elementului verbal "BURDEOS".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

PHILIP MORRIS
BRANDS
S.A.R.L., CH

2013.08.16
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii fără drept
exclusiv asupra
unor elemente
verbale

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.13
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO",
"POCKET PACK", în temeiul art. 7(2) al Legii
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

PHILIP MORRIS
BRANDS
S.A.R.L., CH

2013.08.16
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii fără drept
exclusiv asupra
unor elemente
verbale

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.13
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO",
"POCKET PACK", în temeiul art. 7(2) al Legii
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor
verbale "GOLD", "ORIGINAL".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

PHILIP MORRIS
BRANDS
S.A.R.L., CH

2013.08.15
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii fără drept
exclusiv asupra
unor elemente
verbale

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.22
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului
exclusiv asupra elementelor „MARLBORO”,
„FINE TOUCH”, în temeiul art. 7(2) al Legii nr.
38/2008 privind protecţia mărcilor. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementului
verbal „GOLD”.
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. 40 din Taxele pentru
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

032046
2012.11.05

6

PHILIP MORRIS
BRANDS S.A.R.L.,
CH
Marcă naţională

032047
2012.11.05
PHILIP MORRIS
BRANDS S.A.R.L.,
CH
7

Marcă naţională

031654
2012.08.21
PHILIP MORRIS
BRANDS S.A.R.L.,
CH
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1
8

2
Marcă naţională

3
PHILIP MORRIS
BRANDS
S.A.R.L., CH

4
2013.08.15
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii fără drept
exclusiv asupra
unor elemente
verbale

5
6
2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.22
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO",
"FINE TOUCH", "TOUCH" în temeiul art. 7(2)
al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "GOLD", "ORIGINAL".
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. 40 din Taxele pentru
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

FORT S.R.L.,
firmă, MD

2013.08.28
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.02.26 1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.28
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 40 şi
pentru produsele "incubatoare pentru ouă" din
clasa 07, "produse (necuprinse în alte clase)
din trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă
de mare; toate cu excepţia mobilei" din clasa
20 şi pentru următoarele servicii din clasa 37:
"construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; toate
cu excepţia producerii, reparaţiei şi deservirii
mijloacelor de transport cu motor şi a părţilor
lor".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

ENCIU Serghei,
MD

2013.08.23
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.06.26.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

CALZATURIFICI
O GIOVANNI
FABIANI S.r.l., IT

2013.07.12
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.04.19.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

031655
2012.08.21
PHILIP MORRIS
BRANDS S.A.R.L.,
CH

9

Marcă naţională

030567
2012.02.01
FORT S.R.L., firmă,
MD

10

Marcă naţională
LA CRÎŞMĂ
030718
2012.03.02

11

ENCIU Serghei, MD
Marcă internaţională
FABIANI
IR 646 324
1995.09.15
CALZATURIFICIO
GIOVANNI
FABIANI S.r.l., IT
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1
12

2
Marcă internaţională

3
SC AAYLEX
PROD SRL, RO

4
2014.01.10
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

NUOVA
CENTAURO
S.r.l., IT

2013.07.05
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
şi împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
6
2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.04
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 29, 31, 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 1114731
2012.01.16

13

14

15

16

SC AAYLEX PROD
SRL, RO
Marcă internaţională

2014.02.27 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1072983 din 2010.08.02.
2. Se acceptă revendicarea contestatarului.
GUARDIANI
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.01.11
IR 1072983
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
2010.08.02
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 18, 25.
NUOVA
4. Se transmite dosarul în Departamentul
CENTAURO S.r.l.,
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
IT
continuarea procedurilor.
Marcă internaţională Zumba Fitness,
2014.02.27 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
2013.10.25
LLC, US
cererea IR 1050453 din 2010.09.03.
Privind repunerea
în dreptul
2. Se acceptă revendicarea contestatarului.
ZUMBA
de a contesta
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
şi împotriva
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.19
IR 1050453
Deciziei
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
2010.09.03
de respingere
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
totală a cererii de
în cerere din clasele 09, 25, 41.
Zumba Fitness,
înregistrare
4. Se transmite dosarul în Departamentul
LLC, US
a mărcii
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
PHOENIX
Marcă internaţională
2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2013.12.18
CONTACT GmbH Împotriva Deciziei
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
& Co. KG, DE
de respingere
PHOENIX
Modele şi Desene Industriale din 2013.09.25
parţială a cererii
CONTACT
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
de înregistrare
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
a mărcii
în cerere din clasele 03, 08, 09, 16, 37, 38, 42,
IR 1125907
pentru totalitatea produselor revendicate din
2011.10.28
clasa 06, cu excepţia "ferestrelor, uşilor,
mulurilor, fitingurilor pentru clădiri, garniturilor şi
PHOENIX
accesoriilor pentru ferestre şi uşi, toate
CONTACT GmbH &
produsele menţionate fiind din metal şi incluse
Co. KG, DE
în această clasă", precum şi pentru
următoarele produse din clasa 07: "maşini
pentru tăierea cablului şi maşini pentru
presarea cablului, maşini automate de tăiere a
cablului, cleşte pentru presarea cablului".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Desene
S. A. "ORHEI2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
2013.10.03
si modele
VIT", MD
temeiul scrisorii de acord prezentate.
Împotriva Hotărârii
industriale
de respingere
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului
a cererii
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
Motive decorative
de înregistrare
2013.09.24 şi se acceptă înregistrarea
pentru ambalaje
a desenului,
desenului, modelului industrial conform cererii
modelului
nr. depozit f 2012 0078 din 2012.08.08.
f 2012 0078
industrial
3. Se transmite dosarul în Departamentul
2012.08.08
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
S. A. "ORHEI-VIT",
MD
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
din 5 februarie 2014 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel
Chişinău din 17 octombrie 2013 prin care a fost recunoscută
notorietatea mărcii „Букет Бессарабии”, titular S.A.”Basvinex”
Întru executarea Deciziei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de
Justiţie din 5 februarie 2014, privind casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 17 octombrie 2013,
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Basvinex” împotriva Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Societăţii pe Acţiuni de tip închis „Buket Moldavii” cu privire
la recunoaşterea notorietăţii mărcii:
- se radiază din Registrul Mărcilor Notorii şi din Baza de Date „Mărci Naţionale” menţiunea
privind notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii figurative „Букет Бессарабии”
, cu caractere speciale în alb-negru, pentru produsele din clasa 33- vinuri, vinuri spumante,
tincturi, divinuri, înregistrată după S.A.”Basvinex” str. Studenţilor 1/7, MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova.

Cu privire la anularea încheierii
executorului judecătoresc nr. 010-927/13 din 12.07.2013
privind aplicarea interdicţiei asupra cererii de înregistrare
a desenului/modelului industrial nr. depozit f 2012 0101,
solicitant Drobizki Dmitri
Întru executarea Deciziei Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 10.02.2014 privind
menţinerea fără modificări a hotărârii Judecătoriei Buiucani prin care a fost anulată Încheierea
executorului judecătoresc, Iacob Miron, nr. 010-927/13 din 12.07.2013 privind asigurarea executării
documentului executoriu prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei pe bunurile SC ”Miruba” S.R.L.,
c/f 1006600060379, directorului Drobizki Dmitri, IDNP 0972108030479:
- se anulează interdicţia asupra cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
nr. depozit f 2012 0101 din 2012.11.02, solicitant Drobizki Dmitri, str. Grenoble nr 163/4, ap. 51,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al cererii de înregistrare a
desenului/modelului industrial, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului TUTUN-CTC S.A
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-521-522/14 din
13.02.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului TUTUN-CTC
S.A., c/f 1002600005141:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 383, R 385, R 386, R 387, R 388, R 389, R 390,
R 391, R 2935, R 5844, R 5845, R 5850, R 7142, R 7229, R 7230, R 7336, R 7711, R 8719, R 8720,
R 8722, R 11103, 11438, 12037, 13358, 14149, 14601, 15321, 15333, 15513, 16151, 17070, 19573,
19574, 19721, 20052, 21709, 24805, nr. 693578, 694519, 715065, 798526, 841105, 1139053,
1139054, 1139055, 1139056, 1139057, 1139058, 1139331, înregistrate pe numele titularului TUTUNCTC S.A., Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova;
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- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului TUTUN-CTC S.A., c/f 1002600005141, Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la executarea
Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 09.12.2013
Privind anularea înregistrarii mărcii nr. 23704,
Titular SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A., PA
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 09.12.2013 privind anularea înregistrării
mărcii nr. 23704 din 22.03.2012, în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia
mărcilor:
- se anulează înregistrarea mărcii nr. 23704 din 22.03.2012 şi se declară nul certificatul de
înregistrare a mărcii eliberat pe numele SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A., PA, Via Ricardo J. Alfaro,
"The Century Tower" Building, Office 905, Panama, Panama.

Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra mărcilor nr. 10661, nr. 12719, nr. 16369,
titular ORHEI-VIN S.A.
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie din 22.01.2014 în pricina civilă la cererea introductivă înaintată de S.A. „Drum-2”
către S.A. „Orhei-Vin” privind intentarea procesului de insolvabilitate, prin care a fost casată integral
încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02.12.2013, privind anularea măsurilor de asigurare aplicate
asupra bunurilor S.A. „Orhei-Vin” în baza încheierii Curţii de Apel Chişinău din 14.11.2013 (dosarul nr.
2c-331/2013):
- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 10661 din 04.04.2003, nr. 12719 din 21.04.2004,
nr. 16369 din 21.04.2004, înregistrate pe numele titularului ORHEI-VIN S.A., str. Boris Glavan nr. 10,
MD-3502, Orhei, Republica Moldova, c/f 1002606001352, aplicat prin Ordinul Directorului General
AGEPI nr. 187 din 04.12.2013.

Cu privire la ridicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului TUTUN-CTC S.A
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-521-522/14 din
24.02.2014, privind ridicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului TUTUN-CTC
S.A., c/f 1002600005141:
- se ridică sechestrul asupra mărcilor nr. R 383, R 385, R 386, R 387, R 388, R 389, R 390,
R 391, R 2935, R 5844, R 5845, R 5850, R 7142, R 7229, R 7230, R 7336, R 7711, R 8719, R 8720,
R 8722, R 11103, 11438, 12037, 13358, 14149, 14601, 15321, 15333, 15513, 16151, 17070, 19573,
19574, 19721, 20052, 21709, 24805, nr. 693578, 694519, 715065, 798526, 841105, 1139053,
1139054, 1139055, 1139056, 1139057, 1139058, 1139331, înregistrate pe numele titularului TUTUNCTC S.A., Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală
susmenţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 19441, titular GDS-COM S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/374/2014 din
27.02.2014 (dosarul nr. 2e-1143/13) privind aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 19441 din
25.02.2009, înregistrată pe numele titularului GDS-COM S.R.L., c/f 1002601000981:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 19441 din 25.02.2009 înregistrată pe numele titularului
GDS-COM S.R.L., Str. Alexandru cel Bun nr. 83, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 19441 din 25.02.2009, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 20.11.2013 privind constatarea notorietăţii
mărcii nr.19590 după ORHEI-VIT S.A.
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20.11.2013, în pricina civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de „ORHEI-VIT” S.A. către AGEPI şi Hipp&Co. privind recunoaşterea
notorietăţii mărcii nr. 19590 din 28.02.2008, titular ORHEI-VIT S.A. pe teritoriul Republicii Moldova;
recunoaşterea faptului similitudinii mărcilor nr. 19590 titular ”Orhei-Vit” SA, nr. 633148 şi nr. 23536,
titular compania Hipp&Co şi încălcării drepturilor reclamantului; anularea Hotărârii Comisiei de
Contestaţii AGEPI din 30.10.2012; anularea Deciziei AGEPI din 23.12.2012 cu privire la înregistrarea
7
şi eliberarea certificatului nr. 23536, solicitant Hipp&Co, în temeiul art. 32 al Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor:
- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca naţională
nr. 19590 din
28.02.2008, după ORHEI-VIT S.A, Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova;
- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare
la marca notorie

nr. 19590 din 28.02.2008.

Cu privire la aplicarea interdicţiei
asupra cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
nr. depozit f 2012 0101, solicitant Drobizki Dmitri
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Iacob Miron, nr. 010-263R;264R/14 din
21.02.2014 privind asigurarea executării documentului executoriu prin care s-a dispus aplicarea
interdicţiei pe bunurile SC ”Miruba” S.R.L., c/f 1006600060379, directorului Drobizki Dmitri, IDNP
0972108030479:
- se aplică interdicţia asupra cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. depozit
f 2012 0101 din 2012.11.02, solicitant Drobizki Dmitri, str. Grenoble nr 163/4, ap. 51, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală referitor la cererea de
înregistrare a desenului/modelului industrial nr. depozit f 2012 0101 din 2012.11.02, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil, comercial
şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie
din 26.02.2014 privind anularea înregistrării modelului industrial
nr. 1274,titular UNIXONE S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiţie din 26.02.2014 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 10.07.2013, prin care s-a anulat înregistrarea modelului industrial nr. 1274 din 18.11.2010, în
temeiul art. 26 (1) b) al Legii nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale:
- se anulează înregistrarea modelului industrial nr. 1274 din 18.11.2010 şi se declară nul
certificatul de înregistrare a modelului industrial eliberat pe numele UNIXONE S.R.L., MD, str. Calea
Basarabiei nr. 2, MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului SC Multievo S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/709/2014 din
10.03.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului SC Multievo
S.R.L. , c/f 1004600026339:
- se aplică sechestru asupra cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 031914 din
10.10.2012, 032506 din 23.01.2013, 032507 din 23.01.2013 şi asupra mărcilor cu nr. 13097 din
26.10.2004 şi 16490 din 17.04.2007, înregistrate pe numele titularului SC Multievo S.R.L., Str. Bucuriei
nr. 1, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului SC Multievo S.R.L., Str. Bucuriei nr. 1, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la executarea
Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 08.04.2013 privind constatarea
notorietăţii mărcii verbale ”Cristina” din 31.12.1999
după Î.C.S. ”Cristina Mold-Rom Simpex” S.R.L.
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 08.04.2013, în pricina civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de Î.C.S „Cristina Mold-Rom Simpex” S.R.L. către AGEPI privind
7
recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale, în temeiul art. 32 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia
mărcilor:
- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca verbală CRISTINA pentru
produsele şi serviciile din clasele 25 şi 35, după Î.C.S „Cristina Mold-Rom Simpex” S.R.L.,
str. Armenească, 51,
MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova, începînd cu data de 31 decembrie 1999;
- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare
la marca notorie CRISTINA.
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IX
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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Formularul-tip
al Deciziei de reînnoire a dreptului de utilizare
a denumirii de origine protejate
În scopul implementării prevederilor Legii 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor
geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţi tradiţionale garantate, prin ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 39 din 11.03.2014 a fost aprobat formularul-tip al Deciziei de reînnoire a dreptului de utilizare
a denumirii de origine protejate:
Nr.
crt.
1

Denumire formularului
Decizia de reînnoire a dreptului de utilizare
a denumirii de origine protejate

Codul formularului
F-02-DO-020-I-01-0531

Cu privire la aprobarea documentelor tipizate
referitoare la invenţii şi 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 Directorului General al AGEPI nr.104 din 17.06.2013, prin ordinul Directorului General AGEPI
nr. 166 din 30.10.2013 au fost aprobate şi puse în aplicare următoarele documente tipizate:
1. formularele-tip referitoare la invenţii;
2. formularele-tip referitoare la soiuri de plante.
Lista formularelor-tip referitoare la invenţii
Nr.
1
2
3
4

Denumirea formularului

Codul formularului

Cerere de brevet de invenţie
Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată
Cerere de transformare
Cerere de examinare a opoziţiei

F-01-BI-001-E-01-0209
F-01-BI-002-E-01-0210
F-01-BI-005-E-01-0213
F-01-BI-009-E-01-0217

Lista formularelor-tip referitoare la soiuri de plante
Nr.
crt.

Denumirea formularului

Codul formularului

I. Cereale pentru boabe
1
2
3
4
5
6
7

Chestionar tehnic/ Grâu
Chestionar tehnic/ Orz
Chestionar tehnic/ Secară
Chestionar tehnic/ Triticale
Chestionar tehnic/ Ovăz
Chestionar tehnic/ Porumb
Chestionar tehnic/ Sorg

F-01-SP-023-E-01-0243
F-01-SP-020-E-01-0240
F-01-SP-051-E-01-0271
F-01-SP-033-E-01-0253
F-01-SP-055-E-01-0275
F-01-SP-008-E-01-0228
F-01-SP-062-E-01-0282

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chestionar tehnic/ Mazăre
Chestionar tehnic/ Fasole
Chestionar tehnic/ Soia
Chestionar tehnic/ Linte
Chestionar tehnic/ Arahide
Chestionar tehnic/ Măzăriche de primăvară
Chestionar tehnic/ Măzăriche de toamnă
Chestionar tehnic/ Lucernă
Chestionar tehnic/ Năut
Chestionar tehnic/ Bob de gradină
Chestionar tehnic/ Fasoliţă

II. Leguminoase
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F-01-SP-024-E-01-0244
F-01-SP-032-E-01-0252
F-01-SP-022-E-01-0242
F-01-SP-052-E-01-0272
F-01-SP-039-E-01-0259
F-01-SP-021-E-01-0241
F-01-SP-054-E-01-0274
F-01-SP-034-E-01-0254
F-01-SP-056-E-01-0276
F-01-SP-038-E-01-0258
F-01-SP-057-E-01-0277
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III. Plante oleaginoase
1

Chestionar tehnic/ Floarea-soarelui

F-01-SP-007-E-01-0227

IV. Plante tehnice si furajere
1
2
3
4

Chestionar tehnic/ Sfeclă de zahăr
Chestionar tehnic/ Sfeclă furajeră
Chestionar tehnic/ Tutun
Chestionar tehnic/ Topinambur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chestionar tehnic/ Levănţică
Chestionar tehnic/ Şerlai
Chestionar tehnic/ Jaleş de gradina
Chestionar tehnic/ Gălbenele
Chestionar tehnic/ Mentă
Chestionar tehnic/ Armurariu
Chestionar tehnic/ Coriandru
Chestionar tehnic/ Busuioc
Chestionar tehnic/ Tomată verde de Mexic
Chestionar tehnic/ Molură

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chestionar tehnic/ Tomate
Chestionar tehnic/ Castravete
Chestionar tehnic/ Ardei gras
Chestionar tehnic/ Pătlăgea vânăta
Chestionar tehnic/ Mărar
Chestionar tehnic/ Cartof
Chestionar tehnic/ Ceapă
Chestionar tehnic/ Hrean
Chestionar tehnic/ Usturoi
Chestionar tehnic/ Sfeclă roşie

1
2
3
4
5
6

Chestionar tehnic/ Gladiolă
Chestionar tehnic/ Bujor
Chestionar tehnic/ Cana
Chestionar tehnic/ Stânjenel
Chestionar tehnic/ Ruj de toamnă
Chestionar tehnic/ Crizantemă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chestionar tehnic/ Măr
Chestionar tehnic/ Portaltoi de măr
Chestionar tehnic/ Păr
Chestionar tehnic/ Prun
Chestionar tehnic/ Portaltoi de prunus
Chestionar tehnic/ Gutui
Chestionar tehnic/ Piersic
Chestionar tehnic/ Vişin
Chestionar tehnic/ Cireş
Chestionar tehnic/ Cais
Chestionar tehnic/ Nuc
Chestionar tehnic/ Salcie
Chestionar tehnic/ Căpşun
Chestionar tehnic/ Cătină
Chestionar tehnic/ Viţă-de-vie

F-01-SP-059-E-01-0279
F-01-SP-060-E-01-0280
F-01-SP-043-E-01-0263
F-01-SP-070-E-01-0290

V. Plante aromatice si medicinale
F-01-SP-049-E-01-0269
F-01-SP-044-E-01-0264
F-01-SP-046-E-01-0266
F-01-SP-048-E-01-0268
F-01-SP-042-E-01-0262
F-01-SP-047-E-01-0267
F-01-SP-061-E-01-0281
F-01-SP-067-E-01-0287
F-01-SP-068-E-01-0288
F-01-SP-066-E-01-0286

VI. Specii legumicole
F-01-SP-031-E-01-0251
F-01-SP-036-E-01-0256
F-01-SP-012-E-01-0232
F-01-SP-037-E-01-0257
F-01-SP-045-E-01-0265
F-01-SP-041-E-01-0261
F-01-SP-063-E-01-0283
F-01-SP-064-E-01-0284
F-01-SP-065-E-01-0285
F-01-SP-035-E-01-0255

VII. Plante ornamentale
F-01-SP-011-E-01-0231
F-01-SP-017-E-01-0237
F-01-SP-013-E-01-0233
F-01-SP-015-E-01-0235
F-01-SP-016-E-01-0236
F-01-SP-014-E-01-0234

VIII. Pomi, arbuşti şi viţă-de-vie
F-01-SP-019-E-01-0239
F-01-SP-053-E-01-0273
F-01-SP-028-E-01-0248
F-01-SP-010-E-01-0230
F-01-SP-058-E-01-0278
F-01-SP-026-E-01-0246
F-01-SP-025-E-01-0245
F-01-SP-030-E-01-0250
F-01-SP-029-E-01-0249
F-01-SP-027-E-01-0247
F-01-SP-050-E-01-0270
F-01-SP-069-E-01-0289
F-01-SP-040-E-01-0260
F-01-SP-071-E-01-0291
F-01-SP-009-E-01-0229

Formularele-tip pot ﬁ obţinute direct la AGEPI sau accesate la adresa:
http://agepi.gov.md/md/inventioms/forms.php (formulare invenţii)
http://agepi.gov.md/md/plants/questionnaire.php (formulare soiuri de plante)
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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