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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor
de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include
indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii
internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

General information
The Oﬃcial Bulletin of Intellectual Property contains diﬀerent information.
Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks,
geographical indications, appellations of origin, industrial designs.
Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published
oﬃcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the ﬁeld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных
в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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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 2018)
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
Insulele Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Republica Capului
Verde
Cipru
Cehia
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guyana
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
Kârghâzstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreeană
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
Malaezia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oﬁciul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Rwanda
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
Chineză
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Sfântul Vincent şi
Grenadinele
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de brevet de invenţie, brevetele şi
brevetele de scurtă durată acordate, în special datele bibliograﬁce, rezumatele şi, după caz, materialele
graﬁce ale acestora, datele bibliograﬁce referitoare la cererile de brevet european pentru care se solicită
validarea în Republica Moldova şi la brevetele europene validate, precum şi listele brevetelor şi brevetelor
de scurtă durată eliberate.
Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasiﬁcării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice ﬁind simbolul unei secţiuni CIB.

L

egal protection of inventions in the Republic of Moldova is aﬀorded on the basis of the Law
No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to
the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention
may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI, directly or through a representative, by any
person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.
In the Section are published data on patent applications, granted patents and short-term patents for
invention, particularly bibliographic data, abstracts and, where appropriate, graphic materials thereof,
bibliographic data on European patent applications for which validation in the Republic of Moldova
is sought and on validated European patents, and lists of issued patents and short-term patents for
invention.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50/2008 об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, о предоставленных патентах
на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты
и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к
заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и
к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и
краткосрочных патентов на изобретения.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
Data publicării traducerii revendicărilor modiﬁcate
Date of publication of the translation of the amended claims
Дата публикации перевода измененной формулы
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
maintained in its amended form
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
в измененной форме
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul cererii transformate şi data transformării
Number of converted patent application and date of conversion
Номер преобразованной заявки и дата преобразования
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со
Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
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(80) Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента
Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modiﬁcată
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме
(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european
Date of publication of the request for validation of the European patent
Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(96) Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
Number and ﬁling date of the European patent application
Номер и дата подачи заявки на европейский патент
(97) Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
Number and date of publication of the European patent application by the EPO
Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент

10

INVENŢII

MD - BOPI 3/2020
CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://agepi.gov.md/sites/default/ﬁles/2016/01/coduri_st16_ro_18.01.2016.pdf)
1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit
sau data priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the ﬁling date
or recognized priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока
с даты подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application published within the established term with a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application published within the established term without a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– patent application published with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– patent application with corrections or amendments to any part of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями
любой части документа
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie
– granted patent for invention, amended after opposition procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения
или признания патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа
T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european
– translation of the claims of a European patent application
– перевод формулы заявки на европейский патент
T2 – traducerea fasciculului de brevet european validat
– translation of the validated European patent speciﬁcation
– перевод валидированного европейского патента
T3 – Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
– Translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in its amended form
– Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме
T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată
– translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in limited form
– перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной форме
T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to the front
(bibliographic) page of the document
– скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями
в титульном листе документа
T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to any part of the document
– cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части
документа
1.2 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal
de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
– short-term patent application published before the established term of 18 months
after the ﬁling date or recognized priority date
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного
срока с даты подачи или даты признанного приоритета
U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term together with a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске
U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term without a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске
U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации
заявки)
Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный
вследствие процедуры возражения
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Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front
(bibliographic) page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой
части документа
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic)
page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части документа

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate
Published short-term patent applications
Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate
Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested
Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
Молдова
FF4A

Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
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FF9Y

INVENTIONS

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

FG9A Publicarea traducerii fascicolului de brevet european validat în Republica Moldova
Publication of the translation of the European patent speciﬁcation validated in the Republic of Moldova
Публикация перевода описания изобретения к европейскому патенту, валидированному в Республике
Молдова
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
FA9Y

Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
List of withdrawn short-term patent applications
Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент

FC9Y

Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
List of rejected short-term patent applications
Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat
List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

A

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТ РЕБ НО СТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT PERFORMING
OPERATIONS. TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ
ПРО ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. Descriptions
of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the public in the
AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в статьей 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. Описания
к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI,
общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно статье 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.
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(21) a 2018 0073 (13) A2
(51) Int. Cl.: B61D 49/00 (2006.01)
(22) 2018.09.06
(71)(72) CHETRARI Serghei, MD
(54) Posibilitatea construirii trenurilor electromagnetice, astfel încât acţiunea câmpului
electromagnetic să cadă doar asupra unei
părţi şi nu asupra a tot trenul electromagnetic
(57) Pentru scăderea riscului de la acţiunea câmpului electromagnetic asupra trenului şi persoanelor ce călătoresc cu trenul, de asemenea mărfurilor transportate, este posibil ca
partea, asupra căreia acţionează câmpurile
electromagnetice, să fie executată de diferite
forme, astfel încât câmpul electromagnetic să
nu cadă pe restul părţilor trenului.

INVENTIONS
(21)
(51)

a 2018 0067 (13) A2
Int. Cl.: B64G 1/00 (2006.01)
B64G 1/26 (2006.01)
F02K 9/00 (2006.01)
F02K 9/34 (2006.01)
(22) 2018.09.03
(71)(72) CHETRARI Serghei, MD
(54) Ecran pentru protecţia fundului rachetei de
la temperaturi şi presiune înaltă şi pentru
folosirea presiunii totale, formate de
gazele de ardere
(57) Pentru protecţia fundului rachetei de la
temperaturi extreme şi obţinerea puterii
adăugătoare este posibil de a acoperi fundul
rachetei cu un ecran adăugător în formă de
umbrelă, care va ajuta la respingerea
adăugătoare a rachetei, folosind presiunea,
care se formează la arderea combustibilului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
The possibility of building electromagnetic
trains so that the action of the electromagnetic field may fall only on one part
and not on the whole electromagnetic train
To reduce the risk of electromagnetic field
action on the train and people traveling by
train, as well as the transported goods, it is
possible that the part affected by the electromagnetic fields is made of various shapes so
that the electromagnetic field may not fall on
the other parts of the train.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

(57)

Claims: 1
Fig.: 1

Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Возможность построения электромагнитных поездов таким образом, чтобы
действие электромагнитного поля падало только на одну часть и не на весь
электромагнитный поезд
Для уменьшения риска от воздействия
электромагнитного поля на поезд и людей,
путешествующих поездом, а также перевозимые грузы, возможно, чтобы часть, на
которую действуют электромагнитные поля, была выполнена различных форм, таким образом, чтобы электромагнитное поле не падало на остальные части поезда.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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*
* *
Screen for protecting rocket bottom from
temperatures and high pressure and for
using all the pressure created by the combustion gases
To protect the rocket bottom from excessive
temperatures and to obtain additional power,
it is possible to cover the rocket bottom with
an additional umbrella-shaped screen, which
will help to further repel the rocket, using the
pressure that is created when burning fuel.

(54)

(57)

*
* *
Экран для защиты днища ракеты от
температур и высокого давления и для
использования всего давления, созданного газами горения
Для защиты днища ракеты от чрезмерных
температур и получения дополнительной
мощности есть возможность накрыть днище ракеты дополнительным экраном в виде зонта, который поможет для дополнительного отталкивания ракеты, используя
давление, которое создается при сжигании
топлива.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENŢII
(21)
(51)

(22)
(71)

(72)

(54)

(57)

a 2018 0082 (13) A2
Int. Cl.: C07F 13/00 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
2018.09.19
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
BACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD;
KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra,
MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC
Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL
Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD
Compuşi coordinativi izobutirato-clorometoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)mangan(II) metanol solvat şi diaquanitrato-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)mangan(II)
nitrat
în
calitate
de
biostimulatori ai sintezei proteazelor
exocelulare la tulpina de fungi miceliali
Fusarium gibbosum CNMN FD 12
Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi
anume la doi compuşi coordinativi ai manganului(II) cu ligandul 2,4,6-tris(2-piridil)-striazină, care pot găsi aplicare în calitate de
catalizatori şi biostimulatori în diferite procese
chimice şi biotehnologice.
Conform invenţiei, se revendică compuşii
coordinativi izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II)
metanol
solvat cu formula [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·
CH3OH şi diaquanitrato-(2,4,6-tris(2-piridil)-striazină)-mangan(II)
nitrat
cu
formula
[Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3).
De asemenea, se revendică procedee de
preparare a acestora în reacţia izobutiratului
de mangan(II) cu 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazina
în prezenţa clorhidratului de 2-[bis(2hidroxietil)amino]acetonitril în metanol şi în
reacţia pivalatului de mangan(II, III) cu 2,4,6tris(2-piridil)-s-triazina în prezenţa de nitrat de
disprosiu(III) în etanol.
Compuşii coordinativi revendicaţi posedă
proprietăţi de biostimulatori ai sintezei
proteazelor exocelulare la tulpina de fungi
miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12.
Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)

*
* *
Coordination compounds isobutyratochloro-methoxo-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-striazine)-manganese(II) methanol solvate
and diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-striazine)-manganese(II) nitrate as biostimulators of the synthesis of extracellular pro-
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(57)

teases in the Fusarium gibbosum CNMN
FD 12 mycelial fungi strain
The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to two coordination
compounds of manganese(II) with the ligand
2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine, which can find
application as catalysts and biostimulators in
various chemical and biotechnological processes.
According to the invention, claimed are coordination
compounds
isobutyrato-chloromethoxo-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)manganese(II) methanol solvate with the formula [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH and diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)manganese(II) nitrate with the formula
[Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3).
Methods for their preparation are also claimed
by the reaction of manganese(II) isobutyrate
with 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine in the presence of 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino] acetonitrile hydrochloride in methanol and the reaction of manganese(II, III) pivalate with 2,4,6tris(2-pyridyl)-s-triazine in the presence of
dysprosium(III) nitrate in ethanol.
The claimed coordination compounds possess properties of biostimulators of the synthesis of extracellular proteases in the Fusarium gibbosum CNMN FD 12 mycelial fungi
strain.
Claims: 3
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Координационные соединения изобутирато-хлоро-метоксо-(2,4,6-трис(2-пиридил)-s-триазин)-марганца(II)
метанол
сольват и диаква-нитрато-(2,4,6-трис(2пиридил)-s-триазин)-марганца(II) нитрат
в качестве биостимуляторов синтеза
внеклеточных протеаз штамма мицелиальных грибов Fusarium gibbosum
CNMN FD 12
Изобретение относится к химии и биотехнологии, а именно к двум координационным соединениям марганца(II) с лигандом
2,4,6-трис(2-пиридил)-s-триазин, которые
могут найти применение в качестве катализаторов и биостимуляторов в различных
химических и биотехнологических процессах.
Согласно изобретению, заявляются координационные соединения изобутиратохлоро-метоксо-(2,4,6-трис(2-пиридил)-sтриазин)-марганца(II) метанол сольват с
формулой [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH и
диаква-нитрато-(2,4,6-трис(2-пиридил)-s-
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INVENTIONS

триазин)- марганца(II) нитрат с формулой
[Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3).
Также заявляются способы их получения
реакцией изобутирата марганца(II) с 2,4,6трис(2-пиридил)-s-триазином в присутствии
хлоргидрата
2-[бис(2-гидроксиэтил)амино] ацетонитрила в метаноле и
реакцией пивалата марганца(II, III) с 2,4,6трис(2-пиридил)-s-триазином в присутствии нитрата диспрозия(III) в этаноле.
Заявленные координационные соединения
обладают свойствами биостимуляторов
синтеза внеклеточных протеаз штамма
мицелиальных грибов Fusarium gibbosum
CNMN FD 12.
П. формулы: 3
Фиг.: 1

(21)
(51)
(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

a 2018 0080 (13) A2
Int. Cl.: F16H 55/17 (2006.01)
F16H 55/14 (2006.01)
2018.09.17
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD;
LEALIN Stanislav, MD; CASIAN Maxim, MD;
SCATICAILOV Serghei, MD
Roată-satelit
Invenţia se referă la industria constructoare
de maşini, în special la roţi dinţate cu dinţi
flexibili.
Roata-satelit conţine un butuc, unit prin
intermediul unor spiţe de roată cu două
coroane cu role. Totodată coroanele cu role
sunt legate între ele printr-o membrană flexibilă.

(21)
(51)

* *
Satellite wheel
The invention relates to mechanical engineering, in particular to gearwheels with flexible
teeth.
The satellite wheel comprises a hub, connected by means of wheel spokes to two roller rings. In this case, the roller rings are interconnected by a flexible membrane.
Claims: 1
Fig.: 7
*
*

(72)
(54)
(57)

*

a 2018 0078 (13) A2
Int. Cl.: G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61D 99/00 (2006.01)
2018.09.12
INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE
BIOTEHNOLOGII
ÎN
ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD
MOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana,
MD
Metodă a sero-hemodiagnosticării concomitente a leucozei bovine (SH-test)
Invenţia se referă la medicina veterinară, și
anume la o metodă de diagnosticare a leucozei bovine.
Metoda sero-hemodiagnosticării leucozei bovine include prelevarea probelor de sânge cu
anticoagulant, precipitarea celulelor sangvine
şi separarea plasmei, care este utilizată pentru determinarea serologică a infectării cu virusul leucozei bovine, efectuarea peste 24-36
de ore a examinării hematologice a probelor
seropozitive şi stabilirea diagnosticului final.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)

*

Колесо-сателлит
Изобретение относится к машиностроению, в частности, к зубчатым колесам с
гибкими зубьями.
Колесо-сателлит
содержит
ступицу,
соединенную посредством колесных спиц с
двумя роликовыми венцами. При этом роликовые венцы связаны между собой гибкой мембраной.
П. формулы: 1
Фиг.: 7

(22)
(71)

Revendicări: 1
Figuri: 7

(54)
(57)

(54)
(57)

(57)

*
* *
Method for concomitant sero-hemodiagnosis of bovine leukosis (SH-test)
The invention relates to veterinary medicine,
namely to a method for diagnosing bovine
leukosis.
The method for sero-hemodiagnosis of bovine
leukosis comprises blood sampling with anticoagulant, blood cell precipitation and plasma
separation, which is used for serological determination of bovine leukosis virus infection,
carrying out in 24-36 hours of hematological
examination of seropositive samples and establishment of final diagnosis.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
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INVENŢII
(54)

(57)

Метод одновременной серо-гемодиагностики лейкоза крупного рогатого скота (SH-тест)
Изобретение относится к ветеринарной
медицине, а именно к методу диагностики
лейкоза крупного рогатого скота.
Метод серо-гемодиагностики лейкоза крупного рогатого скота включает отбор проб
крови с антикоагулянтом, осаждение кровяных клеток и отделение плазмы, которую

MD - BOPI 3/2020
используют для серологического определения зараженности вирусом лейкоза
крупного рогатого скота, осуществление
через 24-36 часов гематологического исследования серопозитивных проб и установление окончательного диагноза.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă
durată publicate /
Published short-term patent applications /
Опубликованные заявки на краткосрочные
патенты

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot
fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI
observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions. Descriptions of
the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the public in the AGEPI
library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication of the
patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the invention
to which the application relates.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях,
предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 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.
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INVENŢII
(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)

(57)

s 2018 0096 (13) U2
Int. Cl.: H02J 1/00 (2006.01)
2018.09.27
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD
PENIN
Alexandru,
MD;
SIDORENKO
Anatolie, MD; DONU Sofia, MD
Procedeu de monitorizare şi de control al
sistemului de alimentare cu consumatori
de energie neliniară
Invenţia se referă la electrotehnică, în special
la sisteme autonome de distribuire a energiei
electrice la surse regenerabile de energie, şi
poate fi utilizată pentru monitorizarea sistemului şi asigurarea regimului de lucru al consumatorului prioritar.
Procedeul, conform invenţiei, constă în utilizarea logaritmului din raportul complex al patru
selecţii de tensiune pe magistrala de alimentare sau al curentului sarcinii prioritare ca deviere de la valoarea maximă admisibilă. Valoarea raportului complex este invariantă sau
identică pentru tensiunea şi curentul menţionat într-o zonă limitată de univocitate de lucru.
Această zonă se stabileşte după parametrii
caracteristici ai regimurilor, iar măsurarea se
efectuează pe sectorul abrupt al caracteristicii
volt-amper pentru tensiune sau curent.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)

(57)

*
* *
Process for monitoring and controlling the
power supply system with nonlinear energy consumers
The invention relates to electrical engineering,
in particular to autonomous distributed power
supply systems based on renewable energy
sources, and can be used for monitoring the
system and ensuring the operation mode of a
priority consumer.

MD - BOPI 3/2020
The process, according to the invention, consists in using the logarithm in the complex ratio of four samples of bus voltage or priority
load current as a deviation from the maximum
permissible value. The value of the complex
ratio is invariant or identical for the said voltage and current in a limited single-valued
work region. This region is established by the
parameters of the characteristic modes, and
the measurement is carried out on a steep
section of the volt-ampere characteristic for
voltage or current.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ мониторинга и контроля системы электропитания с нелинейными потребителями энергии
Изобретение относится к электротехнике, в
частности к автономным распределенным
системам электропитания на возобновляемых источниках энергии, и может быть
использовано для мониторинга системы и
обеспечения режима работы приоритетного потребителя.
Способ, согласно изобретению, состоит в
использовании логарифма от сложного отношения четырех выборок напряжения на
шине или тока приоритетной нагрузки как
отклонения от предельно допустимого значения. Величина сложного отношения инвариантна или одинакова для указанного
напряжения и тока в ограниченной однозначной рабочей области. Эта область
устанавливается по параметрам характерных режимов, а измерение проводится на
крутом участке вольт-амперной характеристики для напряжения или тока.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent
applications for which validation in the
Republic of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea taxei
stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii
sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere de brevet
european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi
efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50/2008 privind protecția
invențiilor.

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months from
the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the same
effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. 50/2008 on the Protection
of Inventions.

A

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством после получения от ЕПВ подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений.

К
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INVENȚII

(21)
(51)

(96)
(87)
(71)
(72)
(54)

e 2020 0108 (13) A1
Int.Cl.: A61P 31/04 (2006.01.01)
A61K 31/12 (2006.01.01)
C07C 251/08 (2006.01.01)
17716587.5, 2017.02.21
WO 2018/154344, 2018.08.30
NOVUM SPERO LTD., HR
HULAJ Besim, HR
Noi poliimino-cetoaldehide
New polyimino ketoaldehydes
Новые полиимино-кетоальдегиды

(21) e 2020 0109 (13) A1
(51) Int.Cl.: F21V 29/10 (2015.01.01)
F21V 29/15 (2015.01.01)
F21V 23/00 (2015.01.01)
F21S 8/08 (2006.01.01)
F21V 5/00 (2018.01.01)
F21V 29/502 (2015.01.01)
F21V 29/83 (2015.01.01)
F21W 131/103 (2006.01.01)
F21Y 105/10 (2016.01.01)
(96) 18207766.9, 2018.11.22
(97) 3499118, 2020.01.29
(31) 510292017
(32) 2017.12.13
(33) AT
(71) SWARCO FUTURIT VERKEHRSSIGNALSYSTEME GES.M.B.H., AT
(72) ZEPLICHAL Daniel, AT; BONOMO Clemens,
AT
(54) Corp de iluminat, în particular corp de
iluminat suspendat
Luminaire, particularly suspended luminaire
Светильник, в частности подвесной светильник

(21)
(51)

(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

e 2020 0110 (13) A1
Int.Cl.: A47K 3/30 (2006.01.01)
A47K 3/28 (2006.01.01)
A47K 3/17 (2006.01.01)
18215653.9, 2018.12.21
3501357, 2020.01.29
1762987
2017.12.22
FR
AYOR BATHROOM, FR
BERTOLO Thomas, FR
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(54)

(21)
(51)
(96)
(87)
(71)
(72)

Structură de duş
Shower structure
Душевая конструкция

e 2020 0111 (13) A1
Int.Cl.: A61F 13/514 (2006.01.01)
17737074.9, 2017.03.23
WO 2018/174834, 2018.09.27
HAYAT KIMYA SAN. A.S., TR
KOC Fikret, TR; KARATEKIN Arzu, TR;
CANBOLAT Eylem, TR; ACAR Haluk Ozgür,
TR; AKAYTAY Arif, TR

(54) Articol absorbant care conţine benzi elastomerice
Absorbent article comprising elastomeric
strips
Абсорбирующее изделие, содержащее
эластомерные полоски

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

e 2020 0112 (13) A1
Int.Cl.: A47J 31/00 (2006.01.01)
17903951.6, 2017.08.02
WO 2018/178412, 2018.10.04
201730354U
2017.03.28
ES
INNOVATION CRAFT COMPANY, S.L, ES
OSORIO SÁNCHEZ Miguel, ES; POYATOS
RODAS Héctor, ES

(54) Dispozitiv pentru prepararea infuziilor
Device for preparing infusions
Устройство для приготовления настоев

(21) e 2020 0113 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61P 17/10 (2006.01.01)
A61Q 19/00 (2006.01.01)
A61Q 19/10 (2006.01.01)
A61K 8/44 (2006.01.01)
A61K 8/39 (2006.01.01)
A61K 8/42 (2006.01.01)
(96) 18211568.3, 2018.12.11
(97) 3505218, 2020.02.05
(31) 201700143871
(32) 2017.12.13
(33) IT
(71) UNIFARCO S.P.A., IT
(72) BARATTO Giovanni, IT; SEMENZATO Alessandra, IT; COSTANTINI Alessia, IT
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(54) Compoziție de curățare fină pentru piele
grasă și acneică
A gentle detergent composition for greasy
and acneic skins
Композиция для нежного очищения жирной и угревой кожи

(21)
(51)

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

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

e 2020 0114 (13) A1
Int.Cl.: B60G 3/20 (2006.01.01)
B62D 7/06 (2006.01.01)
B62D 7/12 (2006.01.01)
B60G 15/06 (2006.01.01)
B60G 3/06 (2006.01.01)
18707268.1, 2018.02.09
WO 2018/177642, 2018.10.04
102017106810
2017.03.29
DE
EMM! SOLUTIONS GMBH, DE
RIEDEL Max, DE
Suspensie a roţilor
Wheel suspension
Подвеска колес

e 2020 0115 (13) A1
Int.Cl.: B29D 35/08 (2010.01.01)
18708419.9, 2018.03.05
WO 2018/177684, 2018.10.04
201700033305
2017.03.27
IT
SCOLARO Filippo, IT
SCOLARO Filippo, IT
Procedeu de fabricare a tălpii cu mai multe
straturi direct pe partea superioară și
mașină care funcționează cu procedeul
menționat
Process for manufacturing a multi-layered
sole directly on the upper and machine operating with said process
Способ изготовления многослойной подошвы непосредственно на верхней части и машина, работающая с указанным
способом

(21) e 2020 0116 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 5/0783 (2010.01.01)
C12M 1/04 (2006.01.01)
(96) 18709132.7, 2018.01.05
(87) WO 2018/182817, 2018.10.04
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(31) 201762478506P; 201762539410P;
201762548306P; 201762554538P;
201762559374P; 201762567121P;
201762577655P; 201762582874P;
201762596374P
(32) 2017.03.29; 2017.07.31; 2017.08.21;
2017.09.05; 2017.09.15; 2017.10.02;
2017.10.26; 2017.11.07; 2017.12.08
(33) US; US; US; US; US; US; US; US; US
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC., US
(72) WARDELL Seth, US; BENDER James, US;
LOTZE Michael T., US
(54) Procedee de producere a limfocitelor infiltrante ale tumorilor și utilizările acestora în
imunoterapie
Processes for production of tumor infiltrating lymphocytes and uses of same in immunotherapy
Способы
производства
опухольинфильтрирующих лимфоцитов и их
применения в иммунотерапии

(21) e 2020 0117 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07H 21/02 (2006.01.01)
A61K 31/7084 (2006.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)
A61P 31/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61P 37/08 (2006.01.01)
(96) 18710069.8, 2018.03.16
(87) WO 2018/172206, 2018.09.27
(31) 17162392
(32) 2017.03.22
(33) EP
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, DE
(72) OOST Thorsten, DE; FLECK Martin, DE;
KUTTRUFF Christian Andreas, DE; CAROTTA
Sebastian, DE
(54) Compuși dinucleotidici ciclici modificaţi
Modified cyclic dinucleotide compounds
Модифицированные циклические
динуклеотидные соединения

(21)
(51)
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)

e 2020 0118 (13) A1
Int.Cl.: H03K 17/96 (2006.01.01)
G06F 3/0488 (2013.01.01)
18712593.5, 2018.03.20
WO 2018/172377, 2018.09.27
102017106207
2017.03.22
DE

INVENȚII
(71)
(72)
(54)
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FM MARKETING GMBH, AT
MAIER Ferdinand, AT

Coating material composition, coatings
produced therefrom and the use thereof as
erosion protection
Композиция материала покрытия, полученные из него покрытия и их использование в качестве защиты от эрозии

Placă cu grilă
Grid plate
Сеточная пластина

(21) e 2020 0119 (13) A1
(51) Int.Cl.: B65B 1/06 (2006.01.01)
B65B 1/34 (2006.01.01)
B65B 31/02 (2006.01.01)
G01G 15/00 (2006.01.01)
G01G 13/06 (2006.01.01)
G01G 21/23 (2006.01.01)
G01G 17/00 (2006.01.01)
(96) 18713593.4, 2018.03.20
(87) WO 2018/177800, 2018.10.04
(31) 201730587
(32) 2017.03.31
(33) ES
(71) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI,
S.A., ES
(72) CEBADERA MIRANDA Elena, ES; GUTIERRO
ADURIZ Ibon, ES; GARCÍA AMO Maria, ES
(54) Procedeu de umplere gravimetrică în condiții sterile a containerelor farmaceutice cu
substanțe solide
Process for the gravimetric filling in sterile
conditions of solids in a pharmaceutical
container
Способ гравиметрического наполнения в
стерильных условиях фармацевтических
контейнеров твердыми веществами

(21) e 2020 0120 (13) A1
(51) Int.Cl.: C08G 18/12 (2006.01.01)
C09D 175/06 (2006.01.01)
C08G 18/38 (2006.01.01)
C08G 18/42 (2006.01.01)
C08G 18/44 (2006.01.01)
C08G 18/73 (2006.01.01)
(96) 18714432.4, 2018.03.19
(87) WO 2018/177466, 2018.10.04
(31) 102017003034
(32) 2017.03.29
(33) DE
(71) MANKIEWICZ GEBR.&CO. (GMBH&CO. KG),
DE
(72) WEINHOLD Alexander, DE; FREY AntjeSybille, DE; COSTA Philipp, DE; WEHNER
Jochen, DE
(54) Compoziție de material de acoperire,

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

e 2020 0121 (13) A1
Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01)
18715559.3, 2018.03.23
WO 2018/172533, 2018.09.27
102017106305; 201762475329P
2017.03.23; 2017.03.23
DE; US
IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, DE
ALTEN Leonie, DE; MAURER Dominik, DE;
BUNK Sebastian, DE; WAGNER Claudia, DE;
FERBER Mathias, FR

(54) Receptori de celule T și terapie imunitară
care îi utilizează împotriva cancerelor
pozitive PRAME
T cell receptors and immune therapy using
the same against PRAME positive cancers
Т-клеточные рецепторы и иммунотерапия, использующая их против PRAMEпозитивных раков

(21) e 2020 0122 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 209/04 (2006.01.01)
A61K 31/404 (2006.01.01)
(96) 18715611.2, 2018.03.29
(87) WO 2018/178238, 2018.10.04
(31) 17164045
(32) 2017.03.31
(33) EP
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC., US;
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE
(72) BARDIOT Dorothée Alice Marie-Eve, BE; KESTELEYN Bart Rudolf Romanie, BE; BONFANTI
Jean-François, FR; RABOISSON Pierre JeanMarie Bernard, BE; MARCHAND Arnaud Didier
M, BE
(54) Derivați de indolină substituiți în calitate de
inhibitori ai replicării virusului Dengue
Substituted indoline derivatives as Dengue
viral replication inhibitors
Замещенные производные индолина в
качестве ингибиторов репликации вируса
Денге

acoperiri obținute din acesta și utilizarea
acestora în calitate de protecție împotriva
eroziunii
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(21) e 2020 0123 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 403/12 (2006.01.01)
A61K 31/41 (2006.01.01)
A61P 31/14 (2006.01.01)
(96) 18715612.0, 2018.03.29
(87) WO 2018/178240, 2018.10.04
(31) 17164048
(32) 2017.03.31
(33) EP
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC., US;
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE
(72) KESTELEYN Bart Rudolf Romanie, BE; BONFANTI Jean-François, FR; COESEMANS Erwin, BE; RABOISSON Pierre Jean-Marie Bernard, BE; MARCHAND Arnaud Didier M, BE;
BARDIOT Dorothée Alice Marie-Eve, BE
(54) Derivați de indolină substituiți în calitate de
inhibitori ai replicării virusului Dengue
Substituted indoline derivatives as Dengue
viral replication inhibitors
Замещенные производные индолина в
качестве ингибиторов репликации вируса
Денге

(21) e 2020 0124 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 401/12 (2006.01.01)
C07D 401/14 (2006.01.01)
C07D 403/12 (2006.01.01)
C07D 403/14 (2006.01.01)
C07D 495/10 (2006.01.01)
A61K 31/498 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61P 9/00 (2006.01.01)
(96) 18715628.6, 2018.03.29
(87) WO 2018/178280, 2018.10.04
(31) 17163625
(32) 2017.03.29
(33) EP
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE
(72) ANGIBAUD Patrick René, FR; QUEROLLE
Olivier Alexis Georges, FR; BERTHELOT Didier
Jean-Claude, FR; MEYER Christophe, FR;
WILLOT Matthieu Philippe Victor, DE;
MEERPOEL Lieven, BE; JOUSSEAUME Thierry François Alain Jean, CH
(54) Derivați de chinoxalină și piridopirazină în
calitate de inhibitori ai PI3K-beta
Quinoxaline and pyridopyrazine derivatives
as PI3K-beta inhibitors
Производные хиноксалина и пиридопиразина в качестве ингибиторов PI3K-бета
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(21) e 2020 0125 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 401/06 (2006.01.01)
A61K 31/4035 (2006.01.01)
A61K 31/708 (2006.01.01)
C07D 403/06 (2006.01.01)
C07D 405/06 (2006.01.01)
C07D 405/10 (2006.01.01)
C07D 405/12 (2006.01.01)
C07H 19/207 (2006.01.01)
C07C 403/12 (2006.01.01)
C07D 209/46 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
(96) 18715917.3, 2018.03.28
(87) WO 2018/178679, 2018.10.04
(31) 201704966
(32) 2017.03.28
(33) GB
(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED, GB; CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED,
GB
(72) CHESSARI Gianni, GB; LYONS John Francis,
GB
(54) Combinație de derivați de izoindolinonă cu
SGI-110
Combination of isoindolinone derivatives
with SGI-110
Комбинация производных изоиндолинона с SGI-110

e 2020 0126 (13) A1
Int.Cl.: C07D 405/06 (2006.01.01)
18715926.4, 2018.03.28
WO 2018/178691, 2018.10.04
201704965
2017.03.28
GB
ASTEX THERAPEUTICS LIMITED, GB; CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED,
GB
(72) HOWARD Steven, GB; CONS Benjamin David,
GB; ST. DENIS Jeffrey David, GB; GRIFFITHSJONES Charlotte Mary, GB; HISCOCK Steven
Douglas, GB; HOLVEY Rhian Sara, GB;
BURNS Alan Richard, GB; COUSIN David, GB;
DEXTER Hannah Louise, GB; PARRA Guillaume François, GB; WATTS John Paul, GB;
JEWELL Robert, GB; STOCKWELL Jennifer
Ann, GB; HIRST Kim Louise, GB; LEMASSON
Isabelle Anne, GB; NASH David John, GB; OSBORNE James Daniel, GB; PRIEDE Jonas
Calleja, GB; RICHARDS Nicholas Paul, GB;
DUMAS Aaron Michael, GB; BISHOP Brian
Christopher, GB; PARRY-JONES David, GB;
SCOTT Jeremy Peter, GB; SHANMUGHAM
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US; BRANUM Shawn, US; CULHANE Jeffrey
C., US
(54) Compuși inhibitori ai VMAT2 și compozițiile
acestora
VMAT2 inhibitor compounds and compositions thereof
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INVENTIONS
Соединения-ингибиторы
композиции

VMAT2

и

их

(21) e 2020 0211 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 405/14 (2006.01.01)
A61K 31/506 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
(96) 18722731.9, 2018.04.20
(87) WO 2018/193410, 2018.10.25
(31) 201706327
(32) 2017.04.20
(33) GB
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP
(72) READER Michael, GB; WILSHER Nicola Elizabeth, GB; SAUNDERS Mark Henry, GB; BAGULEY Paul Anthony, GB; LINDLEY Colin
Thomas, GB; MELLING Robert Craig, GB;
ADAMCZYK Bozena Ewa, IT; SCARATI Mirka,
IT
(54) Derivat de 6-pirimidin-izoindol în calitate de
inhibitor al ERK1/2
6-Pyrimidin-isoindole derivative as ERK1/2
inhibitor
Производное 6-пиримидин-изоиндола в
качестве ингибитора ERK1/2

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

e 2020 0212 (13) A1
Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
18723156.8, 2018.04.19
WO 2018/195245, 2018.10.25
201762487695P
2017.04.20
US
IMMUNOGEN, INC., US
GÉRARD Baudouin, US; SILVA Richard A.,
US; MILLER Michael Louis, US; SHIZUKA
Manami, US

(54) Procedee de obţinere a derivaților de indolinobenzodiazepină
Methods of preparing indolinobenzodiazepine derivatives
Способы получения производных
индолинобензодиазепина

(21) e 2020 0213 (13) A1
(51) Int.Cl.: G01N 33/02 (2006.01.01)
B07C 5/342 (2006.01.01)
G01N 21/85 (2006.01.01)
G01N 33/03 (2006.01.01)

INVENȚII
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)

18723663.3, 2018.04.20
WO 2018/191768, 2018.10.25
503222017
2017.04.21
AT
INSORT GMBH, AT; TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ, AT
(72) PALTAUF Günther Wolfgang, AT; LEITNER
Erich, AT
(54) Metodă de detectare a rancidității culturilor
oleaginoase, semințelor și nucilor
Method for detecting the rancidity of
oilseeds, seeds and nuts
Метод обнаружения прогорклости масличных культур, семян и орехов

(21)
(51)

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

e 2020 0214 (13) A1
Int.Cl.: C07K 16/18 (2006.01.01)
A61P 3/06 (2006.01.01)
A61P 9/10 (2006.01.01)
18725299.4, 2018.04.20
WO 2018/193427, 2018.10.25
201762488425P
2017.04.21
US
STATEN BIOTECHNOLOGY B.V., NL
DASILVA-JARDINE Paul, US; DE HAARD
Hans, NL
Anticorpi anti-ApoC3 și procedee de utilizare a acestora
Anti-ApoC3 antibodies and methods of use
thereof
Антитела к ApoC3 и способы их применения

(21) e 2020 0215 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01F 15/06 (2006.01.01)
B01F 9/10 (2006.01.01)
A21C 1/14 (2006.01.01)
A21C 1/02 (2006.01.01)
(96) 18726217.5, 2018.04.18
(87) WO 2018/193391, 2018.10.25
(31) 201700042883
(32) 2017.04.19
(33) IT
(71) ESCHER MIXERS S.R.L., IT
(72) COSARO Alessandro, IT
(54) Mixer cu bol rotativ și procedeu de utilizare
a mixerului menționat
Mixer with rotatable bowl and method for
using said mixer

MD - BOPI 3/2020
Миксер с вращающейся чашей и способ
использования указанного миксера

(21) e 2020 0216 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 413/14 (2006.01.01)
A61K 31/5377 (2006.01.01)
(96) 18787260.1, 2018.04.18
(87) WO 2018/194356, 2018.10.25
(31) 20170051687
(32) 2017.04.21
(33) KR
(71) YUHAN CORPORATION, KR
(72) OH Sang Ho, KR; KIM Jong Gyun, KR; OH SeWoong, KR; HAN Tae Dong, KR; CHUNG Soo
Yong, KR; LEE Seong Ran, KR; KIM Kyeong
Bae, KR; LEE Young Sung, KR; SHIN Woo
Seob, KR; JU Hyun, KR; KANG Jeong Ki, KR;
PARK Su Min, KR; KIM Dong Kyun, KR
(54) Sare a compusului derivat de aminopiridină,
forma cristalină a acesteia și procedeu de
obţinere a acesteia
Salt of an aminopyridine derivative compound, a crystalline form thereof, and a process for preparing the same
Соль производного соединения аминопиридина, её кристаллическая форма и способ её получения

(21) e 2020 0217 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 39/00 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
C07K 16/18 (2006.01.01)
C07K 16/28 (2006.01.01)
(96) 18787743.6, 2018.04.20
(87) WO 2018/195506, 2018.10.25
(31) 201762488691P; 201762530753P;
201762580400P
(32) 2017.04.21; 2017.07.10; 2017.11.01
(33) US; US; US
(71) AMGEN INC., US
(72) FOLTZ Ian, US; SAMBASHIVAN Shilpa, US;
CHEN Irwin, US; HARRIS Susie Miki, US; TOLEDO WARSHAVIAK Dora, US; DRIVER Ian,
US; LU Daniel, US
(54) Proteine de legare a antigenului anti-TREM2
și utilizările acestora
TREM2 antigen binding proteins and uses
thereof
Анти-TREM2 антигенсвязывающие белки
и их применения
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(21) e 2020 0218 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
C12N 15/63 (2006.01.01)
C12N 15/13 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
(96) 18788069.5, 2018.04.18
(87) WO 2018/195226, 2018.10.25
(31) PCT/US2017/0282
(32) 2017.04.18
(33) WO
(71) R-PHARM OVERSEAS, INC., US
(72) LAVROVSKY Yan, US; XU Ting, US; BARBASHOV Sergei, US; REPIK Alexey, RU;
SAMSONOV Mikhail, RU; IGNATIEV Vasily,
RU; ARCHUADZE Shorena, RU
(54) Anticorp anti-PD-L1 și utilizarea acestuia
Anti-PD-L1 antibody and use thereof
Анти-PD-L1 антитело и его применение

(21) e 2020 0219 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07H 21/00 (2006.01.01)
C40B 40/10 (2006.01.01)
G06F 19/16 (2011.01.01)
G06F 19/18 (2011.01.01)
G06F 19/28 (2011.01.01)
(96) 18788378.0, 2018.04.18
(87) WO 2018/195134, 2018.10.25
(31) 201762486692P
(32) 2017.04.18
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INVENTIONS
(33) US
(71) X-CHEM, INC., US
(72) SIGEL Eric Alan, US; XUE Ling, US; MULHERN Christopher James, US; MOCCIA Dennis Joseph, US
(54) Metode de identificare a compușilor
Methods for identifying compounds
Методы идентификации соединений

e 2020 0220 (13) A1
Int.Cl.: A63F 13/56 (2014.01.01)
18788559.5, 2018.04.10
WO 2018/192395, 2018.10.25
201710261467
2017.04.20
CN
TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN)
COMPANY LIMITED, CN
(72) XIE Wei, CN
(54) Procedeu și dispozitiv de configurare a per(21)
(51)
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)

sonajului, mediu de stocare și dispozitiv
electronic
Character configuration method and apparatus, storage medium and electronic apparatus
Способ и устройство конфигурации персонажа, носитель информации и электронное устройство

INVENŢII
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor
nr. 50/2008.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6
месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.
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INVENTIONS

(11)
(51)

4683 (13) B1
Int. Cl.: A01H 1/00 (2013.01)
A01H 5/00 (2013.01)
C07K 14/195 (2013.01)
C12N 15/09 (2013.01)
C12N 15/10 (2013.01)
C12N 15/82 (2013.01)
(21) a 2015 0003
(22) 2013.06.19
(31) 61/661364; 12172557.6
(32) 2012.06.19; 2012.06.19
(33) US; EP
(85) 2015.01.16
(86) PCT/EP2013/062744, 2013.06.19
(87) WO 2013/189984 A3, 2013.12.27
(71)(73) BASF AGRO B.V., NL
(72) APONTE Raphael, DE; TRESCH Stefan, DE;
WITSCHEL Matthias, DE; LERCHL Jens,
DE; PAULIK Jill Marie, US; BROMMER
Chad, US; SEISER Tobias, DE; MASSA
Dario, DE
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Plante cu toleranţă sporită la erbicide
(57) Invenţia se referă la un procedeu de
combatere a vegetaţiei nedorite pe un teren
de cultivare a plantelor. Procedeul dat
include etapa de furnizare pe terenul
respectiv a unei plante care conţine cel puţin
un acid nucleic, ce cuprinde o secvenţă de
nucleotide care codifică protoporfirinogen
oxidaza (PPO) mutantă, planta menţionată
fiind rezistentă sau tolerantă la un erbicid
care inhibă PPO, şi etapa de aplicare pe
terenul respectiv a unei cantităţi eficiente de
erbicid menţionat.
De asemenea, invenţia se referă la plante
care cuprind enzime PPO de tip sălbatic sau
mutante şi la procedee de obţinere a unor
astfel de plante.
Secvenţe: 46
Revendicări: 13
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)
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*
Plants having increased tolerance to
herbicides
The invention relates to a method for controlling undesired vegetation at a plant cultivation site. The method comprises the steps of
providing, at said site, a plant that comprises
at least one nucleic acid comprising a nucleotide sequence encoding a mutated protoporphyrinogen oxidase (PPO) which is resistant or tolerant to a PPO-inhibiting herbicide, and of applying to said site an effective
amount of said herbicide.

The invention further relates to plants comprising wild-type or mutated PPO enzymes,
and methods of obtaining such plants.
Sequences: 46
Claims: 13
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Растения с повышенной толерантностью к гербицидам
Изобретение относится к способу борьбы
с сорной растительностью на территории
культивирования растений. Данный способ включает этап доставки на указанный
участок растения, которое содержит, по
меньшей мере, одну нуклеиновую кислоту, содержащую последовательность нуклеотидов, которая кодирует мутантный
тип протопорфириноген оксидазы (РРО),
упомянутое растение является резистентным
или
толерантным
к
РРОингибирующему гербициду, и этап применения на этом участке эффективного количества указанного гербицида.
Также, изобретение относится к растениям, включающим дикий тип или мутантные PPO энзимы и к методам получения
таких растений.
Последовательности: 46
П. формулы: 13
Фиг.: 4

(11)
(51)

4684 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/28 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) a 2016 0012
(22) 2014.07.29
(31) 61/860198
(32) 2013.07.30
(33) US
(85) 2016.02.10
(86) PCT/US2014/048741, 2014.07.29
(87) WO 2015/017466 A1, 2015.02.05
(71)(73) GILEAD CONNECTICUT INC., US
(72) LI Bei, US; SPERGER Diana, US; STEFANIDIS Dimitrios, US; CASTEEL Melissa Jean,
US; PAKDAMAN Rowchanak, US
(74) MARGINE Ion
(54) Formulări pe bază de imidazopirazine în
calitate de inhibitori SYK

INVENŢII
(57)
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Invenţia se referă la compoziţii farmaceutice,
care conţin o sare de bis-mesilat a
compusului cu formula (I):

(I),
или ее гидрат и, по меньшей мере, один
фармацевтически приемлемый полимер.
Изобретение также относится к использованию фармацевтических композиций для
лечения рака и аутоиммунных болезней.

(I),
sau un hidrat al acesteia şi cel puţin un
polimer acceptabil farmaceutic. Invenţia de
asemenea, se referă la utilizarea compoziţiilor farmaceutice în tratamentul cancerului
şi bolilor autoimune.
Revendicări: 31
Figuri: 14
*
(54)
(57)

* *
Imidazopyrazine-based formulations as
SYK inhibitors
The invention relates to pharmaceutical
compositions comprising a bis-mesylate salt
of a compound of Formula (I):

(I),
or a hydrate thereof, and at least one pharmaceutically acceptable polymer. The invention also relates to the use of pharmaceutical
compositions for treating cancer and autoimmune diseases.
Claims: 31
Fig.: 14

(54)
(57)

*
* *
Составы на основе имидазопиразинов
в качестве SYK ингибиторов
Изобретение относится к фармацевтическим композициям, включающим бисмезилатную соль соединения формулы
(I):

П. формулы: 31
Фиг.: 14

(11)
(51)

4685 (13) B1
Int. Cl.: A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C07K 16/40 (2006.01)
(21) a 2018 0042
(22) 2016.11.09
(31) 62/252,814; 62/406,726
(32) 2015.11.09; 2016.10.11
(33) US; US
(85) 2018.06.06
(86) PCT/US2016/061113, 2016.11.09
(87) WO 2017/083371 A1, 2017.05.18
(71)(73) OMEROS CORPORATION, US; UNIVERSITY OF LEICESTER, GB
(72) DEMOPULOS Gregory A., US; DUDLER
Thomas, US; SCHWAEBLE Hans-Wilhelm, GB
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Metodă de tratament al stărilor asociate
cu activarea complementului dependentă
de MASP-2
(57) Invenţia se referă la metode de inhibare a
efectelor
activării
complementului
dependente de MASP-2 la un subiect uman,
care suferă de microangiopatie trombotică
(TMA) asociată cu transplantul de celule
stem hematopoietice. Metodele includ etapa
de administrare la subiectul, care are nevoie
de aceasta, a unei cantităţi de agent inhibitor
al MASP-2, care inhibă eficient activarea
complementului dependentă de MASP-2.
Secvenţe: 71
Revendicări: 10
Figuri: 60
*
*

*
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(54)

(57)

Methods for treating conditions associated with MASP-2-dependent complement
activation
The invention relates to methods of inhibiting
the effects of MASP-2-dependent complement activation in a human subject suffering
from thrombotic microangiopathy (TMA) associated with hematopoietic stem cell transplant. The methods comprise the step of administering, to a subject in need thereof, an
amount of a MASP-2 inhibitory agent effective to inhibit MASP-2-dependent complement activation.

INVENTIONS
(54)
(57)

Sequences: 71
Claims: 10
Fig.: 60

(54)

(57)

*
* *
Метод лечения состояний, связанных с
MASP-2-зависимой
активацией
комплемента
Изобретение относится к способам ингибирования эффектов MASP-2-зависимой
активации комплемента у человека,
страдающего от тромботической микроангиопатии (TMA), связанной с трансплантатом гемопоэтических стволовых клеток.
Способы включают стадию введения
субъекту,
нуждающемуся
в
этом,
количества
MASP-2
ингибирующего
средства, которое эффективно ингибирует
MASP-2-зависимую активацию комплемента.
Последовательности: 71
П. формулы: 10
Фиг.: 60

(11)
(51)

4686 (13) B1
Int. Cl.: H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/04 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
H01L 31/04 (2006.01)
C01B 25/08 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
(21) a 2018 0109
(22) 2018.12.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid,
MD; CINIC Boris, MD; COVAL Andrei, MD;
RAEVSCHI Simion, MD; MOLDOVANU
Serghei, MD

50

Procedeu de creştere a structurii p+InP-pInP-n+CdS pentru celule fotovoltaice
Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor şi poate fi utilizată, în special, în dispozitive de conversie a radiaţiei solare în
energie electrică.
Procedeul de creştere a structurii p+InP-pInP-n+CdS pentru celule fotovoltaice constă
în aceea că se creşte stratul de p-InP pe un
substrat, executat în formă de plachetă de
p+InP cu orientarea cristalografică (100),
dezorientarea de 35° în direcţia (110) şi
concentraţia purtătorilor de sarcină de 1018
cm-3, se depune, pe partea frontală a
plachetei, prin metoda volumului cvasiînchis
stratul de n+CdS, se depune pe partea
posterioară a plachetei un contact ohmic din
Ag+5%Zn, se tratează termic la temperatura
de 450°C, se depune un contact ohmic din In
pe stratul de n+CdS, se tratează termic la
temperatura de 250°C, şi se depune prin
metoda evaporării cu fasciculul de electroni,
la temperatura de 300°C, un strat
antireflector de SiO2.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for p+InP-p-InP-n+CdS structure
growth for photovoltaic cells
The invention relates to semiconductor technology and can be used, in particular, in devices for converting solar radiation into electrical energy.
The method for p+InP-p-InP-n+CdS structure
growth for photovoltaic cells consists in that
the p-InP layer is grown on a substrate, made
in the form of a p+InP plate with crystallographic orientation (100), misorientation of
35 in the direction (110) and charge carrier concentration of 1018 cm-3, is deposited on
the frontal part of the plate by the quasiclosed volume method a n+CdS layer, is deposited on the reverse side of the plate an
ohmic contact of Ag+5%Zn, is thermally
treated at a temperature of 450C, is deposited the ohmic contact of In onto the n+CdS
layer, is thermally treated at a temperature of
250C, and is deposited by the electron
beam evaporation method, at a temperature
of 300C, a SiO2 antireflection layer.
Claims: 1
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)

Способ роста структуры p+InP-p-InPn+CdS для фотоэлектрических элементов
Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано, в частности, в устройствах для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.
Способ роста структуры p+InP-p-InP-n+CdS
для фотоэлектрических элементов состоит в том, что выращивают слой p-InP на
подложке, выполненной в виде пластины
из p+InP с кристаллографической ориентацией (100), разориентацией 35° в

MD - BOPI 3/2020
направлении (110) и с концентрацией носителей заряда 1018 см-3, осаждают, на
фронтальную часть пластины, методом
квазизамкнутого объема, слой n+CdS,
осаждают на обратную сторону пластины
омический контакт из Ag+5%Zn, термически обрабатывают при температуре
450°C, осаждают омический контакт из In
на слой n+CdS, термически обрабатывают
при температуре 250°C, и осаждают методом испарения электронным пучком,
при температуре 300°C, антиотражающий
слой SiO2.
П. формулы: 1
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INVENTIONS

FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 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 возражение против предоставления патента в течение
6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании положений, предусмотренных в части
(2) статьи 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.

52

INVENŢII
(11)
(51)

1424 (13) Y
Int. Cl.: A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/123 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)
A23C 9/133 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
(21) s 2018 0099
(22) 2018.10.25
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CARTAŞEV Anatoli, MD; MIGALATIEV Olga,
MD; BOGDAN Nina, MD; POPOVICI
Cristina, MD; GOLUBI Roman, MD;
GRUMEZA Irina, MD; CARAGIA Vavil, MD;
COEV Ghenadii, MD
(54) Procedeu de obţinere a iaurtului
funcţional din lapte de capră
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, în
special la fabricarea produselor lactate
fermentate, şi anume la un procedeu de
obţinere a iaurtului funcţional din lapte de
capră.
Procedeul, conform invenţiei,
include
normalizarea laptelui de capră integral cu
lapte de capră degresat, pasteurizarea
acestuia, răcirea, introducerea maielei de
bacterii lactice
Lactobacillus bulgaricus
CNMN

LB-45
şi
Streptococcus
thermophilus CNMN  LB-79, fermentarea
până la formarea coagulului cu un pH de 4,5,
răcirea, introducerea CO2-extractului din
tomate, amestecarea şi răcirea cu ambalarea
ulterioară a produsului finit.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing functional yoghurt
from goat milk
The invention relates to the dairy industry, in
particular to the production of fermented dairy
products, and in particular to a process for producing functional yoghurt from goat milk.
The process, according to the invention,
comprises the normalization of whole goat
milk with skim goat milk, its pasteurization,
cooling, introduction of leaven of lactic-acid
bacteria Lactobacillus bulgaricus CNMN –
LB-45 and Streptococcus thermophilus
CNMN – LB-79, fermentation up to the formation of a clot with a pH 4.5, cooling, introduction of a CO2-extract from tomatoes, mixing and cooling with subsequent packaging
of the finished product.

MD - BOPI 3/2020

(54)
(57)

*
* *
Способ получения функционального
йогурта из козьего молока
Изобретение относится к молочной промышленности, в частности к производству
сброженных молочных продуктов, а именно к способу получения функционального
йогурта из козьего молока.
Способ, согласно изобретению, включает
нормализацию цельного козьего молока
обезжиренным козьим молоком, его пастеризацию, охлаждение, внесение закваски
молочнокислых бактерий Lactobacillus bulgaricus CNMN  LB-45 и Streptococcus
thermophilus CNMN  LB-79, сквашивание
до образования сгустка с pH 4,5, охлаждение, внесение CO2-экстракта из томатов,
перемешивание и охлаждение с последующей упаковкой готового продукта.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1425 (13) Y
Int. Cl.: A61K 35/16 (2015.01)
A61L 24/04 (2006.01)
(21) s 2019 0107
(22) 2019.10.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD;
PISARENCO Sergiu, MD; CRUDU Oleg,
MD; SAVIN Oleg, MD; ZUGRAV Tatiana,
MD; LUPU Gheorghe, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de hemostază endoscopică a
hemoragiilor variceale cirogene
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
hemostaza endoscopică a hemoragiilor din
varice esofago-gastrice în caz de ciroză hepatică.
Esenţa invenţiei constă în injectarea în lumenul varicelor sângerânde a unui adeziv
fibrinic, care conţine soluţie de fibrinogen, care se amestecă cu soluţii de aprotinin, trombină şi clorură de Ca+2 în următorul raport al
componentelor în 1 ml:
sol. fibrinogen (mg)
15...30
sol. aprotinin (KIU)
250...1000
sol. trombină (UI)
25...100
sol. clorură de Ca+2 (µmol)
15...30,
unde trombina se dizolvă în 5...20 ml de soluţie de metronidazol cu concentraţia de

Claims: 1
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р-р фибриногена (мг)
1530
р-р апротинина (КИЕ)
2501000
р-р тромбина (МЕ)
25100
р-р хлористого кальция
1530,
(мол)
где тромбин растворяют в 520 мл раствора метронидазола с концентрацией 5
мг/мл, к которому добавляеют раствор
апротинина и хлористого кальция, а в
раствор фибриногена добавляют 1 мл
трипанового
синего
красителя
с
концентрацией 0,6 мг/мл, после чего
компоненты
вводят
отдельно
с
окончательной
полимеризацией
в
просвете варикозно расширеной вене.

5 mg/ml, la care se adaugă soluţiile de
aprotinin şi clorură de Ca+2, iar în soluţia de
fibrinogen se adaugă 1 ml de colorant
Trypan Blue cu concentraţia de 0,6 mg/ml,
după care componentele se injectează separat cu polimerizarea definitivă în lumenul
varicelui.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for endoscopic hemostasis of
cirrhogenic variceal bleeding
The invention relates to medicine, in particular to endoscopic hemostasis of bleeding
from esophagogastric varicose veins in liver
cirrhosis.
Summary of the invention consists in the introduction into the lumen of the bleeding varicose veins of a fibrin adhesive, containing a
fibrinogen solution, which is mixed with aprotinin, thrombin and calcium chloride solutions
in the following component ratio in 1 ml:
fibrinogen sol. (mg)
15…30
aprotinin sol. (KIU)
250…1000
thrombin sol. (IU)
25…100
calcium chloride sol.
15…30,
(mol)
where thrombin is dissolved in 5…20 ml of
metronidazole solution with a concentration
of 5 mg/ml, to which are added aprotinin and
calcium chloride solutions, and into the fibrinogen solution is added 1 ml of Trypan
Blue dye with a concentration of 0.6 mg/ml,
after which the components are injected
separately with the final polymerization in the
lumen of the varicose vein.
Claims: 1

(54)

(57)
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*
* *
Метод эндоскопического гемостаза
циррогенных варикозных кровотечений
Изобретение относится к медицине, в
частности к эндоскопическому гемостазу
кровотечений из пищеводо-желудочных
варикозно расширенных вен при циррозе
печени.
Сущность изобретения заключается в
введении в просвет кровоточащих варикозно расширенных вен фибринового
клея,
который
содержит
раствор
фибриногена, который смешивают с
растворами апротинина, тромбина и
хлорида
кальция
при
следующем
соотношении компонентов в 1 мл:

П. формулы: 1

(11) 1426 (13) Y
(51) Int. Cl.: B01F 3/18 (2006.01)
(21) s 2019 0039
(22) 2019.03.26
(71)(72)(73) KOTLEAROV Alexandr, MD
(54) Instalaţie pentru amestecarea materialelor
friabile de construcţie
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
instalaţii pentru amestecarea materialelor friabile de construcţie, şi poate fi utilizată pentru intensificarea procesului de amestecare
la pregătirea amestecurilor de construcţie cu
conţinut de nisip cuarţos şi ciment.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine un vas
plat dreptunghiular (1), dotat cu un capac (2),
pe care, cu posibilitatea deplasării de-a lungul acestuia, este amplasat un cărucior (6),
unit prin intermediul primului (41) şi al doilea
(42) cablu cu primul (31) şi al doilea (32) bloc
de deplasare a căruciorului (6) corespunzător. Pe cărucior (6), perpendicular faţă de
axa lui longitudinală, sunt fixaţi dinţi (11) pentru amestecare, iar în capac (2) sunt executate ghidaje pentru roţile căruciorului (6) şi tăieturi pentru dinţi (11).
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Installation for mixing bulk building materials
The invention relates to construction, in particular to installations for mixing bulk building
materials, and can be used to accelerate the
mixing process in the preparation of building
mixes containing quartz sand and cement.

INVENŢII
The installation, according to the invention,
comprises a flat rectangular container (1)
equipped with a cover (2), on which, with the
possibility of displacement along it, is placed
a carriage (6), connected by means of the
first (41) and the second (42) cables to the
first (31) and the second (32) carriage (6) displacement unit, respectively. On the carriage
(6), perpendicular to its longitudinal axis, are
fixed teeth (11) for mixing, and in the cover
(2) are made guides for the carriage (6)
wheels and slots for teeth (11).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Установка для смешивания сыпучих
строительных материалов
Изобретение относится к строительству, в
частности, к установкам для смешивания
сыпучих строительных материалов, и может быть использовано для ускорения
процесса смешивания при приготовлении
строительных смесей, содержащих кварцевый песок и цемент.
Установка, согласно изобретению, содержит плоскую прямоугольную емкость (1),
снабженную крышкой (2), на которой, с
возможностью перемещения вдоль нее,
размещена тележка (6), соединенная посредством первого (41) и второго (42) троса с первым (31) и вторым (32) блоком перемещения тележки (6) соответственно.
На тележке (6), перпендикулярно относительно ее продольной оси, закреплены
зубья (11) для перемешивания, а в крышке (2) выполнены направляющие для колес тележки (6) и прорези для зубьев (11).

MD - BOPI 3/2020
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 53/124 (2006.01)
C07C 211/05 (2006.01)
(21) s 2019 0051
(22) 2019.05.22
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; BACA Svetlana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; STATI Dumitru, MD
(54) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(57) Invenţia se referă la protecţia metalelor de
coroziune în apă şi poate fi utilizată pentru a
inhiba coroziunea în sistemele închise ale
conductelor de oţel.
Conform invenţiei, se propune aplicarea
bis(trietanolaminei)-cobalt(II) diizobutirat în
calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în
apă, la o concentraţie în mediul coroziv de
0,1-1,5 g/L.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în reducerea vitezei de coroziune a oţelului în apă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Inhibitor of steel corrosion in water
The invention relates to the corrosion protection of metals in water and can be used for
corrosion inhibition in closed steel pipeline
systems.
According to the invention, the use of
bis(triethanolamine)-cobalt(II) diisobutyrate is
proposed as an inhibitor of steel corrosion in
water, at a concentration in the corrosive
medium of 0.1-1.5 g/L.
The technical result of the invention consists
in reducing the corrosion rate of steel in water.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

1427 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)

*
* *
Ингибитор коррозии стали в воде
Изобретение относится к защите металлов от коррозии в воде и может быть использовано для ингибирования коррозии в
замкнутых системах стальных трубопроводов.
Cогласно изобретению, предлагается применение
бис(триэтаноламин)-кобальт(II)
диизобутирата в качестве ингибитора коррозии стали в воде, при концентрации в
коррозионной среде 0,1-1,5 г/л.
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Технический результат изобретения состоит в снижении скорости коррозии стали
в воде.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 1428 (13) Y
(51) Int. Cl.: E04F 21/16 (2006.01)
(21) s 2019 0118
(22) 2019.11.19
(71)(72)(73) TERMICAN Sergiu, MD
(54) Drişcă pentru aplicarea texturată a
tencuielii
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
instrumente pentru lucrări de construcţie şi
finisare, şi poate fi utilizată pentru aplicarea
materialelor, nivelarea şi texturarea diferitor
suprafeţe şi construcţii, inclusiv a pereţilor,
tavanelor, coloanelor şi articolelor din beton,
piatră şi/sau mortar.
Drişca pentru aplicarea texturată a tencuielii
conţine o placă (1) metalică dreptunghiulară
şi un mâner (2) fixat pe partea dorsală a
acesteia. Una dintre laturile lungi ale plăcii
(1) este executată îndoită sub un unghi drept
spre partea dorsală a plăcii (1), formând un
colector (3). În placă (1) sunt executate orificii (4).

Полутерок
для
текстурированного
нанесения штукатурки
Изобретение относится к строительству, в
частности к инструментам для строительных и финишных работ, и может быть использовано для нанесения материалов,
выравнивания и текстурирования различных поверхностей и сооружений, включая
стены, потолки, колонны и изделия из бетона, камня и/или строительного раствора.
Полутерок для текстурированного нанесения штукатурки содержит металлическую прямоугольную пластину (1) и ручку
(2), закрепленную на ее тыльной стороне.
Одна из длинных сторон пластины (1) выполнена изогнутой под прямым углом к
тыльной стороне пластины (1), образуя
коллектор (3). В пластине (1) выполнены
отверстия (4).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Float for textured application of plaster
The invention relates to construction, in particular to tools for construction and finishing
works, and can be used for applying materials, leveling and texturing various surfaces
and structures, including walls, ceilings, columns and concrete, stone and/or mortar
products.
The float for textured application of plaster
comprises a rectangular metal plate (1) and
a handle (2), fixed on its backside. One of
the long sides of the plate (1) is made curved
at a right angle with the backside of the plate
(1), forming a collector (3). In the plate (1)
are made holes (4).
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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(11)
(51)

1429 (13) Y
Int. Cl.: E04G 9/00 (2006.01)
E04G 9/08 (2006.01)
E04G 9/10 (2006.01)
E04G 11/20 (2006.01)
E04G 11/22 (2006.01)
(21) s 2019 0041
(22) 2019.04.08
(71)(72)(73) CATANOI Grigori, MD; LIPCAN Vasile,
MD; CIBOTARU Ion, MD
(54) Dispozitiv pentru tencuirea suprafeţelor
construcţiilor
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
dispozitive pentru tencuirea suprafeţelor
construcţiilor, și poate fi utilizată la tencuirea
pereţilor şi a pereţilor despărţitori.

INVENŢII
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Dispozitivul, conform invenției, conține
montanţi (1), dotaţi cu elemente de reazem
(2), (3) şi vinciuri elicoidale (4). Pe montanţi
(1) sunt amplasate culise (5) cu fixatori (6).
Culisele (5) sunt dotate cu axuri (7), care
formează articulaţii (8) prin cuplare cu
manşoane (9) fixate rigid pe marginile cel
puţin a unui panou (10) de cofraj, amplasat
între montanţi (1). Pe marginile opuse ale
panoului (10) sunt fixate rigid manşoane (11)
cu posibilitatea angrenării prin fixatori mobili
(12) cu manşoane (13), fixate rigid pe culise
(5). Pe suprafaţa de lucru a panoului (10), pe
perimetrul acestuia, este montată o garnitură
auxiliară flexibilă (16), iar în interiorul ei  o
garnitură izolatoare schimbabilă (14).
Dispozitivul mai conţine o garnitură
izolatoare (15) pentru ecranarea suprafeţei
de tencuire.
Revendicări: 4
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Device for plastering surfaces of structures
The invention relates to construction, in particular to devices for plastering surfaces of
structures, and can be used for plastering
walls and partitions.
The device, according to the invention, comprises racks (1), equipped with support elements (2), (3) and screw jacks (4). On the
racks (1) are placed sliders (5) with fixing devices (6). The sliders (5) are provided with
axles (7), which form articulations (8) by
means of coupling with sleeves (9), rigidly
fixed on the edges of at least one formwork
shield (10), placed between the racks (1). On
the opposite edges of the shield (10) are rigidly fixed sleeves (11) with the possibility of
engagement by means of movable fixing devices (12) with sleeves (13), rigidly fixed on
sliders (5). On the working surface of the
shield (10), along its perimeter, is mounted
an auxiliary flexible spacer (16), and inside
it – an insulating replaceable spacer (14).
The device also comprises an insulating
spacer (15) for shielding the plastered surface.

(54)
(57)

Устройство для оштукатуривания поверхностей конструкций
Изобретение относится к строительству, в
частности, к устройствам для оштукатуривания поверхностей конструкций, и может
быть использовано при оштукатуривании
стен и перегородок.
Устройство, согласно изобретению, содержит стойки (1), снабженные опорными
элементами (2), (3) и винтовыми домкратами (4). На стойках (1) расположены ползуны (5) с фиксаторами (6). Ползуны (5)
снабжены осями (7), которые образуют
шарниры (8) посредством объединения с
муфтами (9), жестко закрепленными на
краях, по меньшей мере, одного опалубочного щита (10), размещенного между
стойками (1). На противоположных краях
щита (10) жестко закреплены муфты (11) с
возможностью зацепления посредством
подвижных фиксаторов (12) с муфтами
(13), жестко закрепленными на ползунах
(5). На рабочей поверхности щита (10), по
его периметру, смонтирована вспомогательная гибкая прокладка (16), а внутри
нее  изолирующая сменная прокладка
(14). Устройство также содержит изолирующую прокладку (15) для экранирования отштукатуриваемой поверхности.
П. формулы: 4
Фиг.: 3

Claims: 4
Fig.: 3
*
*

*
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de
brevet european validat în Republica Moldova /
Publication of the translation of the European
patent specification validated
in the Republic of Moldova /
Публикация перевода описания изобретения к европейскому патенту, валидированному в Республике Молдова

B

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

Orice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la
data publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor
nr. 50/2008.

A

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

Within 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may
give notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

B

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о
выдаче патента.

Любое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.
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INVENŢII
MD/EP 3250575 (13) T2
Int.Cl.: C07D 513/04 (2006.01.01)
A61K 31/542 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0309
(96)
16702654.1, 2016.01.22
(97)
3250575, 2019.11.20
(87)
WO 2016/122968, 2016.08.04
(31)
201562109733P
(32)
2015.01.30
(33)
US
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US
(72)
COATES David Andrew, US; WOLFANGEL
Craig Daniel, US
(74)
PARASCA Dumitru
(54)
Sare tosilat de N-[3-[(4aR,7aS)-2-amino-6-

(11)
(51)

(5-fluoropirimidin-2-il)-4,4a,5,7-tetrahidropirolo[ 3,4-d]][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluoro-fenil]-5-metoxi-pirazin-2-carboxamidă
Tosylate salt of N-[3-[(4aR,7aS)-2-amino6-(5-fluoropyrimidin-2-yl)-4,4a,5,7-tetrahydropyrrolo[3,4-d][1,3]thiazin-7a-yl]-4fluoro-phenyl]-5-methoxy-pyrazine-2carboxamide
Тозилатная соль N-[3-[(4aR,7aS)-2-амино-6 (5-фторпиримидин-2-ил)-4,4а,5,7тетрагидропирроло[3,4-d][1,3]тиазин7а-ил]-4-фтор-фенил]-5-метокси-пиразин-2-карбоксамида
(57)

(87)
(31)
(32)
(33)
(71)(73)
(72)

(74)
(54)

(57)

Prezenta invenţie furnizează o sare tosilat a
N-[3-[(4aR,7aS)-2-amino-6-(5-fluoropirimidin-2-il)-4,4a,5,7-tetrahidropirolo[3,4-d] [1,3]
tiazin-7a-il]-4-fluoro-fenil]-5-metoxi-pirazin-2carboxamidei.
Revendicări: 7

(57)
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*
* *
The present invention provides a tosylate
salt of N-[3-[(4aR,7aS)-2-amino-6-(5- fluoropyrimidin-2-yl)-4,4a,5,7-tetrahydropyrrolo
[3,4-d][1,3]thiazin-7a-yl]-4-fluoro- phenyl]-5methoxy-pyrazine-2-carboxamide.

WO 2016/176118, 2016.11.03
201562154242P
2015.04.29
US
ELI LILLY AND COMPANY, US
REMICK David Michael, US; RICHARDS
Simon James, US; SANDERSON Adam
Jan, US
PARASCA Dumitru
Derivați de aminohidrotiazină fuzionați
cu tetrahidrofuran utili în tratamentul
bolii Alzheimer
Tetrahydrofurane-fused aminohydrothiazine derivatives which are useful in the
treatment of Alzheimer's disease
Производные аминогидротиазина, слитые с тетрагидрофураном, пригодные
для лечения болезни Альцгеймера
Prezenta invenţie furnizează un compus cu
Formula I sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia.

Formula I
Revendicări: 17
*
* *
(57)

The present invention provides a compound
of Formula I or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

Claims: 7

(11)
(51)

(21)
(96)
(97)

MD/EP 3288949 (13) T2
Int.Cl.: C07D 513/04 (2006.01.01)
A61K 31/542 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
e 2018 0225
16719728.4, 2016.04.22
3288949, 2019.11.06

Formula I
Claims: 17
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MD/EP 3313533 (13) T2
Int.Cl.: A61Q 15/00 (2006.01.01)
A61K 8/73 (2006.01.01)
(21)
e 2018 0447
(96)
16734589.1, 2016.06.21
(97)
3313533, 2019.12.04
(87)
WO 2016/207133, 2016.12.29
(31)
15173747
(32)
2015.06.25
(33)
EP
(71)(73) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., IT
(72)
TONGIANI Serena, IT; RAGNI Lorella, IT;
DONELLI Daniela, IT
(74)
SOKOLOVA Sofia
(54)
Compoziție dezodorizantă ce conţine un
amestec de alfa-, beta- și gama-ciclodextrină
Deodorant composition comprising a
mixture of alpha, beta and gamma cyclodextrin
Дезодорирующая композиция, содержащая смесь альфа-, бета- и гаммациклодекстрина
(57)
Prezenta invenție se referă la o compoziție
(11)
(51)

absorbantă de miros ce conţine un amestec
de α-, β- și γ-ciclodextrine, în care cantitatea uneia dintre α-, β- și γ-ciclodextrinele
menţionate este egală sau mai mare decât
cantitatea totală de celelalte două
ciclodextrine.
Revendicări: 13
Figuri: 3

(21)
(96)
(97)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)(73)
(72)
(74)
(54)

(57)
*
* *

(57)

(11)
(51)

MD/EP 3347360 (13) T2
Int.Cl.: C07D 495/20 (2006.01.01)
A61K 31/438 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61P 17/06 (2006.01.01)
e 2018 0692
16766765.8, 2016.09.06
3347360, 2019.10.23
WO 2017/044410, 2017.03.16
201562215929P
2015.09.09
US
ELI LILLY AND COMPANY, US
MORPHY John Richard, US
PARASCA Dumitru
Compuși utili pentru inhibarea RORgama-t
Compounds useful for inhibiting RORgamma-t
Соединения, полезные для ингибирования ROR-gamma-t
Prezenta invenţie furnizează noi inhibitori
ai ROR gama-t şi compoziţii farmaceutice
cu aceştia:

This invention relates to an odourabsorbing composition comprising a mixture of α-, β-, and γ-cyclodextrins, wherein
the amount of one of said α-, β-, and γcyclodextrins is equal to or higher than the
total amount of the other two cyclodextrins.
Claims: 13
Fig.: 3

Revendicări: 9
*
* *
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Este descrisă o formulare injectabilă, lichidă
sau liofilizată, care cuprinde:

The present invention provides novel
ROR gamma-t inhibitors and pharmaceutical compositions thereof:

a) fosnetupitant sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia;
b) opțional, palonosetron sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia;
c) hidroxid de sodiu;
d) edetat disodic;
e) opțional, acid clorhidric; și
f) manitol;
precum și o metodă de fabricare a formulării.
Revendicări: 20
Figuri: 2

Claims: 9

*
* *
(57)
MD/EP 3435980 (13) T2
Int.Cl.: A61K 9/08 (2006.01.01)
A61K 9/19 (2006.01.01)
A61K 47/18 (2017.01.01)
A61K 47/26 (2006.01.01)
A61K 31/675 (2006.01.01)
A61K 31/473 (2006.01.01)
A61P 1/08 (2006.01.01)
(21)
e 2019 0164
(96)
17729822.1, 2017.06.01
(97)
3435980, 2019.11.13
(87)
WO 2017/211663, 2017.12.14
(31)
201662345942P
(32)
2016.06.06
(33)
US
(71)(73) HELSINN HEALTHCARE SA, CH
(72)
VENTURINI Alessio, IT; CANNELLA Roberta, IT
(74)
SIMANENKOVA Tatiana
(54)
Formulări injectabile de fosnetupitant
(11)
(51)

echilibrate fiziologic
Physiologically balanced injectable formulations of fosnetupitant
Физиологически сбалансированные
инъекционные препараты фоснетупитанта
(57)

Prezenta invenție se referă la dozaje și formulări injectabile de fosnetupitant și săruri
acceptabile farmaceutic ale acestuia, care
sunt eficiente, stabile chimic și echilibrate
fiziologic pentru asigurarea siguranței și
eficacității.

Injectable dosages and formulations of fosnetupitant and pharmaceutically acceptable
salts thereof are provided that are efficacious, chemically stable and physiologically
balanced for safety and efficacy.
Claims: 20
Fig.: 2

MD/EP 3448859 (13) T2
Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
A61K 31/407 (2006.01.01)
C07D 519/00 (2006.01.01)
A61P 7/00 (2006.01.01)
(21)
e 2019 0287
(96)
18716455.3, 2018.03.20
(97)
3448859, 2019.07.10
(87)
WO 2018/175474, 2018.09.27
(31)
201762473751P
(32)
2017.03.20
(33)
US
(71)(73) FORMA THERAPEUTICS, INC., US
(72)
ERICSSON Anna, US; GREEN Neal, US;
(11)
(51)

(74)

GUSTAFSON Gary, US; HAN Bingsong,
US; LANCIA JR. David R., US; MITCHELL
Lorna, US; RICHARD David, US; SHELEKHIN Tatiana, US; SMITH Chase C., US;
WANG Zhongguo, US; ZHENG Xiaozhang,
US
PARASCA Dumitru
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(54)

Compoziții de pirolopirol în calitate de
activatori ai piruvatkinazei (PKR)
Pyrrolopyrrole compositions as pyruvate
kinase (PKR) activators
Пирролопиррольные композиции в
качестве активаторов пируваткиназы
(PKR)

(57)

Dezvăluirea se referă la modularea piruvatkinazei şi furnizează noi compuşi chimici
utili ca activatori ai piruvatkinazei PKR, precum şi diferite utilizări ale acestor compuşi.
Compuşii care activează PKR sunt utili în
tratamentul bolilor şi tulburărilor asociate cu
PKR şi/sau PKM2, cum sunt deficienţa de
piruvatkinază (PKD), siclemia (SCD) şi talasemia.

The disclosure relates to modulating pyruvate kinase and provides novel chemical
compounds of formula (I)
useful as activators of PKR, as well as various uses of these compounds. PKR activating compounds are useful in the treatment
of diseases and disorders associated with
PKR and/or PKM2, such as pyruvate kinase
deficiency (PKD), sickle cell disease (SCD),
and thalassemia.

Claims: 13
Fig.: 1

Revendicări: 13
Figuri: 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.

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST. 3
OMPI
MD

4641

(13) Cod
ST. 16
OMPI
C1

2

MD

4642

C1

3

FR

4643

C1

4

MD

4644

C1

5

MD

4645

C1

(51) Indici de clasificare
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A61P 5/14 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
A61K 31/345 (2006.01)
C07D 307/70 (2006.01)
C08F 251/02 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C01G 39/00 (2006.01)
A61K 31/724 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07F 15/03 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2018 0028

2018.04.19

8/2019

a 2018 0009

2018.02.16

8/2019

a 2016 0016

2014.07.22

8/2019

a 2018 0020

2018.03.22

8/2019

a 2018 0019

2018.03.21

8/2019

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.

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST. 3
OMPI
2
MD

3
1356

(13) Cod
ST. 16
OMPI
4
Z

2

MD

1357

Z

3

MD

1358

Z

4
5
6
7
8

MD
MD
MD
MD
MD

1359
1360
1361
1362
1363

Z
Z
Z
Z
Z

(51) Indici de clasificare
5
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61F 5/04 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61F 2/14 (2006.01)
A61B 34/10 (2016.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61M 11/06 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2018 0048

7
2018.05.21

8
8/2019

s 2018 0013

2018.03.02

8/2019

s 2019 0019

2019.02.20

8/2019

s 2019 0020
s 2019 0021
s 2019 0022
s 2019 0023
s 2018 0102

2019.02.20
2019.02.20
2019.02.20
2019.02.20
2018.11.08

8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
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1
9

2
MD

3
1364

4
Z

10

MD

1365

Z

11

MD

1366

Z

5
F23D 14/00 (2006.01)
F23D 14/20 (2006.01)
F23D 14/32 (2006.01)
F23D 14/38 (2006.01)
F23D 14/48 (2006.01)
F23D 14/60 (2006.01)
G01N 21/33 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
C12Q 1/44 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01L 21/46 (2006.01)
H01L 21/67 (2006.01)
B28D 1/32 (2006.01)

6
s 2018 0042

7
2018.05.03

8
8/2019

s 2018 0094

2018.09.24

8/2019

s 2018 0004

2018.01.17

8/2019
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39/2008 об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INTELLECTUAL AL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of rejected plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provizorie
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante.

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se află in
biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra cost.
Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI obiecţii referitor
la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în Lege.

P

ublication in BOPI of plant variety patent applications provides to the applicant a provisional
protection under the terms of Article 26 of Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.

Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the AGEPI
library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee.
According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with the AGEPI
objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of patentability,
under the terms established in the Law.

П

убликация заявок на патент на сорт растения в BOPI обеспечивает заявителю временную
охрану на условиях, предусмотренных ст. 26 Закона № 39/2008 г. об охране сортов растений.

Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, находятся в
библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут быть заказаны
их копии.
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения в
отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям
патентоспособности, предусмотренным Законом.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications/
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelioratorul,
denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării

Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă a soiului

Data publicării

No.

Application
number/
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

Date of publication

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Предложенное
наименование сорта

Дата публикации

1

v 2019 0014 /
2019.12.02

a. GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIONALĂ (INSTITUT) „Alexandru Ciubotaru”, MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
CRIN AFRICAN
(Kniphofia nelsonii
Mast.)

Micul Prinţ

2020.03.31

Porumbeni 221

2020.03.31

b. SFECLĂ Irina, MD;
SÎRBU Tatiana, MD;
SFECLĂ Victor, MD

2

v 2019 0015 /
2019.12.05

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI", MD
b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
SPÎNU Valentina, MD
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Kniphofia
(Kniphofia nelsonii
Mast.)
Книпхофия
(Kniphofia nelsonii
Mast.)
PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)

SOIURI DE PLANTE
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения

O

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

A

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

Л

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

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
titularul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului,
numărul brevetului, data acordării brevetului
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№ Номер заявки /
п/п Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления

1
1

2
v 2018 0001 /
2018.01.10

3
a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD
b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MICU Vasile, MD;
MICU Alexandru, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
SPÎNU Angela, MD

2

v 2018 0002 /
2018.01.10

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD
b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MICU Vasile, MD;
MUSTEAŢĂ Simion, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
CRIUCKOV Oleg, MD

3

v 2019 0008 /
2019.03.01

4
PORUMB
(Zea mays L.)

6
332 / 2020.03.31

PORUMBENI
374

333 / 2020.03.31

CEPUNA

334 / 2020.03.31

Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)

PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)

a. INSTITUT NATIONAL DE PĂR
LA RECHERCHE
(Pyrus communis L.)
AGRONOMIQUE, FR
Pear
b. INSTITUT NATIONAL DE
(Pyrus communis L.)
LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE, FR
Груша
(Pyrus communis L.)
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5
PORUMBENI
427

SOIURI DE PLANTE
1
4

2
v 2017 0028 /
2017.12.20

3
a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD

MD - BOPI 1/2020
4
PORUMB
(Zea mays L.)

5
PORUMBENI
220

6
335 / 2020.03.31

PORUMBENI
243

336 / 2020.03.31

VICTORIA

337 / 2020.03.31

PORUMBENI
465

338 / 2020.03.31

AG 7460

339 / 2020.03.31

Maize
b. ROTARI Eugen, MD;
(Zea mays L.)
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
SPÎNU Angela, MD;
Кукуруза
MUSTEAŢA Simion, MD;
(Zea mays L.)
BOROZAN Pantelimon, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD
5

v 2017 0029 /
2017.12.20

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD

PORUMB
(Zea mays L.)

Maize
b. MUSTEAŢA Simion, MD;
(Zea mays L.)
BOROZAN Pantelimon, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
Кукуруза
MATICIUC Vasile, MD;
(Zea mays L.)
MISTREŢ Silvia, MD;
FRUNZE Ion, MD;
SPÎNU Alexei, MD;
SPÎNU Valentina, MD
6

v 2017 0022 /
2017.11.02

a. UNIVERSITATEA DE
STAT DIN MOLDOVA, MD

MENTĂ
(Mentha piperita L.)

b. CIOBANU Vasile, MD;
PELEAH Elena, MD;
MELNIC Victor, MD

Peppermint
(Mentha piperita L.)
Мята
(Mentha piperita L.)

7

v 2017 0030 /
2017.12.28

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
GUZUN Lucia, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
SPÎNU Alexei, MD;
SPÎNU Angela, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
CIOBANU Valentin, MD;
MELECA Anatol, MD

8

v 2018 0003 /
2018.01.10

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”,
MD
b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;

PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)

PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)

71

MD - BOPI 3/2020

9

v 2017 0020 /
2017.09.28

MISTREŢ Silvia, MD;
SPÎNU Angela, MD
a. UNIVERSITATEA DE
STAT DIN MOLDOVA, MD
b. CIOBANU Vasile, MD;
PELEAH Elena, MD;
MELNIC Victor, MD

PLANT VARIETIES

MENTA CALULUI
(Mentha longifolia L. Huds.)
Horse mint
(Mentha longifolia L. Huds.)
Мята длиннолистная
(Mentha longifolia L. Huds.)
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MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. În conformitate cu
Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura
naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

L

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.
Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially
accepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure
shall be published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English
and Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks
/ Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
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. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul
unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în
art. 30 din Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza
înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că
înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38/2008 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or
through a representative.
An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents provided
for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any
person shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the
need for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition
against registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis
of Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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(210) 044679
(220) 2019.08.02
(730) Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd., CN
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, China
(540)

(511) NCL(11-2019)
07 - maşini şi aparate pentru curăţare, electrice;
aspiratoare pentru curăţarea prafului; instalaţii de curăţire a prafului; aspiratoare; roboţi
(maşini); instalaţii pentru manevrare şi deplasare a draperiilor, electrice; maşini electrice de preparare a mâncărurilor; maşini de
călcat; maşini electrice de bucătărie; maşini
de spălat; aparate de spălat vase; echipamente de ridicare; foarfece electrice; alternatoare; compresoare de aer; maşini de preparare a laptelui de soia;
09 - echipamente de procesare a datelor; dispozitive de memorie pentru computer; programe
de operare pentru computer; dispozitive periferice pentru computer; software pentru calculatoare; microprocesoare; monitoare (hardware pentru calculatoare); unităţi centrale de
procesare (UCP); carduri cu circuite integrate; cartele cu cip (carduri cu circuite integrate); programe înregistrate de calculator; publicaţii electronice (descărcabile); programe
de calculatoare (software descărcabil); dispozitive cititoare (echipamente de prelucrare a
datelor); discuri flash USB; programe de supraveghere (programe de calculator); software de jocuri pentru calculatoare; fişiere de
muzică descărcabile; fişiere video descărcabile; contoare; indicatoare de cantitate; etichete electronice pentru mărfuri; panouri de
afişaj electronice; buletine informative electronice; indicatoare electronice luminiscente;
dispozitive de avertizare; semafoare; panouri
semnalizatoare luminoase sau mecanice;
semnalizatoare luminoase sau mecanice;
aparate pentru intercomunicaţii; videotelefoane; echipamente de comunicaţii în reţea;
echipamente de inginerie radio; echipamente
radare; echipamente pentru controlul de la
distanţă a semnalelor electrodinamice; echipamente de navigare pentru vehicule (calculatoare de bord); dispozitive cu Sisteme de
Poziţionare Globală (GPS); dispozitive optice
de comunicare; dispozitive de înregistrare;
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dispozitive de înregistrare video; camere video; playere media portabile; dispozitive de
redare spontană a publicităţii; receptoare
audio şi video; aplicaţii de editare a filmelor
cinematografice; aparate foto; aparate de
măsurare a vitezei (fotografie); bliţuri (fotografie); instrumente de supraveghere; instrumente didactice audio-vizuale; detectoare; aparate de control al vitezei de deplasare a vehiculelor; lasere, altele decât cele de uz medical;
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor; hidrometre; aparate indicatoare
de temperatură; aparate şi instrumente optice; lentile optice; materiale energetice (fire,
cabluri); dispozitive semiconductoare; ecrane
de afişare video; dispozitive de control la distanţă; detectoare electrice; controale de iluminare (electrice); mijloace de protecţie individuală împotriva accidentelor; dispozitive
anti-furt (electrice); avertizoare de incendiu;
detectoare de fum; avertizoare acustice; dispozitive de alarmă sonoră; încuietori electrice;
buzere; aparate de alarmă anti-furt; ochelari
(optică); elemente galvanice; elemente pentru
acumulatoare; desene animate; vizoare pentru uşi (vizoare inteligente pentru uşi cu sistem de recunoaştere facială); încuietori inteligente pentru uşi cu scaner de amprentă; înregistratoare video; butoane de alarmă (dispozitive de avertizare); hard disk-uri; dopuri
de priză, prize şi alte conexiuni de cuplare
(conexiuni electrice); protectoare de ecran şi
suporturi pentru camere; baterii electrice;
routere; roboţi asemenea oamenilor cu inteligenţă artificială; roboţi de asigurare a securităţii; platforme software, înregistrate sau descărcabile; calculatoare portabile; monopode
(trepieduri manuale); afişaje digitale electronice; aparate de proiecţie pentru diapozitive;
panouri de comutare; întrerupătoare electrice;
comutatoare orare automate; aparate de reglare a temperaturii (termostate); portavoce;
microfoane; cutii pentru difuzoare; panouri de
comandă (telecomenzi); transpondere (respondenţi de emiţător); regulatoare (variatoare) electrice de lumină; aparate pentru analiza componenţei aerului; servere de acces la
reţea;
11 - instalaţii de filtrare a aerului; aparate de climatizare; aparate şi maşini pentru purificarea
aerului; aparate şi instalaţii de iluminat; ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire); aparate şi maşini pentru purificarea apei;
14 - ceasuri de mână; brăţări pentru ceasuri; carcase pentru ceasuri de buzunar şi ceasuri de
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mână; huse de cadouri pentru ceasuri; cronografe (ceasuri de mână); ceasuri electrice;
35 - vânzare cu amănuntul şi angro a produselor
din clasele 7, 9, 11 şi 14; vânzare cu amănuntul şi angro a calculatoarelor şi echipamentelor periferice, şi a dispozitivelor multimedia de divertisment de casa, precum şi a
următoarelor produse, şi anume a echipamentelor de procesare a datelor, dispozitivelor de memorie pentru computer, programelor de operare pentru computer, dispozitivelor periferice pentru computer, software pentru calculatoare, microprocesoarelor, monitoarelor (hardware pentru calculatoare), unităţilor centrale de procesare (UCP),
cardurilor cu circuite integrate, cartelelor cu
cip (carduri cu circuite integrate), programelor înregistrate de calculator, publicaţiilor
electronice (descărcabile), programelor de
calculatoare (software descărcabil), dispozitivelor cititoare (echipamente de prelucrare a
datelor), discurilor flash USB, programelor de
supraveghere (programe de calculator), software de jocuri pentru calculatoare, fişierelor
de muzică descărcabile, fişierelor video descărcabile, contoarelor, indicatoarelor de cantitate, etichetelor electronice pentru mărfuri,
panourilor de afişaj electronice, buletinelor
informative electronice, indicatoarelor electronice luminiscente, dispozitivelor de avertizare, semafoarelor, panourilor semnalizatoare luminoase sau mecanice, semnalizatoarelor luminoase sau mecanice, aparatelor pentru intercomunicaţii, videotelefoanelor, echipamentelor de comunicaţii în reţea, echipamentelor de inginerie radio, echipamentelor
radare, echipamentelor pentru controlul de la
distanţă a semnalelor electrodinamice, echipamentelor de navigare pentru vehicule (calculatoare de bord), dispozitivelor cu Sisteme
de Poziţionare Globală (GPS), dispozitivelor
optice de comunicare, dispozitivelor de înregistrare, dispozitivelor de înregistrare video,
camerelor video, playerelor media portabile,
dispozitivelor de redare spontană a publicităţii, receptoarelor audio şi video, aplicaţiilor de
editare a filmelor cinematografice, aparatelor
foto, aparatelor de măsurare a vitezei (fotografie), bliţurilor (fotografie), instrumentelor
de supraveghere, instrumentelor didactice
audio-vizuale, detectoarelor, aparatelor de
control al vitezei de deplasare a vehiculelor,
laserelor, altele decât cele de uz medical,
simulatoarelor pentru conducerea şi controlul
vehiculelor, hidrometrelor, aparatelor indicatoare de temperatură, aparatelor şi instrumentelor optice, lentilelor optice, materialelor
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energetice (fire, cabluri), dispozitivelor semiconductoare, ecranelor de afişare video,
dispozitivelor de control la distanţă, detectoarelor electrice, controalelor de iluminare
(electrice), mijloacelor de protecţie individuală împotriva accidentelor, dispozitivelor antifurt (electrice), avertizoarelor de incendiu,
detectoarelor de fum, avertizoarelor acustice,
dispozitivelor de alarmă sonoră, încuietorilor
electrice, buzerelor, aparatelor de alarmă
anti-furt, ochelarilor (optică), elementelor
galvanice, elementelor pentru acumulatoare,
desenelor animate, vizoarelor pentru uşi (vizoarelor inteligente pentru uşi cu sistem de
recunoaştere facială), încuietorilor inteligente
pentru uşi cu scaner de amprentă, înregistratoarelor video, butoanelor de alarmă (dispozitive de avertizare), hard disk-urilor, dopurilor de priză, prizelor şi a altor conexiuni de
conectare (conexiuni electrice), protectoarelor de ecran şi suporturilor pentru camere,
bateriilor electrice, routerelor, roboţilor asemenea oamenilor cu inteligenţă artificială,
roboţilor de asigurare a securităţii, platformelor software, înregistrate sau descărcabile,
calculatoarelor portabile, monopodelor (trepieduri manuale), afişajelor digitale electronice, aparatelor de proiecţie pentru diapozitive,
panourilor de comutare, întrerupătoarelor
electrice, comutatoarelor orare automate,
aparatelor de reglare a temperaturii (termostate), portavocelor, microfoanelor, cutiilor
pentru difuzoare, panourilor de comandă
(telecomenzi), transponderelor (respondenţi
de emiţător), regulatoarelor (variatoare) electrice de lumină, aparatelor pentru analiza
componenţei aerului şi serverelor de acces la
reţea; prezentarea produselor pe toate mijloacele de informare (mass-media) cu scopul
de a efectua vânzări cu amănuntul şi angro;
management de afaceri al magazinelor cu
amănuntul şi angro; consultanţă în managementul afacerilor cu referire la strategia,
marketing, producţie, personal, precum şi cu
privire la vânzările cu amănuntul şi angro;
servicii de publicitate, marketing şi promovare a vânzărilor; servicii de distribuţie, referitoare la vânzarea produselor din clasele 7, 9,
11 şi 14; servicii de distribuţie, referitoare la
vânzarea calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice, şi a dispozitivelor multimedia de
divertisment de casa, precum şi a următoarelor produse, şi anume a echipamentelor de
procesare a datelor, dispozitivelor de memorie pentru computer, programelor de operare
pentru computer, dispozitivelor periferice
pentru computer, software pentru calculatoa-

MĂRCI
re, microprocesoarelor, monitoarelor (hardware pentru calculatoare), unităţilor centrale
de procesare (UCP), cardurilor cu circuite
integrate, cartelelor cu cip (carduri cu circuite
integrate), programelor înregistrate de calculator, publicaţiilor electronice (descărcabile),
programelor de calculatoare (software descărcabil), dispozitivelor cititoare (echipamente de prelucrare a datelor), discurilor flash
USB, programelor de supraveghere (programe de calculator), software de jocuri pentru calculatoare, fişierelor de muzică descărcabile, fişierelor video descărcabile, contoarelor, indicatoarelor de cantitate, etichetelor
electronice pentru mărfuri, panourilor de afişaj electronice, buletinelor informative electronice, indicatoarelor electronice luminiscente, dispozitivelor de avertizare, semafoarelor,
panourilor semnalizatoare luminoase sau
mecanice, semnalizatoarelor luminoase sau
mecanice, aparatelor pentru intercomunicaţii,
videotelefoanelor, echipamentelor de comunicaţii în reţea, echipamentelor de inginerie
radio, echipamentelor radare, echipamentelor pentru controlul de la distanţă a semnalelor electrodinamice, echipamentelor de navigare pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitivelor cu Sisteme de Poziţionare Globală (GPS), dispozitivelor optice de comunicare, dispozitivelor de înregistrare, dispozitivelor de înregistrare video, camerelor video,
playerelor media portabile, dispozitivelor de
redare spontană a publicităţii, receptoarelor
audio şi video, aplicaţiilor de editare a filmelor cinematografice, aparatelor foto, aparatelor de măsurare a vitezei (fotografie), bliţurilor (fotografie), instrumentelor de supraveghere, instrumentelor didactice audiovizuale, detectoarelor, aparatelor de control
al vitezei de deplasare vehiculelor, laserelor,
altele decât cele de uz medical, simulatoarelor pentru conducerea şi controlul vehiculelor, hidrometrelor, aparatelor indicatoare de
temperatură, aparatelor şi instrumentelor
optice, lentilelor optice, materialelor energetice (fire, cabluri), dispozitivelor semiconductoare, ecranelor de afişare video, dispozitivelor de control la distanţă, detectoarelor electrice, controalelor de iluminare (electrice),
mijloacelor de protecţie individuală împotriva
accidentelor, dispozitivelor anti-furt (electrice), avertizoarelor de incendiu, detectoarelor
de fum, avertizoarelor acustice, dispozitivelor
de alarmă sonoră, încuietorilor electrice, buzerelor, aparatelor de alarmă anti-furt, ochelarilor (optică), elementelor galvanice, elementelor pentru acumulatoare, desenelor
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animate, vizoarelor pentru uşi (vizoarelor
inteligente pentru uşi cu sistem de recunoaştere facială), încuietorilor inteligente pentru
uşi cu scaner de amprentă, înregistratoarelor
video, butoanelor de alarmă (dispozitive de
avertizare), hard disk-urilor, dopurilor de priză, prizelor şi a altor conexiuni de conectare
(conexiuni electrice), protectoarelor de ecran
şi suporturilor pentru camere, bateriilor electrice, routerelor, roboţilor asemenea oamenilor cu inteligenţă artificială, roboţilor de asigurare a securităţii, platformelor software, înregistrate sau descărcabile, calculatoarelor
portabile, monopodelor (trepieduri manuale),
afişajelor digitale electronice, aparatelor de
proiecţie pentru diapozitive, panourilor de
comutare, întrerupătoarelor electrice, comutatoarelor orare automate, aparatelor de reglare a temperaturii (termostate), portavocelor, microfoanelor, cutiilor pentru difuzoare,
panourilor de comandă (telecomenzi),
transponderelor (respondenţi de emiţător),
regulatoarelor (variatoare) electrice de lumină, aparatelor pentru analiza componenţei
aerului; servicii de import-export a serverelor
de acces la reţea; servicii de aprovizionare
pentru terţi; servicii de asistenţă comercială,
de management şi administrativă; servicii de
efectuare a cercetărilor pentru afaceri, analiză şi servicii informaţionale; demonstrarea
produselor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv, pentru servicii
de telemagazine şi cumpărăturilor de acasă;
managementul fidelităţii clienţilor;
38 - difuzarea programelor de televiziune; servicii
de telefonie şi telefonie mobilă; comunicaţii
prin terminale de calculator; transmiterea
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatorului; informaţii în domeniul telecomunicaţiilor; închirierea aparatelor pentru transmiterea
mesajelor; închirierea aparatelor de telecomunicaţii; furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea informatică mondială (la
Internet); furnizarea accesului utilizatorilor la
reţelele globale de computere (la Internet);
servicii de teleconferinţe; transmiterea şi
recepţionarea informaţiilor fără bază de date
prin intermediul unei reţele de telecomunicaţii; transmiterea scrisorilor electronice; închirierea echipamentelor de transmisie a informaţiilor; comunicaţii prin reţele de fibră optică; buletine electronice (servicii de telecomunicaţii); închirierea timpului de acces la
reţele informatice mondiale (la Internet); servicii de furnizare de acces la forumurile de
discuţii on-line în Internet; furnizarea
accesului la baze de date; servicii de
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mesagerie vocală; transmisia de fişiere
digitale;
42 - cercetare tehnică; cercetări tehnice de proiecte; inginerie; cercetare şi dezvoltare de
produse noi pentru terţi; grafică inginerească;
expertiză inginero-tehnică; design industrial;
design de interior; închirierea calculatoarelor;
elaborarea/crearea programelor pentru calculatoare (programare); dezvoltare de software; analiza sistemelor informatice; proiectarea sistemelor de calculatoare; actualizarea/modernizarea software; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware pentru
echipamentele informatice; închirierea programelor informatice; recuperarea datelor
informatice; întreţinerea programelor de calculator; replicarea programelor de calculator;
transfer de date sau documente de pe suporturi fizice pe cele electronice; crearea şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi; plasarea site-urilor de Internet (site-uri web); instalarea programelor de calculator; transformarea datelor şi programelor informaţionale (cu
excepţia transformării fizice); consultanţă în
domeniul programelor de calculator; închirierea serverelor web; servicii de protecţie împotriva viruşilor informatici; furnizarea instrumentelor de căutare în Internet; monitorizarea sistemelor computerizate prin acces
de la distanţă; digitalizarea documentelor
(scanare); furnizarea unei platforme software
gata de utilizare de serviciile cloud (PaaS);
software ca serviciu (SaaS);
45 - consultanţă în domeniul securităţii; supravegherea/controlul sistemelor de alarmă antiefracţie; agenţii de organizare a supravegherilor nocturne; servicii de securitate; inspectarea întreprinderilor în scopuri de securitate;
supravegherea copiilor; servicii de supraveghere a locuinţelor în absenţa proprietarilor;
supravegherea la domiciliu a animalelor de
companie; servicii de însoţire în locuri publice (persoane de companie); servicii de stingere a incendiilor; închirierea avertizoarelor
de incendiu; servicii de consultanţă în domeniul de proprietate intelectuală; acordarea
licenţelor pentru software de calculatoare
(servicii juridice); înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice); servicii de soluţionare a litigiilor şi negocierilor contractuale
(pentru terţi).
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(210) 044981
(220) 2019.10.09
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
42 - găzduirea unui site web on-line cu aplicaţii
de afaceri, şi anume de producţie şi planificare, referitoare la vânzarea directă şi utilizarea de cosmetice, produse pentru îngrijirea
pielii şi arome, accesibile numai agenţilor de
vânzări independenţi.

(210) 045190
(220) 2019.11.19
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, alb,
negru.
(511) NCL(11-2019)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de
rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri;
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete,
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete; maşini de mână pentru injec-
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tarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete
electronice; lichide pentru ţigări electronice;
produse din tutun pentru a fi încălzite.
(531) CFE(8) 01.15.19; 17.02.04; 25.05.06;
25.07.08; 26.03.04; 26.03.23; 27.01.05;
27.05.01; 29.01.13.

(210) 045211
(220) 2019.11.25
(730) COLESNIC Ghenadie, MD
Str. Budeşti nr. 20,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "3 D", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 20.01.09; 26.13.01; 27.03.15; 27.05.01;
27.07.11.

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

(210) 045239
(220) 2019.12.02
(730) ROMANSCAIA Oxana, MD
Str. Alba Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 41,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.01.05; 03.04.04;
08.05.01; 08.05.02; 25.01.25;
27.05.24; 27.07.01.

03.04.13;
25.03.07;

(210) 045223
(220) 2019.11.27
(730) CANDU Anatolie, MD
MD-4824, Hârtopul Mare, Criuleni, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
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preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 26.04.18; 26.11.08;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.13.

27.05.11;

(210) 045240
(220) 2019.12.02
(730) ROMANSCAIA Oxana, MD
Str. Alba Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 41,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
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care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 24.17.02; 26.11.08;
27.05.24; 27.07.01; 28.05.00.

27.05.11;

(210) 045251
(220) 2019.12.02
(730) PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, MD
Str. Sf. Dumitru nr. 1, MD-4129,
Selemet, Cimişlia, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 24.13.25; 25.01.13; 27.05.07; 29.01.13.

(210) 045258
(220) 2019.12.10
(730) DHL GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolae Costin nr. 61/5,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MARKET", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, verde, roşu.
(511) NCL(11-2019)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială.
(531) CFE(8) 26.03.05; 27.05.08; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: alb, bordo.
(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 24.17.25;
29.01.12.

26.13.01;

27.05.13;

(210) 045259
(220) 2019.12.10
(730) CATRINESCU Cristina, MD
Str. Bucovinei nr. 10, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045252
(220) 2019.12.02
(730) PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, MD
Str. Sf. Dumitru nr. 1, MD-4129,
Selemet, Cimişlia, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
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terenurilor; distribuire de ştiri, analize, caracteristici şi informaţii despre proprietăţi imobiliare; furnizarea datelor referitoare la vânzarea de case şi alte proprietăţi imobiliare; închirierea şi vânzarea proprietăţilor imobiliare
deţinute într-un anumit interval; gestionarea
proprietăţilor (imobiliare); furnizarea serviciilor de organizare, reglementare, informare şi
asistenţă pentru brokerii imobiliari; servicii
referitoare la calitatea de membru într-o organizaţie din industria imobiliară; servicii
financiare, servicii de consiliere şi consultanţă cu privire la acestea; servicii de afaceri
monetare, servicii consiliere şi consultanţă cu
privire la acestea; servicii de brokeraj ipotecar; furnizarea informaţiilor în domeniul finanţelor şi asigurărilor; servicii de asigurare,
servicii de consiliere şi consultanţă cu privire
la acestea; furnizarea serviciilor susmenţionate pe Internet sau prin intermediul
unei reţele de calculatoare sau altei reţele de
comunicaţii;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "COMPANY", "T", "F", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: auriu, negru.
(511) NCL(11-2019)
42 - servicii tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea;
servicii de design industrial.
(531) CFE(8) 05.13.08; 05.13.25;
24.09.14; 27.05.11; 27.05.22;
29.01.12.

24.09.02;
27.05.24;

(210) 045279
(220) 2019.12.11
(730) National Association of Realtors, US
430 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii
(540)

41 - servicii de educaţie şi instruire în domeniul
proprietăţilor imobiliare; servicii de divertisment; organizarea şi coordonarea conferinţelor şi simpozioanelor; organizarea
competiţiilor şi ceremoniilor de decernare a
premiilor; servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare electronică.
(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 26.07.09;
26.07.11; 27.01.01; 27.05.21; 27.05.24.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de asociaţie, şi anume servicii prestate de o asociaţie comercială în domeniul
imobiliar sub formă de asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative şi servicii de promovare a afacerilor şi intereselor
agenţilor, brokerilor şi profesioniştilor în domeniul imobiliar, precum şi servicii referitoare
la calitatea de membru al unei asociaţii în
domeniul industriei imobiliare, şi anume administrare de scheme asociative;
36 - servicii imobiliare, inclusiv brokeraj, administrare, evaluare, vânzare şi închiriere de proprietăţi imobiliare, servicii de consiliere şi
consultanţă cu privire la proprietăţi imobiliare;
furnizarea informaţiilor (neincluse în alte clase) privind proprietăţile imobiliare furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
prin intermediul paginilor web pe Internet sau
printr-o reţea de calculatoare sau o altă reţea
de comunicaţii; servicii de consultanţă cu
privire la gestiunea, închirierea şi utilizarea
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

045296
2019.12.13
34285
2019.09.16
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - baterii pentru ţigări electronice; baterii pentru
dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului, încărcătoare pentru
dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare USB
pentru dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare

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

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

045297
2019.12.13
34284
2019.09.16
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - baterii pentru ţigări electronice; baterii pentru
dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului, încărcătoare pentru
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dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare USB
pentru dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare
de maşină pentru ţigări electronice; încărcătoare de maşină pentru dispozitive care sunt
folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare de baterii pentru ţigări electronice;
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

(210) 045298
(220) 2019.12.13
(730) CP Kelco U.S., Inc., US
3100 Cumberland Blvd., Suite 600, Atlanta,
GA 30339, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
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silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe; fibre de plante
citrice pentru uz industrial; fibre de plante
citrice pentru industria chimică şi alimentară;
fibră de fructe care conţine pectină pentru uz
industrial; fibră de fructe care conţine pectină
pentru industria chimică şi alimentară; aditivi
chimici; aditivi chimici pentru alimente; fibră
din plante pentru uz industrial; fibră din plante pentru industria chimică şi alimentară;
pectină pentru industria alimentară; pectină
de uz industrial; eteri de celuloză pentru uz
industrial; celuloză bacteriană; celuloză şi
derivaţi de celuloză; produse pentru gelificare; substanţe chimice folosite ca înlocuitori
pentru grăsime; agenţi de îngroşare sintetici
folosiţi în fabricaţie; agenţi de îngroşare de
uz industrial; agenţi de îngroşare sub formă
de produse biochimice de uz industrial; stabilizatori chimici; agenţi de stabilizare pentru
uleiuri; emulgatori; substanţe tensioactive;
agenţi de emulsionare, dispersanţi, agenţi de
solubilizare şi agenţi umectanţi; aditivi chimici
pentru benzină, gazolină şi carburanţi; produse chimice pentru uleiuri, grăsimi şi ceară;
reactivi chimici utilizaţi la fabricarea produselor chimice; produse chimice şi preparate
chimice utilizate pentru fabricarea parfumurilor, ingredientelor pentru parfumuri şi amestecurilor pentru parfumuri; produse chimice
utilizate pentru fabricarea în special a produselor cosmetice şi de toaletă, produselor
pentru odorizarea aerului şi dezodorizare,
produselor pentru igiena bucală, produselor
de curăţare de uz casnic, deodorantelor şi
dezinfectantelor; ingrediente chimice utilizate
pentru crearea sau sporirea senzaţiilor bucotactile, gustului şi texturii alimentelor; produse chimice utilizate în fabricarea şi conservarea alimentelor, suplimentelor alimentare şi
băuturilor; produse chimice utilizate ca ingrediente şi aditivi în fabricarea alimentelor,
suplimentelor alimentare şi băuturilor;
hidrocoloizi utilizaţi în fabricarea şi conservarea alimentelor, suplimentelor alimentare şi
băuturilor; eteri de celuloză neprelucraţi
(pentru uz industrial); produse chimice pentru
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prepararea vopselelor; preparate chimice
folosite la fabricarea pigmenţilor; reactivi
chimici (cu excepţia celor de uz medical sau
veterinar); produse chimice pentru impregnarea materialelor textile; polimeri hidrosolubili;
polimeri de uz industrial; proteine alimentare
sub formă de materie primă; proteine utilizate
în industrie; polizaharide folosite la fermentare, aromatizare, conservare şi legare; polizaharide folosite la fabricarea de produse alimentare; preparate chimice şi materiale pentru filme, fotografie, imprimare şi pentru fabricarea hârtiei; compoziţii chimice utilizate în
construcţii; produse pentru conservarea betonului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor;
compuşi pentru fabricarea articolelor de ceramică şi a betonului; fermenţi de uz chimic;
amestecuri de emulgatori şi hidrocoloizi,
amestecuri de emulgatori şi enzime, amestecuri de stabilizatori, gume, gumă rhamsan,
gumă welan, gumă guar, gumă de caruba,
gumă diutan, gumă gellan, gumă xantan,
alginaţi, caragenan pentru utilizare în industrie.

(210) 045306
(220) 2019.12.13
(730) Kraft Foods Danmark Intellectual Property
ApS, DK
Ringager 2 A, 2., 2605 Brøndby, Danemarca
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, roz, verde, negru,
alb.
(511) NCL(11-2019)
30 - produse de cofetărie nemedicinale, dulciuri,
inclusiv gume de mestecat.
(531) CFE(8) 26.03.02;
27.05.07; 29.01.15.

26.03.19;

27.01.05;
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(210) 045313
(220) 2019.12.17
(730) URSACHI Diana, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 8, bloc 1, ap. 86,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045315
(220) 2019.12.17
(730) PODGORIA VIN S.R.L., MD
MD-7329, Lingura, Cantemir, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef
prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă
de mare; chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045314
(220) 2019.12.17
(730) PODGORIA VIN S.R.L., MD
MD-7329, Lingura, Cantemir, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, auriu de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.15; 05.03.04;
05.03.19; 05.13.06; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 045316
(220) 2019.12.16
(730) SOLOVIOVA Irina, MD
Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: negru, auriu de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.05.19;
27.05.10; 29.01.12.

05.05.20;

05.05.21;

(511) NCL(11-2019)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
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35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

(210) 045318
(220) 2019.12.18
(730) Zuccardi, José Alberto, AR
Ruta Provincial 33, km. 7,5 (5531) Maipú MENDOZA, Argentina
(540)

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

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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045324
2019.12.13
34551
2019.11.20
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

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

(540)

045326
2019.12.17
09214/2019
2019.07.09
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
35 - managementul relaţiilor cu clienţii; organizarea şi administrarea programelor de loialitate pentru clienţi; toate aceste servicii referindu-se în mod exclusiv la ţigări electronice,
dispozitive pentru încălzirea tutunului, dispozitive electronice de fumat, baterii şi
încărcătoare de baterii pentru ţigări electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului şi
dispozitive electronice de fumat;

MD - BOPI 3/2020
(210) 045332
(220) 2019.12.19
(730) House of Prince A/S, DK
Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Danemarca
(540)

36 - servicii de asigurare; servicii de asigurare cu
privire la deservirea şi reparaţia aparatelor;
servicii de asigurare a garanţiei; toate aceste
servicii referindu-se în mod exclusiv la ţigări
electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului, dispozitive electronice de fumat, baterii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări
electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului şi dispozitive electronice de fumat;
37 - întreţinerea şi reparaţia ţigărilor electronice,
dispozitivelor pentru încălzirea tutunului şi
dispozitivelor electronice de fumat; întreţinerea şi reparaţia bateriilor şi încărcătoarelor
de baterii pentru ţigări electronice, dispozitive
pentru încălzirea tutunului şi dispozitive electronice de fumat.

(210) 045331
(220) 2019.12.19
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; vase de bucătărie şi articole de
masă, cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi
lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia
pensulelor; materiale pentru perii; articole
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

(591) Culori revendicate: albastru, auriu, alb.
(511) NCL(11-2019)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de
rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri;
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete,
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete; maşini de mână pentru injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete
electronice; lichide pentru ţigări electronice;
produse din tutun pentru a fi încălzite.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.09; 24.09.12;
25.07.20; 25.07.21; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 045337
(220) 2019.12.23
(730) BORA Sinan, MD
Str. Alexei Mateevici nr. 82, ap. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 20.07.01; 20.07.02;
27.05.17; 27.07.11; 29.01.13.

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

27.01.12;

045352
2019.12.26
78238
2019.07.22
JM
V.F. Corporation, US
105 Corporate Center Blvd, Greensboro,
North Carolina 27408, Statele Unite ale
Americii

(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 26.11.02; 26.11.07; 27.05.11.

(210) 045348
(220) 2019.12.24
(730) Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaţionale, instituţie de
învăţământ, MD
Str. Vlad Ţepeş nr. 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2019)
35 - servicii comerciale, şi anume administrarea
comercială a companiilor şi operaţiunilor
comerciale prestate de un magazin de vânzări cu amănuntul referitoare la îmbrăcămin-
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te, accesorii pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, bagaje, rucsacuri şi echipamente pentru sport şi turism, purtate în aer liber; gestiunea afacerilor comerciale şi administrarea
comercială referitoare la îmbrăcăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte, încălţăminte,
bagaje, rucsacuri şi echipamente pentru
sport şi turism, purtate în aer liber.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20;
26.03.23; 27.05.19; 29.01.12.

(540)

26.01.24;

(210) 045353
(220) 2019.12.27
(730) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞIRKETI, TR
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE
ESKİŞEHİR, TURCIA
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, maro de
diferite nuanţe, gri.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie; îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.13.15;
27.05.08; 29.01.15.

01.15.17;

26.13.25;

(210) 045355
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, gri,
maro.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.13.15;
27.05.08; 29.01.15.

01.15.17;

26.13.25;

(210) 045354
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, albastru
de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deser-
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turi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.

(540)

(531) CFE(8) 01.13.15; 01.15.11; 01.15.17;
26.11.13; 26.13.25; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 045356
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, gri, rozînchis, bordo.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie; îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15;
03.07.04; 03.07.24; 09.01.25;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.14.
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, galben,
portocaliu.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15;
03.07.04; 03.07.24; 26.13.25;
27.05.11; 29.01.15.

(210) 045358
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)

01.15.17;
27.05.08;

(210) 045357
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
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01.15.17;
26.13.25;

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, auriu de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de

MĂRCI
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desert (dulciuri); produse de panificaţie; îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15;
03.07.04; 03.07.24; 26.13.25;
27.05.09; 29.01.14.

(540)

01.15.17;
27.05.08;

(210) 045359
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, maro, alb, auriu de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, violet de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie; îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15; 01.15.17; 03.07.04;
03.07.24; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.09;
29.01.14.

(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15;
03.07.02; 03.07.04; 26.13.25;
27.05.24; 29.01.14.

01.15.17;
27.05.08;

(210) 045361
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)

(210) 045360
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
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(591) Culori revendicate: maro-închis, roşu, alb,
auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15; 01.15.15;
01.15.17; 03.07.04; 03.07.24; 20.05.24;
26.13.25; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 045362
(220) 2019.12.27
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CADDE
ESKIŞEHIR, TURCIA
(540)

(591) Culori revendicate: maro, auriu de diferite
nuanţe, alb, roşu.
(511) NCL(11-2019)
30 - biscuiţi; bomboane cu ciocolată; produse de
patiserie; biscuiţi săraţi; napolitane; torturi/prăjituri; tarte; deserturi, şi anume deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume de
desert (dulciuri); produse de panificaţie;
îngheţată; gheaţă comestibilă.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.13.15;
03.07.04; 03.07.24; 26.13.25;
27.05.24; 29.01.14.
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01.15.17;
27.05.08;

(210) 045363
(220) 2019.12.29
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Studenţilor nr. 3/6, ap. 29,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii;
servicii on-line de tranzacţionare în care vânzătorii afişează produsele sau serviciile care urmează să fie oferite spre vânzare, achiziţionare
sau spre licitare prin intermediul Internetului, în
scopul facilitării vânzării de produse şi servicii
de către terţi prin intermediul unei reţele de
calculatoare; oferire de răspuns evaluativ şi
evaluări de produse şi servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor
şi serviciilor oferite de vânzători, serviciilor de
performanţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor,
serviciilor de livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea;
oferirea unui ghid de căutare de publicitate online care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; oferirea unei baze de date de căutare online de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
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 silvicultură.

MĂRCI
(210) 045369
(220) 2020.01.02
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

(210) 045370
(220) 2020.01.02
(730) IMPERIAL BIO GRUP S.R.L., MD
Str. Sadovaia nr. 36, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2020
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.03.01;
26.11.12; 27.05.08.

07.03.02;

07.11.05;

(210) 045371
(220) 2020.01.03
(730) IMPERIAL VIN GROUP S.R.L., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045372
(220) 2020.01.03
(730) NSAR GENERAL TRADING (L.L.C), AE
P.O. Box 171611 - Dubai, Emiratele Arabe
Unite
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători;
chibrituri.
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24.09.12; 25.01.06; 27.05.01.

TRADEMARKS
03.01.16;
24.09.09;

(210) 045373
(220) 2020.01.03
(730) BUELO S.R.L., MD
Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045376
(220) 2020.01.09
(730) CUCU Igor, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, ap. 379,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, auriu, galben de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
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oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.03.06; 26.04.18; 27.05.11; 29.01.12.

(210) 045377
(220) 2020.01.09
(730) ECAR CONCEPT S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 23/3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 14.01.10; 15.09.01; 15.09.10;
15.09.12; 26.04.04; 27.03.15; 27.05.10.

(210) 045378
(220) 2020.01.09
(730) SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD., TW
8F., No. 17, Alley 360, Sec. 1, Neihu Rd.,
Neihu Dist., Taipei City, Taiwan, Provincie
Chineză
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare; hardware pentru calculatoare;
memorii USB; mouse (periferice de calculatoare); tastaturi de calculator; conductoare
electrice; materiale pentru reţeaua de electricitate (fire, cabluri); cipuri (circuite integrate);
circuite integrate; ventilatoare interne de răcire pentru calculatoare; alimentatoare pentru

MĂRCI
acumulatoare; transformatoare electrice;
aplicaţii software de calculatoare, descărcabile; programe de calculatoare (software
descărcabil); prize electrice; dispozitive de
protecţie a surselor de tensiune; conexiuni;
unităţi de alimentare cu energie electrică;
unităţi de alimentare cu energie continuă;
dispozitive de măsurare a rezistenţei; convertizoare electrice.
(531) CFE(8) 27.05.01.

(210) 045381
(220) 2020.01.10
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

MD - BOPI 3/2020
(531) CFE(8) 27.05.08; 27.05.22.

(210) 045382
(220) 2020.01.15
(730) UNEX COMPANY S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 15/7, of. 203,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - contabilitate şi audit; prelucrarea administrativă a datelor; administrarea resurselor umane şi servicii de recrutare; servicii de redactare; servicii de consultanţă în afaceri;
36 - tranzacţii şi transferuri financiare; servicii de
plată; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară;
42 - servicii IT;
45 - servicii juridice.

(511) NCL(11-2020)
03 - săpunuri; detergenţi; preparate pentru albit,
preparate pentru curăţare; produse de parfumerie, apă de toaletă, loţiuni după ras, apă
de colonie; uleiuri esenţiale; deodorante şi
produse antitranspirante; produse pentru
îngrijirea scalpului şi a părului; şampoane şi
balsamuri; vopsele pentru păr; produse pentru coafarea părului; pastă de dinţi; ape de
gură, cu excepţia celor pentru uz medical;
preparate pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor;
produse de toaletă nemedicinale; preparate
pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea
pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele;
preparate pentru ras; preparate de folosit
înainte şi după ras; produse pentru depilat;
preparate pentru bronzare şi pentru protecţie
solară; cosmetice; produse pentru machiaj şi
de demachiere; vaselină rectificată pentru uz
cosmetic; balsamuri de buze; pudră de talc
pentru uz cosmetic; vată, beţişoare cu vată;
dischete, şerveţele sau batiste cosmetice;
dischete, şerveţele sau batiste de curăţare
umezite în prealabil sau impregnate; măşti
de frumuseţe, măşti de faţă.

(531) CFE(8) 01.01.17; 14.05.01;
14.05.09; 17.05.21; 27.05.10.

14.05.06;

(210) 045383
(220) 2020.01.10
(730) TODICA Vadim, MD
Str. Grenoble nr. 128/4, ap. 37, MD-2048,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare.
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(531) CFE(8) 18.01.21; 26.01.03; 26.01.12; 26.07.04;
26.11.12; 26.13.25; 27.05.17.

Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

045385
2020.01.11
78168
2019.07.11
JM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045387
(220) 2020.01.10
(730) BUELO S.R.L., MD
Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu de diferite
nuanţe, auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de
rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri;
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete,
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete; maşini de mână pentru injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete
electronice; lichide pentru ţigări electronice;
produse din tutun pentru a fi încălzite.
(531) CFE(8) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.05; 29.01.13.

(210) 045386
(220) 2020.01.10
(730) BUELO S.R.L., MD
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(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045388
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(210) 045389
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045392
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(210) 045390
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045393
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(210) 045391
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045394
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(210) 045395
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045398
(220) 2020.01.10
(730) VALECRIS-COM S.R.L., MD
Str. Tăbăcăria Nouă nr. 38,
MD-2003, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045396
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24.

(210) 045399
(220) 2020.01.11
(730) ELITGRAN S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 12/11, ap. 72,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

(210) 045397
(220) 2020.01.10
(730) POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Lăpuşnei nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.16; 27.05.01.
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(210) 045400
(220) 2020.01.13
(730) AETOS-BORDEI S.R.L., societate comerciale, MD
Str. Rabbi Ţirilson nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, cafeniu,
roşu, albastru, verde, auriu, galben, bej.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.01.04; 03.07.01;
23.01.01; 24.01.09; 24.01.19;
27.05.10; 29.01.15.

03.07.03;
24.09.02;

(210) 045403
(220) 2020.01.15
(730) ABC New Business Line S.R.L., MD
Str. Nucarilor nr. 71,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.09.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.16;
18.01.09; 26.01.14; 26.01.16;
26.03.23; 26.13.01; 29.01.13.

18.01.07;
26.01.21;

(210) 045402
(220) 2020.01.15
(730) ABC New Business Line S.R.L., MD
Str. Nucarilor nr. 71,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(210) 045404
(220) 2020.01.15
(730) ABC New Business Line S.R.L., MD
Str. Nucarilor nr. 71,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 045405
(220) 2020.01.16
(730) GRAVENA SANIPRO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 11,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 045411
(220) 2020.01.14
(730) CAPŞA Veronica, MD
Str. Ioana Radu nr. 9,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.03.05; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 045410
(220) 2020.01.13
(730) CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Armenească nr. 51,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 045412
(220) 2020.01.14
(730) CAPŞA Veronica, MD
Str. Ioana Radu nr. 9,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale.
(531) CFE(8) 27.05.01.
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(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(8) 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24;
27.07.12.

(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 26.03.23; 27.05.08.

(210) 045413
(220) 2020.01.14
(730) CAPŞA Veronica, MD
Str. Ioana Radu nr. 9,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045416
(220) 2020.01.15
(730) MAŞCAUŢAN Eduard, MD
Str-la Hotinului nr. 13, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

(531) CFE(8) 13.01.17; 13.01.18; 13.01.25; 27.05.24.

(210) 045415
(220) 2020.01.15
(730) BUNESCU Eugeniu, MD
Bd. Decebal nr. 78, bloc 2, ap. 45,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045417
(220) 2020.01.15
(730) MAŞCAUŢAN Eduard, MD
Str-la Hotinului nr. 13, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
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zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.

(210) 045418
(220) 2020.01.15
(730) MAŞCAUŢAN Eduard, MD
Str-la Hotinului nr. 13, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 045419
(220) 2020.01.15
(730) COMBUSERVICE S.R.L., MD
Str. Cuza-Vodă nr. 25/5, ap. 49,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045420
(220) 2020.01.15
(730) COMBUSERVICE S.R.L., MD
Str. Cuza-Vodă nr. 25/5, ap. 49,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi
pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 28.05.00.
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(591) Culori revendicate: negru, galben de diferite
nuanţe, gri de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.03; 15.07.19;
18.01.21; 26.07.05; 27.05.17; 29.01.14.

MĂRCI
(210) 045421
(220) 2020.01.15
(730) F.V.I. TRAIAN-INVEST S.R.L., MD
Str. Andrieş nr. 3, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045422
(220) 2020.01.16
(730) CROITORU Oleg, întreprinzător individual,
MD
Str. M. Juraveli nr. 38, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 26.01.05; 26.01.20; 27.05.01.

(210) 045423
(220) 2020.01.16
(730) GLEVIOV PRO S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 24, ap.(of.) 30,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;

(511) NCL(11-2020)
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;

32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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(210) 045424
(220) 2020.01.16
(730) CORNEA Stanislav, MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 135,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;

(210) 045428
(220) 2020.01.17
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

(531) CFE(8) 27.05.19; 28.05.00.

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

(210) 045425
(220) 2020.01.16
(730) The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

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

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

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

(511) NCL(11-2020)
30 - gumă de mestecat.
(531) CFE(8) 25.03.03;
26.04.04; 27.05.24.
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26.01.02;

26.01.18;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale

MĂRCI
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi; aparate
de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; 2 pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie;
zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
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saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru
păr; păr fals;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.09.08;
26.07.09; 27.05.08.

04.05.21;

26.03.23;

22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
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MD - BOPI 3/2020
(210) 045429
(220) 2020.01.17
(730) VRABII Veaceslav, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 20, bloc 3, ap. 94,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2020)
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;

(210) 045431
(220) 2020.01.21
(730) GRANDHORECA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 28/4,
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 045432
(220) 2020.01.21
(730) GRANDHORECA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 28/4,
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(210) 045430
(220) 2020.01.23
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI
(210) 045433
(220) 2020.01.21
(730) GRANDHORECA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 28/4,
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică.

MD - BOPI 3/2020
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 045438
(220) 2020.01.21
(730) MORUZ Anatolie, MD
Str. Alexandru Hîjdeu nr. 73,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 15.01.13;
26.04.18; 27.05.01.

26.04.04;

26.04.16;

(210) 045439
(220) 2020.01.21
(730) Johnson & Johnson, a corporation
organized and existing under the laws of
New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice

(511) NCL(11-2020)
21 - periuţe de dinţi; perii de dinţi electrice; stimulatoare interdentare; aţă dentară; suporturi
pentru aţă dentară şi rezerve de aţă dentară.

(210) 045441
(220) 2020.01.21
(730) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD,
BG
Bulgaria Boulevard 86, 1680 Sofia, Bulgaria
(540)
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MD - BOPI 3/2020
(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare de uz
medical.
(531) CFE(8) 28.05.00.

TRADEMARKS
(210) 045448
(220) 2020.01.22
(730) MIHALACHI Alexandru, MD
MD-7728, Rezeni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(210) 045445
(220) 2020.01.22
(730) GEAMĂNĂ Valentina, MD
Str. Dimitrie Cantemir nr. 20, MD-3449,
Sofia, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045446
(220) 2020.01.22
(730) Mylan Specialty L.P., US
781 Chestnut Ridge Road, Morgantown,
West Virginia 26505, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, galben de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi
pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13; 27.03.11; 27.05.01; 29.01.12.

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
tuberculozei.
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(210) 045454
(220) 2020.01.22
(730) GLADCOV Serghei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 3/2020
(540)

(540)

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

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.13.03; 24.17.02;
26.04.18; 27.05.17; 28.05.00.

26.04.15;

(210) 045455
(220) 2020.01.22
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Gagarin nr. 1, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

(531) CFE(8) 24.01.13; 24.01.18; 24.01.19;
24.09.02; 24.09.08; 24.09.24; 24.13.01;
24.13.22; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.17.

(210) 045458
(220) 2020.01.23
(730) CARLEVANA WINERY S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045462
(220) 2020.01.22
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - vinuri şi vinuri spumante;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.13.25; 27.05.21.

(210) 045463
(220) 2020.01.22
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi
alte preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045465
(220) 2020.01.23
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu
capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - rachiu de vin învechit;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.12; 27.05.07.

(210) 045464
(220) 2020.01.23
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congela-
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(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 25.01.09; 26.04.18; 26.15.13; 27.05.17.

(210) 045466
(220) 2020.01.23
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu
capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 3/2020
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

(210) 045470
(220) 2020.01.24
(730) TătăraşCom S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 49/A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 25.01.09;
27.05.17; 28.05.00.

26.04.18;

26.15.13;

(210) 045467
(220) 2020.01.23
(730) VINĂRIA DIN VALE S.A., MD
Str. Basarabia nr. 8,
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045469
(220) 2020.01.23
(730) INKASSO FINANCE S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "karaoke & cafe", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 16.01.04;
26.13.25; 27.05.24.

16.01.13;

25.07.07;

(210) 045471
(220) 2020.01.27
(730) DITA TRADE S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 14, ap. 54,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 02.09.01; 05.13.07; 05.13.25;
25.01.13; 25.01.25; 27.05.03; 27.07.11.

(210) 045472
(220) 2020.01.27
(730) SALINEX GRUP S.R.L., MD
Str. Calea Moşilor nr. 38, bir.(of.) 9,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
LIBERTE amb S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;

114

TRADEMARKS
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.07.02; 26.04.18;
27.03.11; 27.05.07; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 045473
(220) 2020.01.27
(730) IORGA ALEXANDRA TUDOR, gospodărie
ţărănească, MD
MD-6439, Vărzăreşti, Nisporeni, Republica
Moldova
(540)

MĂRCI

MD - BOPI 3/2020

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

(540)

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.05;
26.15.15; 27.05.01; 29.01.13.

26.05.15;

(210) 045474
(220) 2020.01.27
(730) EV POINT S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 63/1, ap. 26,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: verde, negru.
(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de inspectare, de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
prelucrarea sunetului, imaginilor sau a datelor;
suporturi digitale înregistrate şi descărcabile,
software de calculatoare, suporturi digitale sau
analogice goale de înregistrare şi de stocare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul;
calculatoare şi dispozitive periferice pentru
calculatoare; costume de scafandru; măşti pentru scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 01.15.03; 01.15.15; 27.05.01; 29.01.12.
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TRADEMARKS

(210) 045475
(220) 2020.01.28
(730) BECOR S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Calea Orheiului nr. 111/5,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 24.13.01;
24.17.07; 27.05.08.

24.13.14;

24.17.05;

(210) 045476
(220) 2020.01.28
(730) SUGEST-ART S.R.L., MD
MD-3542, Piatra, Orhei, Republica Moldova
(540)

(210) 045477
(220) 2020.01.28
(730) MOROZ Stanislav, MD
Bd. Moscova nr. 13, ap. 32,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.

(210) 045484
(220) 2020.01.29
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 200/5, ap. 10,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice.

(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;

(210) 045485
(220) 2020.01.29
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 200/5, ap. 10,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice.
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MĂRCI
(210) 045486
(220) 2020.01.29
(730) MAKUN PROD S.R.L., MD
Str. Aeroport nr. 10, MD-6812,
Băcioi, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2020
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri de diferite
nuanţe, galben, albastru.
(511) NCL(11-2020)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice.
(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.15.

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 05.03.15; 05.05.20; 26.03.05;
26.04.03; 26.04.18; 26.07.15; 27.05.17.

(210) 045490
(220) 2020.01.27
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045491
(220) 2020.01.29
(730) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,
also trading as CASIO COMPUTER CO.,
LTD, JP
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - ceasuri inteligente; dispozitive electronice
portabile sub formă de ceasuri inteligente;
baterii; alimentatoare pentru acumulatoare;
cabluri de încărcare; adaptoare electrice;
căşti cu fixare în urechi şi fixare pe cap; software şi aplicaţii mobile descărcabile destinate utilizării cu dispozitive mobile pentru procesarea, revizuirea şi editarea datelor de la
ceasuri inteligente şi dispozitive mobile cu
sisteme de poziţionare globală electronice,
busole, barometre, altimetre, pedometre,
aparate pentru măsurarea frecvenţei cardiace, accelerometre şi termometre; ceasuri
inteligente cu funcţie de radiocomandă; piese
şi accesorii pentru ceasuri inteligente.
(531) CFE(8) 27.05.01.
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(210) 045499
(220) 2020.01.30
(730) CASA MUZICII S.R.L., MD
Str. Pantelimon Halippa nr. 27,
MD-4404, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2020)
15 - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri
şi stative pentru instrumente muzicale;
baghete de dirijor.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 045500
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045501
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
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37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 01.05.01; 01.05.06;
07.01.12; 07.01.24; 15.01.19;
27.05.17.

01.17.11;
26.07.05;

(210) 045502
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045503
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045504
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

MD - BOPI 3/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045506
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045507
(220) 2020.01.31
(730) BUNESCU Eugeniu, MD
Bd. Decebal nr. 78, bloc 2, ap. 45,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045505
(220) 2020.01.30
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 94/4, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, negru, galben.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.03.01;
27.05.24; 29.01.13.

27.03.15;

27.05.22;

(210) 045508
(220) 2020.01.30
(730) SMART ELECTRO S.R.L., MD
Str. Eugen Coca nr. 35, ap.(of.) 24,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 045510
(220) 2020.01.31
(730) POPARCEA Ion, MD
Str. Aurel David nr. 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată).

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 18.05.01;
26.13.25; 27.05.17.

18.05.03;

26.03.23;

(210) 045509
(220) 2020.01.31
(730) POPARCEA Ion, MD
Str. Aurel David nr. 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

120

(210) 045511
(220) 2020.01.31
(730) POPARCEA Ion, MD
Str. Aurel David nr. 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;

MĂRCI
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 045512
(220) 2020.01.31
(730) TIMCO Nicolae, MD
Str. Decebal nr. 136A, ap. 18,
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova
CAŞCAVAL Alexandru, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 8,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
16 - carduri, reviste (publicaţii periodice), bilete,
carnete de notiţe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii, şi anume transportul aerian, organizarea de croaziere,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), transportul
turiştilor, rezervări de transport, informaţii în
domeniul transportului.
(531) CFE(8) 03.04.07; 03.04.13; 25.07.15;
26.01.15; 26.11.08; 27.05.17; 28.01.00.

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

(210) 045521
(220) 2020.01.31
(730) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), QA
P.O. Box 22550, Doha, Qatar
(540)

31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.05.01; 03.05.24; 27.05.08.

(210) 045520
(220) 2020.01.31
(730) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), QA
P.O. Box 22550, Doha, Qatar

(511) NCL(11-2020)
16 - carduri, reviste (publicaţii periodice), bilete,
carnete de notiţe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii, şi anume transportul aerian, organizarea de croaziere,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), transportul
turiştilor, rezervări de transport, informaţii în
domeniul transportului.
(531) CFE(8) 03.07.19; 26.11.21;
26.13.25; 27.05.17; 28.01.00.

26.13.01;
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(210) 045522
(220) 2020.01.31
(730) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., US
4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH
43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - şampoane pentru corp; creme pentru corp;
unt de corp; loţiuni de corp; lapte de corp;
produse cosmetice exfoliante pentru corp;
cremă cosmetică pentru mâini; produse de
parfumerie; apă de parfum; apă de colonie;
preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii, respectiv spray de corp; sprayuri pentru
corp; preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor; luciu de buze; măşti pentru
faţă; măşti corporale; bile efervescente de
baie; săruri pentru baie nemedicinale;
25 - sutiene şi brasiere; lenjerie de damă; chiloţi
de damă; îmbrăcăminte de noapte; pijamale;
cămăşi; tricouri; maiouri; izmene; jambiere;
pantaloni sport; colanţi pentru atletism; jachete (îmbrăcăminte); bustiere sport; maiouri
de corp; pantaloni de sport; cămăşi stil sport;
costume de baie întregi.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 26.03.23;
27.05.09; 27.05.24.

26.04.03;

26.04.07;

(210) 045548
(220) 2020.01.30
(730) CONTACT ENERGO GRUP S.R.L., MD
MD-4836, Răculeşti, Criuleni, Republica
Moldova
(540)

(210) 045523
(220) 2020.01.31
(730) CHICU Tatiana, MD
Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 111,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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MĂRCI
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

MD - BOPI 3/2020
(210) 045549
(220) 2020.01.30
(730) BEMOL RETAIL S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Moara Roşie nr. 5/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.07.13; 05.07.22; 05.07.23;
26.01.15; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.24.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.13; 27.05.21.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

33205
2019.12.27
2028.06.21
042672
2018.06.21
Milwaukee Electric Tool Corporation,
corporaţie din statul Delaware, US
13135 West Lisbon Road, Brookfield,
Wisconsin 53005, Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Milwaukee", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
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, cu excepţia celor acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate de
vânzare; maşini pentru absorbţia aerului;
curele de maşini; aparate electromecanice
pentru prepararea băuturilor; maşini de suflat; perii acţionate electric (piese de maşini);
perii (piese de maşini); maşini şi aparate
electrice pentru şamponat covoare; instalaţii
centrale de curăţat cu vid; ferăstraie; mandrine (organe de maşini); aparate de curăţat cu
aburi; maşini şi aparate electrice de curăţat;
râşniţe de cafea, cu excepţia celor manuale;
maşini de tuns; maşini de văruit; compresoare (maşini); maşini electrice de zdrobit; concasoare; maşini de cultivat; generatoare de
electricitate; maşini de tăiat; maşini pentru
spălat vesela; dispozitive pentru deschiderea
uşilor; mandrine pentru maşini de găurit (organe de maşini); sape de foraj (organe de
maşini); coroane de foraj (organe de maşini);
maşini de găurit; motoare de acţionare, altele
decât cele pentru vehicule terestre; tambure
de maşini; aspiratoare de praf pentru curăţa-
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re; dinamuri; dispozitiv de tăiere cu arc electric; ciocane electrice; aparate electrice de
sudură; motoare, altele decât cele pentru
vehicule terestre; maşini de gravat; dispozitive de antrenare (organe de maşini); maşini
de filtrat; filtre (organe de maşini sau de motoare); aparate electromecanice pentru prepararea alimentelor; roboţi de bucătărie electrici; pistoale de lipit electrice; maşini de măcinat; piese de ghidare pentru maşini; pistoale pentru vopsit; ciocane (organe de maşini);
ciocane pneumatice; scule manuale acţionate în alt mod decât manual; aparate de manipulare (încărcare şi descărcare); manipulatoare industriale (maşini); suporturi de maşini; aparate de curăţat cu presiune mare;
maşini de călcat; maşini electrice de bucătărie; cuţite electrice; malaxoare; maşini de
amestecat; deschizătoare electrice de conserve; maşini pentru vopsit; maşini de cojit;
maşini şi aparate electrice de şlefuit; ciocane
mecanice; pompe (maşini); automăturătoare
rutiere; roboţi (maşini); foarfece electrice;
maşini de ascuţit; accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare de parfumuri şi
dezinfectante; saci pentru aspiratoare; tuburi
pentru aspiratoare de praf; aspiratoare; maşini de spălat; maşini de spălat rufe; chei
pneumatice; maşini de găurit cu percuţie;
râşniţe; ciocane rotative; unelte multifuncţionale; ferăstraie circulare; ferăstraie oscilante;
ciocane perforatoare; şurubelniţe hexagonale
cu impuls; şurubelniţe cu viteză; unelte de
presat cu cursă lungă; pompe de gresare;
extractoare de praf; şurubelniţe hexagonale;
pistoale de călăfătuire şi de lipit cu cilindru
transparent; unelte de transformare cu capacitate de un quart (părţi ale pistoalelor electrice de etanşat şi de lipit); burghie în unghi
drept; freze compacte; unelte rotative; mecanisme cu clichet; şurubelniţe fără axuri; forjoare portabile de cuie; set de instrumente de
presare; cleşti pentru cabluri; dispozitive de
tăiat ţevi de cupru; ferăstraie mecanice; foarfece incluse în clasa 07; ferăstraie panglică;
ferăstraie pentru metale; unelte de lărgire;
maşini de găurit cu coloană; maşini de găurit
cu coloană cu motor; ferăstraie conice; maşini de separare; ferăstraie pentru plăci; maşini de ştanţat cu măsură; ciocane pentru
demolare; pile cu amperi; standuri de bază
pentru carotaj (părţi ale maşinilor de găurit);
pistoale termice; motor pentru carotaj cu
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cârlig; motor pentru carotaj cu ştift de siguranţă; aspiratoare uscate şi cu apă; capete
motor pentru aspiratoare; pistoale de pulverizat vopsea; maşini de ridicat cu pârghie;
maşini de ridicat cu lanţ; rindele de adâncime; ascuţitori; maşini de şlefuit; lame incluse
în clasa 07; vârfuri incluse în clasa 07; suporturi pentru vârfuri; bucşe; adaptoare; prize de
impact; extensii; capete de expansiune; unelte pentru gazon exterior şi pentru grădină;
maşini de tuns gazon; ferăstraie pentru defrişare; tăietoare de gard viu; aparate de tuns;
aparate de tuns iarba; maşini de plivit care
folosesc fire din fibre sintetice în loc de lame;
maşini de tuns gardul viu; suflante; aspiratoare suflante; maşini de tuns iarba; tocătoare; dispozitive de emondaj; dispozitive de
tuns arbuşti; despicător de lemne; burghie
pentru găurire cu percuţie; aspirator cu ciocan; dispozitive de tăiat; ferăstraie pentru
tăieri oblice; suporturi verticale de burghie;
suporturi pentru ferăstraie pentru tăieri oblice; motoare de găurit cu diamant; presă de
perete; ferăstraie de retezat; maşină de prelucrat lemnul pentru îmbinările de tip biscuite;
protecţii contra prafului şi adaptoare; furtunuri; piese şi accesorii pentru produsele susmenţionate;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
unelte manuale de grădinărit; echere (unelte
manuale); elevatoare magnetice (scule de
mână); bobine cu fir şi praf de cretă pentru
trasare; alezoare; sfredele; ciocane (scule);
ferăstraie de mână; scule de tăiere (unelte
de mână); pile; pompe de mână; şurubelniţe
neelectrice;
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, DVDuri şi alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; software de aplicaţii de calculator pentru telefoane mobile; extinctoare; baterii galvanice;
alimentatoare pentru acumulatoare; instru-
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mente de măsurare; nivele cu bulă de aer;
fiole de nivel; aparate pentru măsurarea distanţelor; rigle (instrumente de măsură); echere pentru măsurare; plumbi pentru fire cu
plumb; rulete de măsurat; spioni (tehnic);
calibre de contur; raportoare din oţel inoxidabil; raportoare; dispozitive de găsire a unghiului; calibre reglabile; echipamente de avertizare; benzi, fâşii, fanioane, conuri, panglici,
triunghiuri pentru avertizare de siguranţă;
indicatoare de siguranţă luminoase; creion
optic (stylus) pentru calculatoare; aparate de
protecţie pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor; aparate de fotografiat; căşti audio;
lasere, cu excepţia celor de uz medical; dispozitive de urmărire; magneţi; îmbrăcăminte
de protecţie; telecomenzi;
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; aparate de climatizare; aparate
pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de
aer; instalaţii de filtrare a aerului; aparate şi
maşini pentru purificarea aerului; maşini pentru copt; maşini de făcut pâine; aparate de
prăjit pâine; filtre electrice de cafea; maşini
electrice de preparat cafea; percolatoare
electrice de cafea; aparate pentru prăjit cafea; maşini de gătit; aparate şi instalaţii de
gătit; reşouri; ustensile de gătit electrice;
aparate şi maşini de răcit; friteoze electrice;
aparate de dezodorizare, cu excepţia celor
de uz personal; alambicuri; uscătoare de păr;
aparate electrice de făcut iaurt; ventilatoare
de aer condiţionat; ventilatoare electrice de
uz personal; congelatoare; filtre pentru apă
potabilă; filtre pentru aer condiţionat; filtre
(componente de instalaţii casnice sau industriale); maşini de prăjit fructe; grătare (aparate de gătit); aparate de încălzit; umidificatoare pentru radiatoare de încălzire centrală;
aparate şi maşini de fabricare a gheţii; aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau
apei; fierbătoare electrice; uscătoare electrice de rufe; becuri de iluminat; cuptoare cu
microunde; cuptoare, cu excepţia celor folosite în laborator; reşouri de păstrat mâncarea
caldă; oale de gătit sub presiune, electrice;
cratiţe de gătit sub presiune, electrice; aparate şi maşini frigorifice; dulapuri şi recipiente
frigorifice; maşini de prăjit; generatoare de
abur, cu excepţia părţilor de maşini; instalaţii
pentru producerea aburului; sterilizatoare;
sobe; aparate de prăjit; dispozitive pentru
încălzirea mâinilor; becuri pentru lanterne;
lumini de control; dispozitive pentru iluminat
zonal; lanterne; îmbrăcăminte, jachete şi
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TRADEMARKS
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

mănuşi încălzite electric; piese şi accesorii
pentru produsele sus-menţionate.
(531) CFE(8) 01.15.03; 27.05.11.

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

33206
2019.12.27
2028.08.10
042933
2018.08.10
BRAŞOVEANU Oleg, MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19, bloc 2, ap. 8,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
TIUTIUNYK Serhii, UA
Pirogova Street 2, 52070, Dniprovsky district,
Dorogoe, Ucraina

(531) CFE(8) 03.07.11; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.09.

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

(540)

33207
2019.12.27
2028.08.16
042961
2018.08.16
ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L.,
organizaţie de creditare nebancară, MD
Bd. Dacia nr. 31,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DESIGN", "®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
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;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "credit", "prime", cu excepția executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde-deschis, gri.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 24.17.08; 27.03.15; 27.05.22; 29.01.12.

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

33212
2019.12.29
2028.12.17
043540
2018.12.17
STRAISTĂ-BURLAC Eugeniu, MD
Str. Independenţei nr. 38, ap. 51,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
LEU Iurie, MD
Str. Căuşeni nr. 23,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2020
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

33220
2019.12.30
2028.10.12
043201
2018.10.12
SÎRBULEŢ Ion, MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 71/7, ap. 54,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
ROŞCA Constantin, MD
Str. Ginta Latină nr. 12/11, ap. 85,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SUPER", "®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, fotografice, cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea imaginilor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; calculatoare şi dispozitive periferice pentru calculatoare, cu excepţia imprimantelor, cititoarelor
de carduri, codificatoarelor de carduri, cititoarelor/codificatoarelor de carduri, cititoarelor/codificatoarelor de identificare prin frecvenţa radio (RFID);
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
materiale pentru pictură şi pentru artişti; materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule
şi pungi din plastic pentru ambalare şi împachetare; caractere şi clişee tipografice;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Engineering solutions".
(511) NCL(11-2018)
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; toate produsele sus-menţionate, cu excepţia maşinilor electrice de bucătărie, inclusiv blenderelor, storcătoarelor electrice de uz
casnic, râşniţelor de cafea, cu excepţia celor
manuale, aparatelor de bucătărie combinate;
maşinilor de spălat vase, maşinilor de spălat,
aspiratoarelor;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; toate serviciile sus-menţionate,
cu excepţia serviciilor de design.
(531) CFE(8) 27.05.10.

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

33221
2019.12.30
2028.04.02
042266
2018.04.02
SALAMALICHI Radu, MD
Str. Pandurilor nr. 14, ap. 45,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: “nuts & fruits”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
produse lactate, uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - ceai; înlocuitori de cafea; preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; sosuri (condimente); mirodenii;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.17.25; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.15.

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

33222
2019.12.30
2028.10.30
043291
2018.10.30
DAAC Hermes S.A., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;

TRADEMARKS
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, DVDuri şi alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;

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

22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

23 - fire de uz textil;
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24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;

MD - BOPI 3/2020
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24.

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

33226
2019.12.27
2028.09.03
042999
2018.09.03
RADU Olga, MD
Str. Paris nr. 12, bloc 2, ap. 53,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(540)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
40 - prelucrarea materialelor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

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

33225
2019.12.27
2028.04.06
042278
2018.04.06
Altona Cosmetics Technology Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi, TR
Karamehmet Mah., Avrupa Serbest Bölgesi,
13. Sokak, No.8, Ergene, Tekirdag, Turcia

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi
software de calculatoare; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia serviciilor de design
interior şi decoraţiuni interioare, consultanţă în
arhitectură, stilism, design industrial.

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

33234
2020.01.05
2029.01.16
043665
2019.01.16
MEZHTRANS MOLDOVA S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 13/2,
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "HOME", "RESIDENCE",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD
Str. Mircea Eliade nr. 9,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 27.05.10.

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

33235
2020.01.05
2029.02.04
043799
2019.02.04
AGHENIE Tudor, MD
MD-4436, Sadova, Călăraşi,
Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CRAMA", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
33 - vinuri.
(531) CFE(8) 24.13.01;
24.13.23;
26.04.03; 26.04.09; 27.05.01.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
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33245
2020.01.06
2029.01.09
043631
2019.01.09

25.01.13;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”baku”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare; toate produsele susmenţionate, cu excepţia îmbrăcămintei de
protecţie şi siguranţă, încălţămintei de protecţie pentru uz industrial împotriva accidentelor, radiaţiilor şi incendiilor, mănuşilor de
protecţie împotriva accidentelor, mănuşilor
speciale pentru manipulare, mănuşilor de
protecţie pentru uz industrial împotriva razelor X, mănuşilor de protecţie împotriva riscurilor chimice şi bacteriologice, ochelarilor de
protecţie, ochelarilor de protecţie cu lentile
corective, ecranelor de protecţie facială în
scopuri industriale, căştilor de protecţie industrială, glugilor de protecţie, căştilor antizgomot, măştilor şi filtrelor pentru protecţie
respiratorie, ochelarilor de sudare, măştilor
de sudură, ecranelor de sudare, transceiverurilor (telecomunicaţii), centurilor de siguran-

MĂRCI
ţă (altele decât cele pentru scaune de vehicule sau echipament sportiv), şorţurilor de
protecţie, costumelor de protecţie, pantalonilor de protecţie, vestelor de protecţie, jachetelor de protecţie; toate produsele susmenţionate provenite din Baku, Azerbaidjan.
(531) CFE(8) 16.01.01;
16.01.25; 26.02.01;
26.11.12; 27.01.25; 27.03.15; 27.05.19.

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

MD - BOPI 3/2020
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

33247
2020.01.06
2029.02.15
043816
2019.02.15
EXPERT STUDIO S.R.L., MD
Str. Ion Nistor nr. 30,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

33246
2020.01.06
2029.01.14
043657
2019.01.14
Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul
exclusiv:
''AROMA SPA
SUGARING'', cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Total", "WHOLE
MOUTH HEALTH", cu excepția executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, verde,
portocaliu, violet, roz, auriu.
(511) NCL(11-2019)
03 - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură
nemedicinală; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor;
21 - periuţe de dinţi.
(531) CFE(8) 01.15.09;
01.15.23; 26.01.03;
26.01.13; 26.01.20; 27.05.03; 29.01.15.

(531) CFE(8) 26.01.03; 26.01.18; 26.13.01; 27.05.03.

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

33249
2020.01.06
2029.03.14
043962
2019.03.14
VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, oranj de
diferite nuanţe, sur de diferite nuanţe, verde
de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe,
bej de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
07 - tocător electric de alimente, provenit din
Minsk.

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: “MINSK”, “ELECTRO”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare; toate produsele sus-menţionate provenite din Minsk.
(531) CFE(8) 25.01.13;
27.05.08; 29.01.12.

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

26.04.03;

26.04.09;

(531) CFE(8) 05.07.01;
05.07.02;
15.01.01; 15.01.25; 25.01.06;
25.01.15; 26.04.09; 26.05.18;
28.05.00; 29.01.15.

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

06.19.09;
25.01.13;
27.05.10;

33268
2020.01.09
2027.10.23
041403
2017.10.23
Asociaţia Culturală "VESELIA", asociaţie
obştească, MD
Str. Florilor nr. 30/2, ap. 16,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

33250
2020.01.06
2029.03.15
043963
2019.03.15
VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepția elementelor “ДКЗ - 3500” și a
executării grafice deosebite.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru de
diferite nuanţe, verde, negru, alb, oranj, bej,
sur, roz.
(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

MĂRCI
(531) CFE(7) 02.07.04; 02.07.16; 25.01.13; 26.01.05;
26.01.14; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.15.

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

33281
2020.01.13
2028.12.04
043477
2018.12.04
CHIULJU Victor, MD
Str. Melinicinaia nr. 37, MD-3819, Congaz,
Comrat, Republica Moldova
ŞERHANOV Rustam, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 13, bloc 8, ap. 108,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2020
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

33283
2020.01.16
2029.01.23
043709
2019.01.23
SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
02 - cerneluri pentru imprimare, marcare şi gravare;
19 - asfalt, smoală, gudron şi bitum; monumente
nemetalice.

(540)

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

33284
2020.01.16
2029.02.15
043815
2019.02.15
BABIN Diana, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
roşu, negru.
(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.04.15;
26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.13.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”COVERGLASS”, ”Decorative Finishes”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
19 - materiale de construcţie nemetalice; construcţii transportabile nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
import-export de bijuterii, servicii de comercializare pentru terţi prestate de lanţuri de magazine.
(531) CFE(8) 01.15.21; 26.01.06; 26.04.13; 27.05.11.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

TRADEMARKS

33285
2020.01.16
2029.03.19
043973
2019.03.19
INTELLIGENT TECH S.R.L., MD
Str-la N. Gribov nr. 4, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova

tru gustări preparate din făină de porumb,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, gustări sărate şi dulci gata
de mâncat, preparate din griş şi din făină de
porumb format prin extruziune, gustări extrudate ce conţin porumb şi făină de porumb.

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

33325
2020.01.23
2028.01.12
041845
2018.01.12
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO L.L.C,
AE
P.O. Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: “Intelligent Tech”, cu excepția executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
40 - prelucrarea materialelor;
41 - educaţie; instruire;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 17.02.01;
17.02.02; 26.05.10;
26.11.01; 26.11.07; 26.15.15; 27.05.01.

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

33303
2020.01.15
2027.12.27
041802
2017.12.27
IMCOMVIL-GRUP S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 19,
MD-2046, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2018)
29 - uleiuri şi grăsimi comestibile.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(641)
(730)

33328
2020.01.24
2028.06.18
044652
2018.06.18
042638
BABII Oleg, MD
Str. Verşigora nr. 91, ap. 50,
MD-5500, Rîbniţa, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă şi pentru preparate făcute din cereale, produse alimentare extrudate preparate
din porumb şi făină de porumb, produse pen-
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”CEMENT AND STEEL”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
35 - servicii ale magazinelor specializate în materiale de construcţii pentru comercializarea
materialelor de construcţii şi uneltelor metalice şi nemetalice.
(531) CFE(8) 14.01.02; 27.05.08; 27.05.10.

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

MD - BOPI 3/2020

33329
2020.01.29
2028.09.19
043099
2018.09.19
Amadeus ALS GmbH, AT
Wipplingerstrasse 1/2 Top 1, A-1010 Vienna,
Austria

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

(540)

33330
2020.01.24
2028.12.13
043531
2018.12.13
DEEP HEALTH CARE S.R.L., MD
Str. Academician Sergiu Rădăuţanu nr. 9,
ap. 66, MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar; toate produsele susmenţionate, cu excepţia gustărilor gata preparate care conţin în principal cartofi, nuci,
produse de nuci, seminţe, fructe sau alte
produse vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv a chipsurilor de cartofi, cartofilor
prăjiţi (potato crisps), chipsurilor de taro, gustărilor din carne de porc, gustărilor din carne
de vită, gustărilor pe bază de soia;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată); toate produsele susmenţionate, cu excepţia gustărilor gata preparate care conţin în principal boabe, porumb, cereale, alte produse vegetale sau
combinaţii ale acestora, inclusiv a chipsurilor
de porumb, chipsurilor de tortilla, fulgilor de
pită, fulgilor de orez, turtelor din orez, biscuiţilor din orez, biscuiţilor, covrigeilor, floricelelor de porumb preparate, floricelelor de porumb, floricelelor de porumb şi alunelor caramelizate, batoanelor.
(531) CFE(8) 05.13.01;
27.05.08; 28.05.00.

05.13.25;

25.01.10;

(511) NCL(11-2018)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

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

33331
2020.01.24
2028.12.13
043533
2018.12.13
DEEP HEALTH CARE S.R.L., MD
Str. Academician Sergiu Rădăuţanu nr. 9,
ap. 66, MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
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ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia
ceaiului medicinal;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealoolice; ape minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor;

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "HYBRID RENT A CAR",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 15.09.02; 15.09.11; 16.01.08; 18.01.09;
18.01.23; 24.15.03; 24.15.11; 24.17.25;
27.05.01.

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

33337
2020.01.29
2028.11.12
043354
2018.11.12
BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 06.19.01;
27.03.01; 27.03.11; 27.05.11.

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

(540)

33336
2020.01.27
2029.01.31
043753
2019.01.31
ABABII Lilian, MD
Bd. Decebal nr. 72, bloc 4, ap. 39,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 03.13.25; 25.01.15;
26.04.09; 27.01.12; 27.05.01.

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

(540)
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33338
2019.12.16
2028.11.27
043438
2018.11.27
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
12 - automobile şi părţi structurale ale acestora.

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

MD - BOPI 3/2020
(540)

33339
2020.01.29
2028.12.12
043557
2018.12.12
AGRICI Efim, MD
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,
Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "wine", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(8) 25.07.08; 25.07.20; 26.13.01; 27.05.15.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”A”, ”l’Art Studio”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 03.01.06; 03.01.24; 20.05.07; 26.01.15;
26.01.18; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.21.

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

33340
2020.01.29
2028.11.23
043427
2018.11.23
LUNGU Roman, MD
Str. Drumul Viilor nr. 38/1, ap. 9,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

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

33342
2020.01.30
2028.11.08
043312
2018.11.08
SOLOMON Andrei, MD
MD-7313, Baimaclia, Cantemir,
Republica Moldova
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TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "BEAUTY", "LASHES",
"Eyеlash Extension Technology".
(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

(540)

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 silvicultură.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CONSTRUCT", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru.
(511) NCL(11-2018)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou;
36 - afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare; toate serviciile sus-menţionate, cu
excepţia agenţiilor imobiliare (vânzării şi închirierii de fonduri comerciale şi imobiliare),
expertizei imobiliare, gestiunii imobilului;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 07.01.24;
26.03.23;
26.05.11; 27.05.17; 29.01.12.

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

(540)
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26.05.10;

33345
2020.01.28
2028.12.19
043568
2018.12.19
BEAUTY LASHES S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap.(of.) 129,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

33357
2020.01.30
2029.01.21
043696
2019.01.21
PENCENCOVA Olga, MD
Str. Riga nr. 5,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CADOURI", ".MD", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, roz.
(511) NCL(11-2019)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 03.05.01; 03.05.24; 05.05.04; 05.05.20;
19.03.03; 19.03.25; 27.05.15; 29.01.03.

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

33358
2020.01.30
2029.02.18
043809
2019.02.18
TULEACOV Alexei, MD
Str. Matei Basarab nr. 10, bloc 3, ap. 63,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 3/2020
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VINO", "enoteca", cu
excepția executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.08.01; 19.08.02; 27.03.15;
27.05.10; 27.05.15; 27.05.24; 29.01.12.

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

33363
2020.01.30
2029.03.21
043977
2019.03.21
CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,
Anenii Noi, Republica Moldova

(540)
(511) NCL(11-2019)
43 - servicii de alimentaţie publică.

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

33359
2020.01.30
2029.02.26
043855
2019.02.26
INVINO ENOTECCA S.R.L., MD
Str-la Teatrului nr. 2, of. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FESTIVAL DE MUZICĂ".
(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în februarie 2020
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1

(210)
Nr.
de depozit
2

(220)
Data
de depozit
3

(111)
Nr. înregistrării
4

1

043331

2018.11.07

32973

(151)
Data
înregistrării
5
2019.10.15

2

043783

2019.02.07

33169

2019.12.12

3

043512

2018.12.06

33178

2019.12.07

4

043864

2019.02.20

33204

5

042672

2018.06.21

33205

6

042933

2018.08.10

33206

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
06,11,19,20,
21,35,37,39

7

(441)
Nr.
BOPI
8

(450)
Nr. BOPI
9

BRAŞOVEANU Oleg, MD

2/2019

44

SPĂTARU Marin, MD

4/2019

33

VINĂRIA HÎNCEŞTI S.R.L.,
MD

3/2019

2019.12.24

33

DOINA-VIN S.R.L., MD

4/2019

2019.12.27

07,08,09,11

Milwaukee Electric Tool Corporation, corporaţie din statul
Delaware, US

10/2018

3/2020

2019.12.27

11,20,35

BRAŞOVEANU Oleg, MD

11/2018

3/2020

ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD

10/2018

3/2020

Sunecho Limited, CY

5/2019
5/2019

TIUTIUNYK Serhii, UA
7

042961

2018.08.16

33207

2019.12.27

35,36,38

8

044032

2019.03.29

33208

2019.12.29

29,30

9

043980

2019.03.19

33209

2019.12.29

33,39,41,43

MOLPAN INVEST S.R.L., MD

10

043981

2019.03.19

33210

2019.12.29

33,39,41,43

MOLPAN INVEST S.R.L., MD

5/2019

11

043540

2018.12.17

33212

2019.12.29

09,16,33,
35,41

STRAISTĂ-BURLAC Eugeniu, MD

2/2019

3/2020

LEU Iurie, MD
12

043576

2018.12.20

33213

2019.12.29

17,19,35,37

LLC AGIDEL, RU

2/2019

13

043913

2019.03.07

33214

2019.12.29

32

PĂNUŢĂ Vitalie, MD

5/2019

14

043914

2019.03.07

33215

2019.12.29

03

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware corporation, US

5/2019

15

043915

2019.03.07

33216

2019.12.29

03

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware corporation, US

5/2019

16

043964

2019.03.18

33217

2019.12.29

09,16,25,
28,35,38,
39,41,45

GABMAXFILM S.R.L., MD

5/2019

17

043976

2019.03.21

33218

2019.12.29

41

CASTEL MIMI S.R.L., MD

5/2019

18

043978

2019.03.19

33219

2019.12.29

33

VOLCU Oleg, MD

5/2019

33220

2019.12.30

07,42

SÎRBULEŢ Ion, MD

12/2018

3/2020

19

043201

2018.10.12

ROŞCA Constantin, MD
20

042266

2018.04.02

33221

2019.12.30

29,30,35

SALAMALICHI Radu, MD

6/2018

3/2020

21

043291

2018.10.30

33222

2019.12.30

07,08,09,12,
13,14,18,19,
20,21,22,23,
24,25,26,27,
28,33,37,38,
40,41,42,45

DAAC Hermes S.A., MD

12/2018

3/2020

22

038270

2016.01.27

33223

2019.12.26

16

Navigator Paper Figueira,
S.A., PT

4/2016

23

043012

2018.09.05

33224

2019.12.26

24,25,35

OXIMIRA-COM S.R.L., MD

11/2018

03

Altona Cosmetics Technology
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, TR

7/2018

3/2020

35,41,42

RADU Olga, MD

12/2018

3/2020

24

042278

2018.04.06

33225

2019.12.27

25

042999

2018.09.03

33226

2019.12.27
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1

2

3

4

26

043722

2019.01.25

33227

5
2019.12.27

27

044006

2019.03.25

33228

28

043853

2019.02.25

29

043849

2019.02.20

30

042196

31

6

7

8

9

32,33

OBŞCESTVO S
OGRANICENNOI
OTVETSTVENOSTIU "MISTRAL ALKO", RU

4/2019

2019.12.27

35,36,39,
41,45

DURLEŞTEANU Victor, MD

5/2019

33229

2019.12.30

35,43

SAVIVAS PRIM S.R.L., MD

4/2019

33230

2020.01.02

35,43

VREMEA Eugeniu, MD

4/2019

2018.03.21

33231

2019.11.21

33

TIMBRUS PURCARI ESTATE
S.R.L., MD

7/2018

042198

2018.03.21

33232

2019.11.21

33

TIMBRUS PURCARI ESTATE
S.R.L., MD

7/2018

32

043041

2018.09.06

33233

2020.01.05

20,35

TIARA-PRIM S.R.L., MD

11/2018

33

043665

2019.01.16

33234

2020.01.05

37

MEZHTRANS MOLDOVA
S.R.L., MD

3/2019

3/2020

34

043799

2019.02.04

33235

2020.01.05

33

AGHENIE Tudor, MD

4/2019

3/2020

35

043922

2019.03.11

33236

2020.01.05

01,05,31

BASF Corporation, US

5/2019

36

043960

2019.03.19

33237

2020.01.05

12

JIANGSU SANYUAN TIRE
CO., LTD, CN

6/2019

37

044004

2019.03.25

33238

2020.01.05

06,19,35,37

LEICOVICI Felix, MD

6/2019

38

044046

2019.04.02

33239

2020.01.05

05

Zakrîtoe akţionernoe
obşcestvo "FarmFirma
"Sotex", RU

6/2019

39

044048

2019.04.02

33240

2020.01.05

33

40

044067

2019.04.05

33241

2020.01.05

05,25,28,35

41

044101

2019.04.09

33242

2020.01.05

42

044102

2019.04.09

33243

2020.01.05

43

042882

2018.07.31

33244

2020.01.06

06,20,21

44

043631

2019.01.09

33245

2020.01.06

45

043657

2019.01.14

33246

2020.01.06

46

043816

2019.02.15

33247

2020.01.06

35,44

47

043834

2019.02.20

33248

2020.01.06

09

48

043962

2019.03.14

33249

2020.01.06

49

043963

2019.03.15

33250

2020.01.06

50

043983

2019.03.20

33251

51

044112

2019.04.09

52

044118

53

044126

54

SEDONA-SPORT S.R.L., MD

VOLCU Oleg, MD

6/2019

SPORTNUTRITION S.R.L.,
MD

6/2019

05

GMP LTD, GE

6/2019

05

GMP LTD, GE

6/2019

eurogold Service Zumbühl &
Co. Handelsagentur, CH

11/2018

09

SIBIX ELECTRON S.R.L., MD

3/2019

3/2020

03,21

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware corporation, US

3/2019

3/2020

EXPERT STUDIO S.R.L., MD

4/2019

3/2020

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD., CN

3/2019

07

VELOCORD S.R.L., MD

5/2019

3/2020

07

VELOCORD S.R.L., MD

5/2019

3/2020

2020.01.06

11,35,37

VILOTERM S.R.L., MD

6/2019

33252

2020.01.06

29,30,35

ERIKA-SUD S.R.L., societate
comercială, MD

6/2019

2019.04.11

33253

2020.01.06

05,35

NGUYEN SI TRUNG KY., MD

6/2019

2019.04.15

33254

2020.01.06

07,35

VELOCORD S.R.L., MD

6/2019

044136

2019.04.15

33255

2020.01.06

05

GMP LTD, GE

6/2019

55

044139

2019.04.15

33256

2020.01.06

03,05,11,16

VION-IMPEX S.R.L., firmă,
MD

6/2019

56

044164

2019.04.25

33257

2020.01.06

07

SANARA-PRIM S.R.L., MD

6/2019

57

044178

2019.04.23

33258

2020.01.06

07,09,11,12

GRIŢCO Vladimir, MD

6/2019

58

044104

2019.04.09

33259

2020.01.05

05

GMP LTD, GE

6/2019

59

044105

2019.04.09

33260

2020.01.06

05

GMP LTD, GE

6/2019

60

044106

2019.04.09

33261

2020.01.06

05

GMP LTD, GE

6/2019

61

043929

2019.03.13

33262

2020.01.03

09,35,37,40

Dynabook Inc., JP

5/2019

62

043930

2019.03.13

33263

2020.01.03

09,35,37,40

63

041403

2017.10.23

33268

2020.01.09

41

Dynabook Inc., JP

5/2019

Asociaţia Culturală "VESELIA", asociaţie obştească, MD

12/2017

3/2020
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1

2

3

4

64

043644

2019.01.09

33269

5
2020.01.09

65

043766

2019.02.04

33270

2020.01.09

29,35

66

043837

2019.02.22

33271

2020.01.11

29,30,32,
33,35,43

67

043917

2019.03.12

33272

2020.01.09

36

68

043900

2019.03.06

33273

2020.01.10

12,35,37

69

044054

2019.04.04

33274

2020.01.09

33

SUVOROV-VIN S.R.L., MD

6/2019

70

044055

2019.04.04

33275

2020.01.11

33

SUVOROV-VIN S.R.L., MD

6/2019

71

044147

2019.04.17

33276

2020.01.11

16,40,41,42

Galifanov Ruslan
Gennadievich, RU

6/2019

72

043794

2019.02.11

33279

2020.01.13

29,30,31,32

Adnan ALNEN & Partners AlDurra Food Products, SY

4/2019

73

043813

2019.02.14

33280

2020.01.14

37,42

PLONSCHII Nicolai, MD

4/2019

33281

2020.01.13

05,30,35

CHIULJU Victor, MD

2/2019

74

043477

2018.12.04

6
33

7

8

PANUŞ Grigore, MD

4/2019

RACU Dorin, MD

4/2019

TAINET S.R.L., societate
comercială, MD

4/2019

VASILE Cătălin, RO

5/2019

SPÎNACHE VICTOR, întreprindere individuală, MD

5/2019

9

3/2020

ŞERHANOV Rustam, MD
75

044271

2019.05.20

33282

2020.01.11

36

76

043709

2019.01.23

33283

2020.01.16

02,19

SUPRATEN S.A., MD

3/2019

3/2020

77

043815

2019.02.15

33284

2020.01.16

19,35

BABIN Diana, MD

5/2019

3/2020

7

043973

2019.03.19

33285

2020.01.16

40,41,42

INTELLIGENT TECH S.R.L.,
MD

5/2019

3/2020

79

044086

2019.04.09

33286

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

80

044087

2019.04.09

33287

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

81

044088

2019.04.09

33288

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

82

044089

2019.04.09

33289

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

TOP LEASING & CREDIT
S.R.L., organizaţie de creditare nebancară, MD

7/2019

83

044090

2019.04.09

33290

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

84

044091

2019.04.09

33291

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

85

044092

2019.04.09

33292

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

86

044093

2019.04.09

33293

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019
7/2019

87

044094

2019.04.09

33294

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

88

044096

2019.04.09

33295

2020.01.16

35,36,41

OTP Bank Nyrt., HU

7/2019

89

044121

2019.04.12

33296

2020.01.16

39,43

CROITOR Sergiu, MD

6/2019

90

044158

2019.04.22

33297

2020.01.16

33

GOGU Ilie, MD

6/2019

05

ASFARMA MEDIKAL
DENTAL URUNLER VE ILAC
SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA
COMPANIEI TURCEŞTI, MD

6/2019

91

044172

2019.04.19

33298

2020.01.16

92

044179

2019.04.23

33299

2020.01.16

35

AON GROUP S.R.L., MD

6/2019

93

044194

2019.05.25

33300

2020.01.16

35,37

CEPOI Sergiu, MD

6/2019

94

044195

2019.04.25

33301

2020.01.16

03,05,08,35

CEPOI Sergiu, MD

6/2019

95

044196

2019.04.25

33302

2020.01.16

35,37,39,
41,45

GAST-GRUP S.R.L., agenţie
de securitate, MD

6/2019

96

041802

2017.12.27

33303

2020.01.15

30

97

043883

2019.03.01

33304

2020.01.15

33,35

98

043912

2019.03.07

33305

2020.01.17

05

99

044175

2019.04.22

33306

2020.01.20

03,44

100

043800

2019.02.13

33307

2020.01.20

101

043801

2019.02.13

33308

2020.01.20

102

043705

2019.01.22

33309

103

043721

2019.01.24

33310

104

043890

2019.03.04

33311

142

IMCOMVIL-GRUP S.R.L., MD

2/2018

ODAGIU Ştefan, MD

5/2019

Mylan Institutional Inc., US

5/2019

COCIERU Andrei, MD

6/2019

09,16,35,
38,41

Moldcell S.A., întreprindere
mixtă, MD

4/2019

09,16,35,
38,41

Moldcell S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2019

2020.01.20

29,30

HARUZ GRUP S.R.L., MD

5/2019

2020.01.21

30,32,43

SURUCEANU Taisia, MD

5/2019

2020.01.20

09,42

CUŢEBOV Valeriu, MD

5/2019

3/2020

MĂRCI
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2

3

4

105

042505

2018.05.21

33312

5
2020.01.20

03,05

6

7

8

106

043777

2019.02.07

33313

2020.01.22

01,02,19,37

107

043854

2019.02.25

33314

2020.01.22

05

108

043866

2019.02.22

33315

2020.01.22

01,19,37

TERMICAN Sergiu, MD

4/2019

109

043662

2019.01.15

33316

2020.01.21

35,41,44

LUCA Liliana, MD

4/2019

110

044033

2019.03.29

33317

2020.01.21

05

BOSNALIJEK,
Pharmaceutical and Chemical
Industry, Joint Stock Company, BA

5/2019

111

044059

2019.04.04

33318

2020.01.21

05

BOSNALIJEK,
Pharmaceutical and Chemical
Industry, Joint Stock Company, BA

6/2019

112

044073

2019.04.05

33319

2020.01.22

33,35

LIPCAN Ruxanda, MD

6/2019

35,41

FOTBAL CLUB "CODRU"
LOZOVA, asociaţie obştească, MD

12/2018

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

9/2018

TERMICAN Sergiu, MD

4/2019

BIOVERATIV
THERAPEUTICS INC., Delaware Corporation, US

4/2019

113

043158

2018.10.03

33320

2020.01.22

114

043859

2019.02.26

33321

2020.01.23

28,35

SÎRBU Ludmila, MD

4/2019

115

043860

2019.02.26

33322

2020.01.23

28,35

SÎRBU Ludmila, MD

4/2019

116

043861

2019.02.26

33323

2020.01.23

28,35

SÎRBU Ludmila, MD

4/2019

117

042338

2018.04.18

33324

2020.01.24

08,11,35

118

041845

2018.01.12

33325

2020.01.23

119

043951

2019.03.18

33326

120

044652

2018.06.18

121

043099

122

043531

123

9

TRIFAN Iana, MD

6/2018

29

INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO L.L.C, AE

4/2018

2020.01.23

35,37

VIRISAN AUTO S.R.L., societate comercială, MD

5/2019

33328

2020.01.24

35

2018.09.19

33329

2020.01.29

29,30

Amadeus ALS GmbH, AT

1/2019

3/2020

2018.12.13

33330

2020.01.24

32,44

DEEP HEALTH CARE S.R.L.,
MD

2/2019

3/2020

043533

2018.12.13

33331

2020.01.24

05,29,30,
32,35,44

DEEP HEALTH CARE S.R.L.,
MD

2/2019

3/2020

124

043678

2019.01.17

33332

2020.01.27

05

E.I. du Pont de Nemours and
Company, US

4/2019

125

043679

2019.01.17

33333

2020.01.27

05

E.I. du Pont de Nemours and
Company, US

4/2019

126

043810

2019.02.14

33334

2020.01.27

05

Dow AgroSciences LLC, a
Delaware Limited Liability
Company, US

4/2019

127

043811

2019.02.14

33335

2020.01.27

05

Dow AgroSciences LLC, a
Delaware Limited Liability
Company, US

4/2019

128

043753

2019.01.31

33336

2020.01.27

39

ABABII Lilian, MD

3/2019

3/2020

129

043354

2018.11.12

33337

2020.01.29

35

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

1/2019

3/2020

130

043438

2018.11.27

33338

2019.12.16

12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Toyota Motor Corporation), JP

1/2019

3/2020

131

043557

2018.12.12

33339

2020.01.29

33

AGRICI Efim, MD

2/2019

3/2020

37,42

3/2020

BABII Oleg, MD

3/2020

3/2020

132

043427

2018.11.23

33340

2020.01.29

LUNGU Roman, MD

1/2019

133

042465

2018.05.15

33341

2020.01.30

29,30,35

BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă,
MD

8/2018

134

043312

2018.11.08

33342

2020.01.30

35,36,37

SOLOMON Andrei, MD

12/2018

135

042776

2018.07.10

33343

2020.01.29

29,30,35

BEATRICE-COM S.R.L.,
societate comercială, MD

9/2018

136

043851

2019.02.25

33344

2020.01.27

06,19,35,37

PISICA Maxim, MD

4/2019

137

043568

2018.12.19

33345

2020.01.28

03,41,44

BEAUTY LASHES S.R.L., MD

3/2019

3/2020

3/2020
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2

3

4

138

043822

2019.02.18

33346

5
2020.01.28

30,32,33

6

7

139

043938

2019.03.12

33347

2020.01.28

35,39,41,43

MICIO SERVICE S.R.L., MD

5/2019

140

043939

2019.03.12

33348

2020.01.28

05,25,28,
29,30,32

BALABAN INTRAVEST
S.R.L., societate comercială,
MD

5/2019

141

043998

2019.02.20

33349

2020.01.28

33,35

VASILEVA Victoria, MD

5/2019

05,35,43

PROTEIN HOUSE S.R.L., MD

4/2018

33

LEPILOV Natalia, MD

11/2018

LEPILOV Natalia, MD

11/2018

CUZNETOV Iurie, MD

8

142

041778

2017.12.15

33350

2020.01.16

143

043016

2018.09.01

33351

2020.01.14

144

043017

2018.09.01

33352

2020.01.14

33

145

043952

2019.03.18

33353

2020.01.27

09,16

146

044146

2019.04.17

33354

2020.01.30

32

147

044231

2019.05.14

33355

2020.01.30

03,05,10,
35,44

148

044351

2019.05.30

33356

2020.01.30

29,35

149

043696

2019.01.21

33357

2020.01.30

31,35,39

150

043809

2019.02.18

33358

2020.01.30

43

151

043855

2019.02.26

33359

2020.01.30

33,35,43

152

043907

2019.03.06

33360

2020.01.30

29,30,31,
32,35

ROTARI Ghenadie, MD

7/2019

153

043936

2019.03.14

33361

2020.01.30

25

PONTI S.R.L., MD

7/2019

154

043942

2019.03.14

33362

2020.01.30

20,24,25,35

PONTI S.R.L., MD

7/2019

41

155

043977

2019.03.21

33363

2020.01.30

156

038695

2016.04.05

33379

2020.01.10

04,07,09,
12,17,35,
37,38,42

157

041285

2017.10.04

33380

2020.01.27

158

042273

2018.04.05

33381

2020.01.27

159

042164

2018.03.19

33388

160

044098

2019.04.09

161

044099

162

044100

9

5/2019

LEATHERMAX S.R.L., MD

5/2019

LAPUŞCHIN Oleg, MD

6/2019

BIGDATA S.R.L., MD

7/2019

DALMORS-GRUP S.R.L., MD

7/2019

PENCENCOVA Olga, MD

3/2019

3/2020

TULEACOV Alexei, MD

4/2019

3/2020

INVINO ENOTECCA S.R.L.,
MD

4/2019

3/2020

CASTEL MIMI S.R.L., MD

5/2019

VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, SE

10/2016

29,35

BODAŞCO Oleg, MD

11/2017

07,35

BRAGARI Vladimir, MD

7/2018

2020.01.20

39

PREŢUL SUCCESULUI
S.R.L., MD

5/2018

33410

2020.02.04

05

GMP LTD, GE

6/2019

2019.04.09

33411

2020.02.04

05

GMP LTD, GE

6/2019

2019.04.09

33412

2020.02.04

05

GMP LTD, GE

6/2019

3/2020

Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,
data expirării termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate
cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării reînnoirii

(511) Clase

1
1

2
3R 118

3
2030.01.22

4
01,03,05,17,
42

5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
8501NOVO MESTO, Smarjeska cesta 6,
Slovenia

2

2R 7143

2029.11.05

35,39,41,42

3

2R 7554

2030.01.12

02

DACIA S.R.L., hotel, MD
Str. 31 August 1989 nr. 135,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Coatings Foreign IP Co. LLC, US
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale
Americii

144

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

(441/442)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

6

7
6/1994

11/1999

4/2000

5/2000

10/2000

MĂRCI

MD - BOPI 3/2020

1

2

3

4

5

6

7

4

2R 7555

2030.01.12

02

5/2000

10/2000

5

2R 7589

2029.12.27

26

5/2000

11/2000

6

2R 7611

2030.01.12

02

Coatings Foreign IP Co. LLC, US
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale
Americii
YKK CORPORATION, corporaţia statului
Japonez, JP
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA
Coatings Foreign IP Co. LLC, US
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale
Americii

6/2000

12/2000

7

2R 7633

2030.01.24

12

6/2000

12/2000

8

2R 7716

2030.02.08

34

7/2000

1/2001

9

2R 7720

2030.02.28

09,16,35,
38,41

8/2000

1/2001

10

2R 7725

2030.03.02

05

8/2000

1/2001

11

2R 7727

2030.04.07

33,35

9/2000

1/2001

12

2R 7748

2030.01.27

03,05,10,21

8/2000

2/2001

13

2R 7778

2030.01.10

09,16,35,36,
38,39,42

Nexen Tire Corporation, KR
# 30, Yusan-dong, Yangsan-city,
Kyongsangnam-do, Republica Coreea
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Genzyme Corporation, US
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii
BARZA ALBĂ S.A., MD
Str. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii

9/2000

3/2001

14

2R 7779

2030.01.10

09,16,35,36,
38,39,42

MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii

9/2000

3/2001

15

2R 7780

2030.01.10

09,16,35,36,
38,39,42

9/2000

3/2001

16

2R 7781

2030.01.20

09,36

MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii

9/2000

3/2001

17

2R 7782

2030.01.20

09,36

9/2000

3/2001

18

2R 7783

2030.01.20

09,36

MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii

9/2000

3/2001

19

2R 7849

2030.03.16

03

11/2000

4/2001

20

2R 7859

2030.03.21

03

Colgate-Palmolive Company, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii
Colgate-Palmolive Company, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii

11/2000

4/2001
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1
21

2
2R 7869

3
2030.02.28

4
01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,
41,42

5
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

6
11/2000

7
4/2001

22

2R 7941

2030.06.19

03

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii

12/2000

5/2001

23

2R 7962

2030.07.04

03

12/2000

5/2001

2R 8012

2030.07.05

32

1/2001

6/2001

25

2R 8149

2030.01.06

02

2/2001

8/2001

26

2R 8151

2030.03.29

42

4/2001

9/2001

27

2R 8215

2030.05.17

29,32

5/2001

10/2001

28

2R 8324

2030.12.27

05,16

6/2001

11/2001

29

2R 8373

2029.11.23

33

3/2000

12/2001

30

2R 8381

2030.02.22

33

CAROLINA HERRERA LTD., US
501 Seventh Ave., 17th Floor, 10018 New
York, Statele Unite ale Americii
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Coatings Foreign IP Co. LLC, US
c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale
Americii
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conformlegilor statului Delaware,
US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
IPR Pharmaceuticals Inc., PR
Sabana Gardens Industrial Park, P.O.Box
1967, Carolina, PR 00984, Puerto Rico
RENAISSANCE-PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
Bacardi & Company Limited, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein

24

7/2001

12/2001

31

2R 8594

2029.09.21

09,35

2/2000

5/2002

32

2R 8628

2030.03.21

03

MAXIMUM AUTO S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 9,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
Colgate-Palmolive Company, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii

11/2001

5/2002

33

2R 8661

2030.02.14

09,42

Compania-Dekart S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 85,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

7/2000

5/2002

34

R 19615

2029.02.05

35,36,41,42,
45

5/2009

4/2010

35

R 19779

2029.11.04

14,35

1/2010

12/2010

36

R 20035

2029.08.10

18,25,35

11/2009

8/2010

37

R 20180

2029.07.28

29,30,32

Magenta Consulting S.R.L., societate comercială, MD
Str. A. Bernardazzi nr. 38,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CARAX-R S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 202/139,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ELRADA-LUX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Miron Costin nr. 18/1, ap. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Alokozay FZE, AE
P.O. Box 18165, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
Emiratele Arabe Unite

12/2009

10/2010
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1
38

2
R 20388

3
2029.09.28

4
29,30,35,43

5
TULUM Denis, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/1, ap. 166,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

6
12/2009

7
11/2010

39

R 20413

2029.10.28

05,10

Genzyme Corporation, US
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii
TODICA Andrei, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 25, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

2/2010

12/2010

40

R 20425

2029.11.16

03,05,31,32

2/2010

12/2010

41

R 20435

2029.11.23

30,35,43

PROVITUS PRIM S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69 A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
KARIUM LTD, GB
Falcon House, 115-123 Staines Road,
Hounslow, Middlesex, TW3 3LL, Regatul Unit

1/2010

12/2010

42

R 20501

2030.01.15

09,16,35,38,
41

3/2010

1/2011

43

R 20502

2030.01.15

09,16,35,38,
41

3/2010

1/2011

44

R 20510

2029.12.24

03,05

3/2010

12/2010

45

R 20532

2029.10.28

05,10

Genzyme Corporation, US
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii

2/2010

12/2010

46

R 20548

2030.01.15

09,16,35,
38,41

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

3/2010

1/2011

47

R 20551

2030.01.19

06,07,35

3/2010

1/2011

R 20557

2030.01.26

05

3/2010

1/2011

49

R 20558

2030.01.28

01,19

3/2010

1/2011

50

R 20587

2029.11.18

35

2/2010

1/2011

51

R 20625

2029.10.15

34

1/2010

1/2011

52

R 20686

2030.02.05

16,18,23,24,
25,26,38

4/2010

2/2011

53

R 20699

2030.01.15

31

3/2010

2/2011

54

R 20716

2029.12.31

12

3/2010

2/2011

55

R 20719

2030.01.25

30

3/2010

2/2011

56

R 20730

2030.02.23

38,41

5/2010

2/2011

57

R 20758

2030.01.25

32,35,43

HIDROINPEX S.A., MD
Str. V. Stroiescu nr. 118-A,
MD-3000, Soroca, Republica Moldova
VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Lenin nr. 9,
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
ZAO "Rybnitskii cementnyi kombinat", MD
Str. Zaporojţa nr. 1,
MD-5500, Rîbniţa, Republica Moldova
eBay Inc., US
2025 Hamilton Avenue, San Jose, California
95125, Statele Unite ale Americii
COIALNÎC Victor, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
GM Korea Company, KR
Cheongcheon-Dong, 233 Bupyeongdaero
Bupyeong-Gu, Incheon, 403-714,
Republica Coreea
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
IVARO S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 33,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

48

3/2010

2/2011
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5

6

7

58

R 20759

2030.02.03

29

5/2010

2/2011

59

R 20844

2030.01.26

35

6/2010

4/2011

60

R 20900

2030.01.28

19,35

6/2010

3/2011

61

R 20912

2030.02.26

16,41,42

5/2010

3/2011

62

R 20987

2030.01.20

05,31,41

SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
BIOTEC-PRIM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Independenţei nr. 14/3, ap. 4,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
ARPELCOM S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, ap. 76,
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova
Biblioteca Municipală B.P. HASDEU, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii

4/2010

4/2011

63

R 20991

2030.02.04

05

Meiji Holdings Co., Ltd., JP
4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia

4/2010

4/2011

64

R 20998

2030.02.05

44

4/2010

4/2011

65

R 21030

2030.02.09

05

5/2010

6/2011

66

R 21032

2030.02.09

05

5/2010

6/2011

67

R 21053

2030.04.19

41

FOCA Dumitru, MD
Bd. Dacia nr. 4, ap. 78,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation), US
100 Corporate Court, South Plainfield, New
Jersey 07080, Statele Unite ale Americii
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation), US
100 Corporate Court, South Plainfield, New
Jersey 07080, Statele Unite ale Americii
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia

7/2010

5/2011

68

R 21073

2030.01.18

21,35

6/2010

4/2011

69

R 21080

2030.01.28

38,41,42

5/2010

4/2011

70

R 21166

2030.06.01

05

8/2010

5/2011

71

R 21201

2030.02.09

39,43,44

4/2010

5/2011

72

R 21218

2030.06.17

35,39,44

9/2010

5/2011

73

R 21230

2030.06.01

05

8/2010

5/2011

74

R 21263

2029.10.20

06,19,20,24,
35

1/2010

6/2011

75

R 21319

2030.03.09

38

5/2010

6/2011

76

R 21376

2029.10.21

44

Fackelmann GmbH + Co KG, DE
Sebastian-Fackelmann-Strasse, 6, 91217
Hersbruck, Germania
QUALCOMM INCORPORATED, US
5775 Morehouse Drive, San Diego, California
92121-1714, Statele Unite ale Americii
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
RUSU Eugeniu, MD
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 125,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
TOP-VACANŢA S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 125,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
LICORENT - AGRO S.R.L., MD
Str. Suveranităţii nr. 12,
MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
ANTON Viorica, MD
Str. Kiev nr. 16, bloc 1, ap. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
IMUNOTEHNOMED S.R.L., societate comercială, MD
Str. Gh. Asachi nr. 42,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

1/2010

7/2011
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1

2

3

4

5

6

7

77

R 21396

2030.02.26

05,29,32,35

7/2010

7/2011

78

R 21595

2030.01.27

32

3/2010

8/2011

79

R 21659

2030.01.26

33

3/2010

9/2011

80

R 21683

2030.04.28

30

7/2010

9/2011

81

R 21732

2030.01.26

33

3/2010

11/2011

82

R 21738

2030.06.14

05

9/2010

10/2011

83

R 21739

2030.06.14

05

9/2010

10/2011

84

R 21995

2030.06.09

05

12/2010

12/2011

85

R 22108

2029.08.06

32,33,35,
41,43

10/2009

1/2012

86

R 23161

2029.11.06

34

1/2010

11/2012

87

R 23275

2030.04.16

33

ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
FEREX-GB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 27,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 27,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
World Medicine Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 27,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
HEINEKEN ENTREPRISE, FR
2, rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison,
Franţa
Imperial Tobacco Intellectual Property Limited,
IE
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
Dublin 12, Irlanda
Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD
Str. Columna nr. 170,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

8/2010

12/2012
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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. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la care
Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot
face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind
acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral
agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof.
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs.
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

n conformitate cu Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii
geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66/2008 orice
persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva acordării protecţiei /
dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI, fiind însoţită de
dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an appellation of
origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no.
66/2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the grant of
protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with AGEPI,
accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona
privind protecţia denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de
origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului
Nr.
crt.
1

Nr.
înregistrării
AO 1132

Data
înregistrării
2019.10.15

Codul
ţării
MX

Denumirea de origine
RAICILLA

Transliterarea /
traducerea
-

Produsul
Băutură
alcoolică
din agave

Lista indicaţiilor geografice sau a denumirilor
de origine înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data de depozit, numărul
de ordine şi data înregistrării, indicaţia geografică protejată (IGP)/denumirea de origine
protejată (DOP), clasa/produsul, solicitantul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.
1

Nr. şi data
de depozit
DO-0019

Nr. şi data
înregistrării
DO-13

2019.01.21

2020.02.17

IG-012

IG-11

2019.03.18

2020.03.11

2
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IGP/DOP

Clasa/produsul

Solicitant, cod ST.3 OMPI

Nr. BOPI

DOP

29 - brânză.

PRISVIO S.R.L., MD
Str. Independentei nr. 38/2, ap. 31,
MD-2072, Chișinău, Republica Moldova

8/2019

IGP

30 - miere.

Uniunea
de
Persoane
Juridice
"Asociaţia Producătorilor, Procesatorilor
şi Exportatorilor de Produse Apicole din
aria Codrilor" - UPJ APPEPA din aria
Codrilor, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 109,
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

8/2019
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată
protecţie în Republica Moldova, în luna februarie 2020,
conform Aranjamentului de la Lisabona privind
protecţia denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale, ţara
de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în
limbile engleză, franceză în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română, denumirea
produsului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

Nr. și data
înregistrării

Codul
ţării

1

AO 1131
2019.07.07

IR

Denumirea de origine

Transliterarea/traducerea

Produsul

Nr. BOPI

xatame ʃiraz / Khatam of
Shiraz / Khatam de
Chiraz / Khatam din
Shiraz

Khatam

8/2019
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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. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

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

L

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode
established by Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a
representative, by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall
contain the documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law.
In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic
data indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on
ID registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80
(11)

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
(21)

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris
Data relating to priority under the Paris Convention

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Date of publication of the decision on registration of the industrial design

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării
Date of expiration of deferment

(51)

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification)

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

Number of the divisional application
Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
(73)

Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of published industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of rejected industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in
accordance with international numerical order
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

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. 161/2007 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.

A

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on
the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)

LOC (12) Cl. 02-02
f 2019 0085
2019.11.13
2019502309
2019.05.31
RU
1

DESIGN
(57)
(71)

(72)
(74)
(54)

Culori revendicate: alb, roşu.
Chapter 4 Corp. d.b.a. Supreme, US
62 King Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
Mike Cuong Tran, US
LAZICOV Tatiana
Hanorac cu glugă

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)

LOC (12) Cl. 02-02
f 2019 0086
2019.11.13
2019502310
2019.05.31
RU
1

(57) Culori revendicate: alb, roşu, gri.
(71) Chapter 4 Corp. d.b.a. Supreme, US
62 King Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(72) Mike Cuong Tran, US
(74) LAZICOV Tatiana
(54) Hanorac cu glugă

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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(21) f 2019 0086

1.1

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)

LOC (12) Cl. 03-01
f 2019 0087
2019.11.13
2019502311
2019.05.31
RU
1

1.2

(57) Culori revendicate: alb, roşu.
(71) Chapter 4 Corp. d.b.a. Supreme, US
62 King Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(72) Mike Cuong Tran, US
(74) LAZICOV Tatiana
(54) Borsetă de brâu

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

(51) LOC (12) Cl. 09-01, 07
(21) f 2019 0063
(22) 2019.09.11
(28) 8
(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23,
ap. 79, MD-2075, Chişinău,

Republica Moldova
PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19,
ap. 3, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(74) GOMENIUK Iuri
(54) Butelii

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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(21) f 2019 0063

1.1

1.4

164

1.2

2.1

1.3

2.2

3
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(21) f 2019 0063

4.1

4.2

4.4

4.3

5.1
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(21) f 2019 0063

5.2

6.2

166

5.3

6.3

6.1

7.1

7.2
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(21) f 2019 0063

7.3

7.4

8.1

8.3

8.4

(51) LOC (12) Cl. 09-01
(21) f 2019 0069
(22) 2019.10.07
(28) 8
(71)(72) BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău,

Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A,
ap. 9, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(74) GOMENIUK Iuri
(54) Butelii

(55)

167
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DESIGN

(21) f 2019 0069

1

4

168

2

5

3

6
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(21) f 2019 0069

7.1

7.4

7.2

8.1

7.3

8.2
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(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

LOC (12) Cl. 09-01
f 2019 0091
2019.11.25
1
INVINPROM S.R.L., MD
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813,

DESIGN
Chirsova, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(72) SARÎ Constantin, MD
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Butelie

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

1.1

170

1.2

1.3

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
(71)
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LOC (12) Cl. 24-02
f 2019 0073
2019.11.05
1
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ, INSTITUTUL DE MEDICINĂ
URGENTĂ, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(72)

(54)

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU" (IP USMF "NICOLAE
TESTEMIŢANU"), MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 165,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
STRÎŞCA Stanislav, MD
SÎRBU Dumitru, MD
CUCU Ghenadie, MD
TOPALO Valentin, MD
Dispozitiv stomatologic

(55)

1.1

1.2
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DESIGN

(21) f 2019 0073

1.3

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

LOC (12) Cl. 25-01
f 2019 0097
2019.12.25
1

1.4

(71)

(72)
(74)
(54)

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o., PL
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527
Kraków, Małopolskie, Polonia
ŁACH Mariusz, PL
GLAZUNOV Nicolae
Ţiglă de tablă cu două module

(55)

1.1

172

1.2

DESIGN
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(21) f 2019 0097

1.3

1.4

1.5

1.6
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

(71)

LOC (12) Cl. 25-01
f 2019 0098
2019.12.25
1

(72)
(74)
(54)

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o., PL
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527
Kraków, Małopolskie, Polonia
ŁACH Mariusz, PL
GLAZUNOV Nicolae
Ţiglă de tablă cu două module

(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
174
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(21) f 2019 0098

1.6

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

1.7

(71)

LOC (12) Cl. 25-01
f 2019 0099
2019.12.25
1

(72)
(74)
(54)

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o., PL
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527
Kraków, Małopolskie, Polonia
ŁACH Mariusz, PL
GLAZUNOV Nicolae
Ţiglă de tablă cu două module

(55)

1.1

175
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DESIGN

(21) f 2019 0099

1.2

1.3

1.4
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(21) f 2019 0099

1.5

1.6

1.7

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

LOC (12) Cl. 32-00
f 2019 0101
2019.12.30
1

(71)(72) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(54) Simbol grafic

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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DESIGN

(21) f 2019 0101

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

LOC (12) Cl. 32-00
f 2020 0001
2020.01.09
1

(71)(72) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(54) Simbol grafic

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului
și modelului industrial), titularul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr.
BOPI

KILICOGLU Bora, MD
Str. Hipodromului nr. 5, ap. 9, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
ŢÎPÎŞEV Ivan, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 67, ap. 18, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, ap. 2, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, ap. 2, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
SEVEX-PRIM S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 19/3, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE
PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL COMPLEXELOR
DE MAŞINI PENTRU MECANIZAREA
LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI
PLANTAŢII DE ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A.,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
POSTOLACHI Andrei, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 2, ap.56,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

3/2019

1

f 2018 0067 2018.11.30

09-03

4 (5, 6, 7, 8)

2

f 2019 0007 2019.01.28

14-02

1

3

f 2019 0021 2019.04.04

09-05;
19-08

1 (2)

4

f 2019 0022 2019.04.04

09-05

3

5

f 2019 0033 2019.05.15

32-00

11

6

f 2019 0046 2019.06.13

15-03

1

7

f 2019 0047 2019.06.14

21-02

1

8/2019

6/2019

6/2019

8/2019

8/2019

8/2019

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr.
BOPI

1

1849

32-00

f 2018 0077

2018.12.14

3

12/2019

2
3

1850
1851

09-03
32-00

f 2019 0014
f 2019 0029

2019.03.06
2019.04.19

1
1

CARLEVANA WINERY S.R.L.,
MD
LESCU Marian, MD
LĂCĂTUŞ Ion, MD

12/2019
12/2019

4
5

1852
1853

32-00
06-01

f 2019 0006
f 2019 0011

2019.01.17
2019.02.12

2
17

UNGUREANU Igori, MD
PANMOBILI S.R.L., MD

12/2019
11/2019
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,
titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
(73)
Titularul şi adresa,
cod ST. 3 OMPI

(43)(44)
(45)
Nr. BOPI

"SUVOROV-VIN" S.R.L.,
MD
Str. Columna, 108, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

7/2005
4/2006

4

ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989
nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

10/2005
6/2006

09-01

1

5/2010
11/2010
2/2011

2010.02.17

25-03

1

f 2010 0055

2010.05.07

09-05

2

2025.05.07

f 2010 0056

2010.05.07

19-08

1

1670

2025.02.17

f 2015 0008

2015.02.17

09-03,
05

1

1676

2025.05.06

f 2015 0037

2015.05.06

19-08

6

OBŞCESTVO S
OGRANICENNOI
OTVETSTVENNOSTIU
"OMSKVINPROM", RU
Str. Krasnîi Puti, d. 63,
644043, Omsk, Federaţia
Rusă
MAZUR Remus, MD
Bd. Cuza - Vodă nr. 9,
bloc 2, ap. 28, MD-2060,
Chişinău, Republica
Moldova
ALMAIAN, SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ,
MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ALMAIAN, SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ,
MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
Întreprinzător individual
BOGUSLAVSKAIA Karina
Irekovna, RU
D. 1, ul. Bogataia, d.
Matiuşino, Laişevski
muniţipalnîi raion, 422624,
Respublica Tatarstan,
Federaţia Rusă
BULGARI WINERY
S.R.L.,ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 35,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,
Republica Moldova

Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

1

755

2

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

2024.10.29

f 2004 0160

2004.10.29

09-01

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
3

811

2025.01.18

f 2005 0010

2005.01.18

09-01

3

1262

2025.02.23

f 2010 0019

2010.02.23

4

1272

2025.02.17

f 2010 0018

5

1287

2025.05.07

6

1291

7

8

180

(18)
Data
expirării
reînnoirii

5/2010
11/2010
2/2011
7/2010
1/2011
4/2011

7/2010
1/2011
4/2011

4/2015
1/2016
4/2016

6/2015
1/2016
4/2016
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de
Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

DM/200389

(23)(30)
Prioritate
2019.01.04

2

DM/200683

2018.07.04,
005403516,
EM
2019.01.24

3

DM/201498

2019.01.24

4

DM/201782

2018.07.26,
005515632,
EM
2019.04.19

5

DM/201977

2019.04.04

RENAULT S.A.S.,
FR

6

DM/201978

2019.04.16

RENAULT S.A.S.,
FR

7

DM/202076

2019.04.04

RENAULT S.A.S.,
FR

1

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea
desenului şi
modelului industrial

(51) Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

FERRARI S.P.A.,
IT

Maşină / Car / Voiture

12-08

4

2024.01.04

27/2019

Jack Hamilton, GB

Cutie pentru pălărie
(alta decât pentru
ambalaj) / Hat box
(other than for
packaging) / Boîte à
chapeaux (autre que
pour l'emballage)
Automobil /
Automobile /
Automobile

03-01

1

2024.01.24

18/2019

12-08

2

2024.01.24

31/2019

Autovehicul / Motor
vehicle / Véhicule
automobile
Autovehicul; blindaj
pentru partea din faţă
a unui autovehicul;
aripa din faţă dreapta;
aripa din faţă stînga;
calandru; capotă
pentru vehicul / Motor
vehicle; shield for the
front part of a motor
vehicle; right front
wing; left front wing;
radiator grille; hood
for vehicle / Véhicule
automobile; bouclier
pour partie avant de
véhicule automobile;
aile avant droite; aile
avant gauche;
calandre; capot pour
véhicule
Autovehicul / Motor
vehicle / Véhicule
automobile
Autovehicul; bară de
protecţie posterioară
pentru autovehicul;
blindaj pentru partea
din faţă a unui
autovehicul; calandru

12-08

1

2024.04.19

43/2019

12-08, 16

6

2024.04.04

40/2019

12-08

1

2024.04.16

42/2019

12-08, 16

4

2024.04.04

40/2019

FERRARI S.P.A.,
IT

RENAULT S.A.S.,
FR
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/ Motor vehicle; rear
bumper for a motor
vehicle; shield for the
front part of a motor
vehicle; radiator grille
/ Véhicule automobile;
pare-choc arrière
pour véhicule
automobile; bouclier
pour partie avant de
véhicule automobile;
calandre

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea
desenului şi
modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5
Cutie pentru pălărie
(alta decât pentru
ambalaj) / Hat box
(other than for
packaging) / Boîte à
chapeaux (autre que
pour l'emballage)
Maşină / Car / Voiture

6
1

7
2024.01.24

8
18/2019

4

2024.01.04

27/2019

(23)(30)
Prioritate
1
03-01

2
DM/200683

3
2019.01.24

4
Jack Hamilton, GB

12-08

DM/200389

2019.01.04

FERRARI S.P.A.,
IT

2018.07.04,
005403516, EM
12-08

DM/201498

2019.01.24

FERRARI S.P.A.,
IT

Automobil /
Automobile /
Automobile

2

2024.01.24

31/2019

Autovehicul / Motor
vehicle / Véhicule
automobile
Autovehicul / Motor
vehicle / Véhicule
automobile
Autovehicul; blindaj
pentru partea din faţă
a unui autovehicul;
aripa din faţă dreapta;
aripa din faţă stînga;
calandru; capotă
pentru vehicul / Motor
vehicle; shield for the
front part of a motor
vehicle; right front
wing; left front wing;
radiator grille; hood
for vehicle / Véhicule
automobile; bouclier

1

2024.04.19

43/2019

1

2024.04.16

42/2019

6

2024.04.04

40/2019

2018.07.26,
005515632, EM
12-08

DM/201782

2019.04.19

RENAULT S.A.S.,
FR

12-08

DM/201978

2019.04.16

RENAULT S.A.S.,
FR

12-08, 16

DM/201977

2019.04.04

RENAULT S.A.S.,
FR
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pour partie avant de
véhicule automobile;
aile avant droite; aile
avant gauche;
calandre; capot pour
véhicule

12-08, 16

DM/202076

2019.04.04

RENAULT S.A.S.,
FR

Autovehicul; bară de
protecţie posterioară
pentru autovehicul;
blindaj pentru partea
din faţă a unui
autovehicul; calandru
/ Motor vehicle; rear
bumper for a motor
vehicle; shield for the
front part of a motor
vehicle; radiator grille
/ Véhicule automobile;
pare-choc arrière
pour véhicule
automobile; bouclier
pour partie avant de
véhicule automobile;
calandre

4

2024.04.04

40/2019

183
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre
cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din
drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.

I

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and
titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on
withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection;
deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr
crt
1
1

2
Cereri de
înregistrare
a mărcilor

3
043406
043407

Nr.
titlului de
protecţie
4
-

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

043638

-

3

186

OPI

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr.
depozit

043943

-

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

5
7/2019

6
(730)
510 Lake Cook Road,
Suite 100, Deerfield,
Illinois 60015, Statele
Unite ale Americii

7
(730)
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, Statele
Unite ale Americii

3/2019

(511)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, de navigare,
geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de
testare, de inspectare, de salvare şi
didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, comutarea,
transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
prelucrarea sunetului, imaginilor sau
a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software
de calculatoare, suporturi digitale
sau analogice goale de înregistrare
şi de stocare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat,
dispozitive de calcul; calculatoare şi
dispozitive periferice pentru
calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de
urechi pentru scafandri, cleme
nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot
subacvatic; extinctoare.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administrare comercială;
lucrări de birou;

(511)
09 - sisteme de securitate;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de
instalare;

37 - servicii de instalare, mentenanţă şi reparare a sistemelor de securitate;

45.

45.

(540)

(540)

(526)
“GRAPPLING FEDERATION”,
“EST.2014”, “REPUBLIC OF MOLDOVA”, cu excepţia executării
grafice deosebite

526)
“GRAPPLING FEDERATION”,
“EST.2014”, cu excepţia executării grafice deosebite

5/2019

35 - promovarea şi comercializarea sistemelor de securitate;
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1
4

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
044671

4
-

5
10/2019

6
(730)
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 2, MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
Drum M2, km. 10, nr. 9,
MD-4839, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova

5

Brevete
de invenție
de scurtă
durată

s 2019 0010
s 2019 0011
s 2019 0012

1368
1369
1370

9/2019

s 2019 0013
s 2019 0014
f 2009 0056

1377
1378
1236

10/2019
10/2019
1/2010
6/2010
9/2010
7/2015

(72)
MEREUŢĂ Ion, MD;
CARAUŞ Vladimir, MD;
MORARU Aurel, MD;
CICALCHIN Serghei, MD

(72)
MEREUŢĂ Ion, MD;
CARAUŞ Vladimir, MD;
MORAR Aurel, MD;
CICALCHIN Serghei, MD

(73)
61 rue des Belles Feuilles, 75116
Paris, Franţa

(73)
2 Avenue du General de
Gaulle, 92140 Clamart, Franţa

f 2010 0048

1297

8/2010
2/2011
5/2011
5/2015

001061
001062
001063

2R 2407
2R 2408
2R 2409

4/1995
12/1995
3/2004
10/2004
5/2014

(730)
Home Box Office,
Inc, US

(730)
Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
30 Hudson Yards, New York,
New York 10001, Statele Unite
ale Americii

6

7

8

Desene/
modele
industriale

Mărci

Mărci

022479

R 17776

10/2008
3/2009
2/2018

026562

20767

7/2010
4/2011

026932
026936
026959
026960

20981
20982
20983
20984

6/2010
4/2011

027390

21492

10/2010
8/2011

032236

24908

3/2013
2/2014

037573

28770

12/2015
12/2016

009205

R 7725

8/2000
1/2001
4/2010
6/2010

010251

R 8647

12/2001
5/2002
9/2011
10/2011

010250

R 8699

1/2002
6/2002
9/2011
10/2011

010526

R 8921

4/2002
9/2002
9/2011
10/2011

015882

R 13300

10/2005
3/2006
12/2014

1100 Avenue of the Americas, New
York, New York 10036, Statele Unite
ale Americii

(730)
GENZYME CORPORATION,
US
500 Kendall Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, Statele Unite
ale Americii

(730)
Genzyme Corporation,
US
50 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, Statele
Unite ale Americii
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9

Mărci

019003

R 15263

4/2007
9/2007
4/2016

022567
022568
022569
022563
022564
022565
022566

R 17980
R 17981
R 17982
R 18054
R 18055
R 18056
R 18057

10/2008
6/2009
12/2017

026064
026063
026966

20413
20532
21189

2/2010
12/2010
7/2010
6/2011

027734
027735
027736
027737

21434
21435
21436
21437

11/2010
7/2011

028536
028537

21983
21984

3/2011
12/2011

032347

24656

2/2013
12/2013

039131

29484

10/2016
6/2017

009430
009431

R 8000
R 8001

1/2001
6/2001
6/2010
7/2010
8/2010

008969

R 8373

3/2000
12/2001
4/2010
6/2010
7/2010

(730)
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

(730)
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., MD

10

Marcă

008864

R 8594

2/2000
5/2002
2/2005
4/2010

(730)
Romir Tehno Plus S.R.L., MD

(730)
MAXIMUM AUTO S.R.L., MD

11

Marcă

009159

R 8661

7/2000
5/2002
7/2010
9/2010

(730)
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Mihail Kogălniceanu nr.
85, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

12

Marcă

024437

R 19182

1/2009
1/2010
10/2018

(730)
MD-6413, Bălăureşti, Nisporeni,
Republica Moldova

(730)
Str. Traian nr. 1, Cheltuitori,
Chişinău, MD-2092, Republica
Moldova

13

Mărci

025877
025879
025880
025878

R 20184
R 20185
R 20186
R 20187

12/2009
10/2010
10/2019
11/2019

(730)
Publichnoye aktsionernoye obshchestvo "GAZPROM", RU
Ul. Nametkina, 16, Moskva, 117997,
Federaţia Rusă

(730)
PJSC "GAZPROM", RU

026446

20510

3/2010
12/2010
12/2019
1/2020

(730)
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
(UK) LIMITED, GB

(730)
KARIUM LTD, GB

14

188

Marcă

Nametkina str., 16, 117997
Moscow, Federaţia Rusă
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1
15

2
Marcă

3
026183

4
20587

5
2/2010
1/2011

6
(730)
2145 Hamilton Avenue, San Jose,
CA 95125, Statele Unite ale Americii

7
(730)
2025 Hamilton Avenue, San
Jose, California 95125, Statele
Unite ale Americii

16

Marcă

026450

20716

3/2010
2/2011
8/2012

(730)
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu, Incheon, Republica
Coreea

(730)
Cheongcheon-Dong, 233 Bupyeongdaero Bupyeong-Gu,
Incheon, 403-714, Republica
Coreea

17

Mărci

026730

20955

4/2010
3/2011

028035

21923

1/2011
12/2011

(730)
345 Park Avenue, New York, New
York 10154, Statele Unite ale Americii

(730)
th
th
430 East 29 Street, 14
Floor, New York New York
10016, Statele Unite ale Americii

18

Marcă

026890

21184

6/2010
5/2011

(730)
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, Statele Unite
ale Americii

(730)
901 S. Central Expressway,
Richardson, Texas 75080,
Statele Unite ale Americii

19

Marcă

026890

21184

6/2010
5/2011

(730)
Fossil, Inc., (a Delaware corporation), US

(730)
Fossil Group, Inc., (a Delaware corporation), US

20

Mărci

026037

21231

3/2010
6/2011

026042
026043
026044

21329
21330
21331

3/2010
6/2011
1/2020

(730)
Russian Standard Intellectual
Property Holding AG, CH
Boesch 37, 6331 Huenenberg,
CH-756, Elveţia

026038
026039
026040

21420
21421
21422

3/2010
7/2011
1/2020

(730)
Russian Standard Intellectual Property Holding AG, CH
Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH756, Elveţia
Closed joint stock company ''Roust
Incorporated'', RU
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p.
Shushary, Saint-Petersburg,
196140, Federaţia Rusă

026045
026046

22097
22098

3/2010
1/2012
1/2020

026041

22558

3/2010
6/2012
1/2020

21

Marcă

026364

21680

3/2010
9/2011

(730)
CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., întreprindere
mixtă, MD

(730)
CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD

22

Marcă

026364

21680

3/2010
9/2011

(730)
CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD

(730)
CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD

23

Mărci

027539

21430

10/2010
7/2011
12/2015

(730)
FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
MD

(730)
CARMEZ PROCESSING
S.R.L., MD

027149

21660

8/2010
8/2011
9/2011
12/2015
9/2018

028697

22658

5/2011
6/2012
12/2015

028473

23018

6/2011
9/2012
12/2015

031285

23791

7/2012
4/2013
12/2015
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030701

24073

4/2012
7/2013
12/2015

031730

26331

11/2012
12/2014
12/2015

036741

27768

4/2015
12/2015
1/2016
9/2018

036995

29358

6/2015
1/2016
5/2017

042242

31792

5/2018
2/2019

24

Marcă

025574

22822

9/2009
8/2012

(730)
Str. Albişoara nr. 38, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. A. Puşkin nr. 64, MD2005, Chişinău, Republica
Moldova

25

Marcă

029948

23179

1/2012
11/2012

(730)
Reed Elsevier Properties Inc.,
US
1105 North Market Street, Suite 501,
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale Americii

(730)
RELX Inc., a Massachusetts
corporation, US
230 Park Ave., Seventh Floor,
New York, NY 10169, Statele
Unite ale Americii

26

Marcă

042211

32007

5/2018
11/2018
4/2019

(730)
Unit B, 9/F, Lockhart Centre,
Shanghai, Pudong new district, Hunan road bld. 3665, office 30, China

(730)
Room 1009, Distrii Zhangjiang
Keyuan Office: 6-11/F, No.5
Bibo Road, Zhangjiang
Innopark, Pudong, Shanghai,
China

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
Marcă

3
042544
25.05.2018

4
32831

5
8/2018
11/2019

Date despre
cedent
6
(730)
ROŞCA Vasile, MD
Str. N. Dimo nr. 21, ap. 55,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

2

190

Brevet
pentru
soi de
plantă

v 2017 0021
31.10.2017

284

2/2018
2/2019

(73)
STICHTING WAGENINGEN
RESEARCH WAGENINGEN PLANT
RESEARCH, NL
Droevendaalsesteeg 1,
6708 PB, Wageningen,
Olanda

Date despre cesionar

7
(730)
HOLDING OF
EMOTIONS «!FEST»
Limited, UA
14 Rynok sq., Lviv,
79008, Ucraina
(73)
Fresh Forward Holding
B.V., NL
Wielseweg 38a, 4024
BK ECK EN WIEL,
Olanda

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
3228
11.02.2020

3229
11.02.2020

MD - BOPI 3/2020
1
3

2
Mărci

3
000884
21.03.1994
6860,
1947.10.22, SU

4
2R 851

5
1/1995
3/2005
11/2014
12/2014

001149
12.04.1994

2R 1695

1/1995
7/1995
3/2005
11/2014
12/2014

001150
12.04.1994

2R 1696

1/1994
7/1995
3/2005
11/2014
12/2014

001151
12.04.1994

2R 1697

1/1995
7/1995
3/2005
11/2014
12/2014

001154
12.04.1994

2R 1700

1/1995
3/2005
11/2014
12/2014

001155
12.04.1994

2R 1701

1/1995
7/1995
3/2005
11/2014
12/2014

009207
06.03.2000

R 7754

9/2000
2/2001
8/2010

009208
06.03.2000

R 7755

9/2000
2/2001
8/2010

024185
29.08.2008

R 18953

1/2009
11/2009
10/2018

025101
11.03.2009

R 19556

5/2009
3/2010
6/2019

024227
10.09.2008

R 20221

12/2008
10/2010
11/2018

031904
09.10.2012

24523

1/2013
11/2013

6
(730)
Twentieth Century Fox
Film Corporation, US
10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele
Unite ale Americii

7
(730)
Fox Media LLC, a Delaware
limited liability company, US
10201 West Pico Boulevard,
Los Angeles, CA 90035,
Statele Unite ale Americii

8
3230
11.02.2020

4

Marcă

024437
16.10.2008

R 19182

1/2009
1/2010
10/2018

(730)
BĂTRÎNU Ion, MD
Str. Traian nr. 1, Cheltuitori, Chişinău, MD-2092,
Republica Moldova

(730)
ARLENGO S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 8/5,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

3231
19.02.2020

5

Mărci

009768
09.11.2000

R 8210

4/2001
9/2001
6/2010

(730)
NOVARTIS AG, CH
CH-4002 Basel, Elveţia

3232
19.02.2020

009769
09.11.2000

R 8211

(730)
Alcon Inc., CH
Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, Elveţia

009770
09.11.2000

R 8212
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6

7

Marcă

Marcă

009771
09.11.2000

R 8213

024720
11.12.2008

R 19992

035116
13.05.2014

27574

(730)
Molinos Rio De La Plata
S.A., AR
Avenida Presidente Manuel Quintana N° 192,
Piso 1, Codigo Postal
C1014ACO, Buenos Aires, Argentina

(730)
Oleina S.A., CH

8/2014
12/2015
12/2019

(730)
MVM BLACK FOODS
S.R.L., MD

(730)
Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetsvennostyu "Black Star
Foods", RU
ulitsa Novyy Arbat, d. 21,
et. cherdachnaya
nadstroyka, pom. 1, kom.
38A, RU-119019 Moscow,
Federaţia Rusă

3234
19.02.2020

(730)
Business Global Parc
S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Dacia nr. 31,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
IMC GROUP S.R.L., MD

3235
20.02.2020

(730)
TECOMARIA INVESTMENTS LIMITED, CY

(730)
LIMITED LIABILITY COMPANY "BIOPHARMA INVEST", UA
37 Kyivska str., Bila
Tserkva, Kyiv region,
09100, Ucraina

3236
21.02.2020

(730)
BUNESCU Marian, MD

3237
21.02.2020

13 route de Florissant, 1206
Geneva, Elveţia

Str. Independenţei nr. 4,
bloc 1, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

8

9

Marcă

Marcă

029237
17.05.2011

033247
06.06.2013

22589

25182

8/2011
6/2012
6/2017

9/2013
4/2014
1/2016

Bd. Dacia nr. 31,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

1, Lampousas Street,
1095 Nicosia, Cipru
10

Marcă

039895
22.12.2016

30066

3233
19.02.2020

4/2009
8/2010
7/2012
2/2019

1/2017
11/2017

(730)
ŞCERBANIUC Sergiu,
MD
Str. prof. Ion Dumeniuc nr.
23, ap. 8, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39,
ap. 495, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

BUNESCU Marian, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39,
ap. 495, MD-2075, Chişinău, 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, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr. crt.
1

192

Cod ST. 3 OMPI
US

(21) Nr. depozit
a 2017 0069

(22) Data depozit
2014.07.29

(41) Nr. BOPI
9/2017

Art.
art. 51(2)

MD - BOPI 3/2020

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr. crt.
1
2
3

Cod ST. 3 OMPI
MD
MD
MD

(21) Nr. depozit
a 2018 0077
a 2018 0033
a 2019 0079

(22) Data depozit
2018.07.13
2018.04.25
2019.11.27

(41) Nr. BOPI
10/2019
-

Art.
art. 10
art. 8
art. 33(9)

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5

6

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
CEAPA Grigore, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL

(11) Nr.
brevet
3
4011
4376

(21) Nr.
depozit
4
a 2009 0086
a 2014 0088

(22) Data
depozit
5
2009.08.26
2014.08.22

Data încetării
valabilităţii
6
2019.08.26
2019.08.22

4382

a 2014 0087

2014.08.22

2019.08.22

4388

a 2014 0079

2014.08.01

2019.08.01

4398

a 2014 0081

2014.08.12

2019.08.12

4555

a 2013 0009

2010.08.26

2019.08.26

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. 50/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI
SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
3979

(21) Nr.
depozit
a 2008 0247

(22) Data
depozit
2008.09.30

Data încetării valabilităţii
2018.09.30

4166

a 2011 0108

2011.09.16

2018.09.16

4280
4299

a 2013 0062
a 2013 0065

2013.09.04
2013.09.16

2018.09.04
2018.09.16

4360

a 2013 0066

2013.09.23

2018.09.23
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite,
conform art. 60(5) din Legea nr. 50/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului,
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

US

4601

(13) Codul
tipului
de document
B1

2

US

4602

B1

(51) Indicii de clasificare

(21)
Nr. depozit

(22)
Data
depozit

(45)
Nr.
BOPI

Data
decăderii din
drepturi

C07D 233/56 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
A61K 31/4436 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
C07D 491/18 (2006.01)
A61K 31/4995 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)

a 2014 0082

2013.01.24

11/2018

2013.01.24

a 2014 0136

2013.07.02

11/2018

2013.07.02

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul depozitului,
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD
MD

s 2019 0112
s 2019 0006

2019.10.30
2019.02.08

-

art. 33(9)
art.12(1)

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3

194

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
3
856

(21) Nr.
depozit
4
s 2014 0108

(22) Data
depozit
5
2014.08.11

Data încetării valabilităţii
6
2019.08.11

862

s 2014 0109

2014.08.15

2019.08.15

866

s 2014 0102

2014.08.01

2019.08.01

MD - BOPI 3/2020
1
5

6
7
8
9

2
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
ANISIMOV Vladimir, MD

3
868

4
s 2014 0111

5
2014.08.22

6
2019.08.22

885

s 2014 0107

2014.08.11

2019.08.11

887

s 2014 0106

2014.08.11

2019.08.11

968

s 2014 0113

2014.08.28

2019.08.28

1228

s 2017 0093

2017.08.10

2019.08.10

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului,
conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,
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

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
DIMITRACHI Sergiu, MD;
DIMITRACHI Nicolae, MD;
IOV Vasile, MD;
ILIESCU Grigore, MD;
CIOLAN Alexandru, MD
USOV Dmitri, MD

(11) Nr.
brevet
1010

(21) Nr. depozit
s 2015 0125

(22) Data
depozit
2015.09.11

Data încetării valabilităţii
2018.09.11

1022

s 2015 0128

2015.09.18

2018.09.18

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

1

ÎM UZINA TOPAZ S.A., MD
TOVARISTVO Z OBMEJENOIU
VIDPOVIDALNISTIU "AKSOR INDASTRI",
UA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD

2
3

(11) Nr.
brevet

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

572

s 2011 0174

2011.11.04

Data expirării
duratei de valabilitate
2017.11.04

800

s 2013 0207

2013.12.10

2019.12.10

869

s 2013 0205

2013.12.09

2019.12.09

195
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FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase /
Withdrawn applications for plant variety patent/
Отозванные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, numele sau denumirea solicitantului,
numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului,
data retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Data
retragerii

Temeiul
retragerii

No.

Application
number/
Filing date
Номер
заявки/
Дата подачи
v 2014 0015 /
2014.02.05

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Date of
withdrawal

Grounds for
withdrawal

Наименование
сорта

Дата отзыва

Основание
для отзыва

ALBIŢA

2020.03.31

art. 46(4)

№
п/п
1

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)
SFECLĂ
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI DE ZAHĂR
(Beta vulgaris ssp.
PENTRU CULTURILE DE
vulgaris)
CÎMP "SELECŢIA", MD
b. CRIVCEANSCHI Victor, MD;
MATVEICIUC Elena, MD;
MIHAI Veaceslav, MD;
PÎSLARI Iuri, MD;
HROPOTINSCHI Petru, MD;
ŞCHIOPU Leonid, MD

Sugar Beet
(Beta vulgaris ssp.
vulgaris)
Сахарная свекла
(Beta vulgaris ssp.
vulgaris)

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse /
List of rejected plant variety patent applications /
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт
растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul cererii, data depozitului, numele sau denumirea
solicitantului, numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului,
data respingerii cererii, articolul din Legea nr. 39/2008 în temeiul căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.

Nr. cererii/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Data
respingerii

Temeiul respingerii

No.

Application
number/
Applications
date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Date of
refusal

Grounds for
refusal

№
п/п

Номер
заявки/
Дата подачи
2
v 2019 0012 /
2019.10.14

а. Заявитель
b. Селекционер

Общепринятое название
вида (Ботанический
таксон)
4
CARTOF
(Solanum tuberosum L.)

Наименование
сорта

Дата
отказа

Основание
для
отклонения
7
art. 35(3)

1
1

3
a. Cooperatie Agrico
U.A., NL
b. Kweek-en
Researchbedrijf Agrico
B.V., NL

Potato
(Solanum tuberosum L.)
Картофель
(Solanum tuberosum L.)
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5
ALOUETTE

6
2020.03.31

MD - BOPI 3/2020
1
2

2
v 2019 0013 /
2019.10.14

3
a. Cooperatie Agrico U.A., NL

4
CARTOF
(Solanum tuberosum L.)

5
RANOMI

6
2020.03.31

7
art. 35(3)

b. Kweek-en Researchbedrijf Agrico B.V., NL
Potato
(Solanum tuberosum L.)
Картофель
(Solanum tuberosum L.)

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Motivele
de retragere

Nr. BOPI

1
2
3
4

041665
042328
042424
042660

2017.12.13
2018.04.12
2018.04.25
2018.06.19

2020.02.19
2020.02.25
2020.02.25
2020.02.25

2/2018
9/2018
7/2018
10/2018

5
6
7
8

042966
043061
043090
043125

2018.08.21
2018.09.12
2018.09.20
2018.09.25

2020.02.25
2020.02.19
2020.02.11
2020.02.11

Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a,
Art. 44 (4) c
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a

10/2018
11/2018
11/2018
11/2018

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

(210) Nr.
de depozit

(220) Data
de depozit

(540) Reproducerea mărcii

(730) Solicitant
cod ST.3 OMPI

1
2
3
4
5
6

041383
043503
043821
043823
043830
043857

2017.10.23
2018.12.07
2019.02.18
2019.02.18
2019.02.20
2019.02.26

BONUS
HYPE
SORBET
DETOX
CASTOR
YO

7
8

043897
043905

2019.03.06
2019.03.04

KIEVSKY
Furongwang

9

043906

2019.03.04

Ligun

10

043982

2019.03.19

DOR CĂLĂTOR

11

044134

2019.04.15

SUMMER ALE

TAROL-DD S.R.L., MD
MOCAN Sergiu, MD
CUZNETOV Iurie, MD
CUZNETOV Iurie, MD
PANUŞ Daniela, MD
BULGARI WINERY
S.R.L., MD
UNGUREANU Igori, MD
MERCAT
DEVELOPMENTS LIMITED, GB
MERCAT
DEVELOPMENTS LIMITED, GB
BOGHEANU Valeriu,
MD
GUŢU Serghei, MD

Data expedierii
deciziei de
respingere
2020.02.13
2020.02.21
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12

(441)
Nr. BOPI

2020.02.11
2020.02.11

5/2019
5/2019

2020.02.12

5/2019

2020.02.12

5/2019

2020.02.26

6/2019

12/2017
3/2019
5/2019
5/2019
5/2019
5/2019
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Numărul
de ordine al
înregistrării
2
2R 382

3
001498

4
VS VIRGINIA SLIMS
Superslims

2

R 7236

008809

"DONARIS GROUP"
S.A.

2019.08.13

3

R 7238

008815

PS2

2019.08.17

4

R 7259

008814

P

2019.08.18

5

R 7446

008840

2019.08.30

6

R 7463

008788

PENHALIGON'S
ENGLISH
CLASSICS
COSTCO

7

R 7710

008787

COSTCO

2019.08.05

8

19951

025683

ALLURE

2019.08.06

9

20033

025693

MIRRADEN

2019.08.18

10

20034

025695

Benvenuti a Casa

2019.08.18

11

20059

025676

Белый орёл

2019.08.05

12

20067

025681

VELVET

2019.08.06

13

20068

025720

MOONSHINE
AROMA

2019.08.07

14

20108

025750

LYMZAVA

2019.08.12

15

20109

025751

TAMLIAY

2019.08.12

16

20110

025786

HENDRIO

2019.08.28

17

20112

025788

BIXSUTA

2019.08.28

Nr.
crt.

198

(181/186)
Data
expirării
valabilităţii
5
2019.08.24

2019.08.05

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
DONARIS GROUP S.A., societate de asigurări-reasigurări, MD
Str. 31 August 1989 nr. 108/1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Sony Interactive Entertainment Incorporated,
JP
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia
PARKER PEN PRODUCTS, GB
Parker House, Estate Road, New Haven,
East Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit
Penhaligon's Limited, GB
Unit 5-7, Blenheim Court, Brewery Road,
London N7 9NY, Anglia
Price Costco International, Inc., US
999 Lake Drive, Issaquah, Washington
98027, Statele Unite ale Americii
Price Costco International, Inc., US
999 Lake Drive, Issaquah, Washington
98027, Statele Unite ale Americii
Sanata & Co S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Traian nr. 7/2, ap. 14,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
CEBAN Mihail, MD
Str. Sfîntu Gheorghe nr. 32, MD-2039, Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
CAVIO HOLDING Ltd, CY
Emmanouil Roidi, Kirzis Center, 2nd Floor,
Flat/Office D 25, Agias Zonis, P.C. 3031,
Limassol, Cipru
GOGU Alexei, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, ap. 44,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREANU Igori, MD
Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 3/2020
1
18

2
20130

3
025756

4
sms credit

5
2019.08.17

19

20131

025755

AVIR
АВИР

2019.08.18

20

20175

025689

MADZERINI

2019.08.06

21

20201

025677

ХРОНИКА
ВИНОДЕЛА

2019.08.05

22

20246

025723

LIXALEV

2019.08.07

23

20247

025725

LIXITOL

2019.08.07

24

20269

025715

ART&
FACT

2019.08.12

25

20281

025712

EUROASIG grup

2019.08.13

COMPANIA DE ASIGURĂRI

Abordare şi protecţie
europeană!
Cristal Record

26

20285

025766

2019.08.19

27

20290

025743

СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК

2019.08.12

28

20294

025703

VILA RICA

2019.08.12

29

20313

025746

ARAZOG

2019.08.12

30

20314

025747

BRYNDIR

2019.08.12

31

20315

025749

LYMAPZA

2019.08.12

32

20317

025775

m&m’s

2019.08.26

33

20328

025773

CS Casa
Sărbătorii

2019.08.25

34

20331

025688

MEGAPRESS

2019.08.06

35

20332

025738

fotOstyle

2019.08.13

36

20350

025741

MARY KAY
FOREVER ORCHID

2019.08.12

37

20410

025753

Melancolina

2019.08.14

38

20448

025704

ADRENALIN RUSH

2019.08.21

6
SMS Credit S.R.L., organizaţie de
microfinanţare, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 3, ap. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Metatron S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
DZERNOVICI Anatolie, MD
Str. Sverdlov nr. 76, ap. 10,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US
250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US
250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
ARUTIN Evghenii, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bloc 1, ap. 54,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
EUROASIG GRUP S.R.L., companie de
asigurări, MD
Str. Armenească nr. 27,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
DAVID Svetlana, MD
Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 118,
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
IBRIŞIM Alexandr, MD
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
ŞELIN Victor, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 48,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
BUX Mihail, MD
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
GRIGORŢEVICI Vitali, MD
Str. Braniştii nr. 5, bloc 6, ap. 28,
MD-2030, Chişinău, Republica Moldova
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
Samiralagro S.R.L., societate comercială,
MD
MD-4841, Zaicani, Criuleni, Republica
Moldova
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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1
39

2
20514

3
025710

4
®
NOBEL

5
2019.08.10

CORPORATION

40

20579

025762

TYC

2019.08.18

41

20606

025714

Z®

2019.08.12

42

20615

025705

SAN CLEAN

2019.08.21

43

20646

025742

LUCKYLHHOUSE

2019.08.12

44

20648

025777

BORSAN
БОРСАН

2019.08.28

45

20945

025760

mr.
Chips

2019.08.17

46

20999

025696

VALTRO

2019.08.17

47

21002

025791

Auto Hof

2019.08.07

48

21003

025697

PARADISO

2019.08.18

49

21086

025764

Skylight

2019.08.18

50

21144

025759

DON
KIDO

2019.08.17

GD

6
Nobel-Grup S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 13A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
VOENNOV Evghenii, MD
Str. Vasile Lupu nr. 59, bl. 1, ap. 28,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47, bloc 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
RAZLOGA Rostislav, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
RĂSOI Victoria, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 4, ap. 55,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BODRUG Marian, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block
nd
B, 2 floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
Trofimcenco-Electronics, întreprindere individuală, MD
Str. A. Puşkin nr. 12, ap. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BIONTON-PRIM S.R.L., MD
Str. Columna nr. 104,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Lenovo (Beijing) Limited, CN
No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information
Industry Base, Haidian District, Beijing,
100085, China
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block
nd
B, 2 floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în august 2020
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(111/116)
Nr. înregistrării

(210) Nr.
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

2
2R 6
2R 18

3
000125
000343

4
THE PUMP
Whirlpool

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.08.23
2020.08.16

2R 19

000344

WHIRLPOOL

2020.08.16

2R 122
R 8034

000310
009539

ALSA
PMOY

2020.08.06
2020.08.04

R 8036
R 8037

009556
009564

2020.08.11
2020.08.18

R 8038
R 8043

009568
009590

MARS
SOBRANIE
CLASSIC
Marcă figurativă
GRAND HALL

2020.08.18
2020.08.25

R 8080

009544

REWARDS

2020.08.09

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
Reebok International Limited, GB
WHIRLPOOL PROPERTIES,
INC., US
WHIRLPOOL PROPERTIES,
INC., US
CONOPCO INC., US
PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., US
Mars, Incorporated, US
GALLAHER LIMITED, GB
Mars, Incorporated, US
MANOLII S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Wm. Wrigley Jr. Company, US
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1
11
12
13
14
15

2
R 8081
R 8082
R 8083

3
009545
009546
009547

4
BIG TIME
STREAMERS
LE

5
2020.08.09
2020.08.09
2020.08.09

R 8084

009548

FEDEX

2020.08.10

R 8085
R 8086

009549
009558

Marcă figurativă
EMSELEX

2020.08.10
2020.08.16

R 8091
R 8092
R 8094

009571
009572
009575

AGROFRESH
CAMAY PASSION
RAYZON

2020.08.25
2020.08.25
2020.08.24

R 8127

009537

MONSTER

2020.08.03

R 8192

009576

2020.08.28

R 8338

009551

ГлаксоСмитКляй
н
M

2020.08.10

R 8339

009594

ASCONI

2020.08.30

R 8475

009538

Wrigley’s

2020.08.03

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Airwaves
Vapour Release
Sugarfree Chewing Gum

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

WOLVERINE OUTDOORS, INC.,
US
ASCONI S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

R 9147

009574

DYNASTAT

2020.08.24

R 9322

009561

"Filli"

2020.08.16

R 9844

009614

Cleopatra

2020.08.11

20897

027642

etisalat

2020.08.18

21157

027559

CAMEL

2020.08.05

G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI
A.Ş., TR
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD
Emirates Telecommunications
Corporation, AE
Japan Tobacco Inc., JP

2020.08.05

Japan Tobacco Inc., JP

2020.08.12
2020.08.03
2020.08.02

TOPALO Arcadie, MD
STECLAR S.R.L., MD
GOREA Angela, MD

2020.08.04
2020.08.05

TANIO S.A.U., ES
ALFERAL S.R.L., MD

2020.08.05

ALFERAL S.R.L., MD

2020.08.05

ALFERAL S.R.L., MD

2020.08.04
2020.08.09
2020.08.11

TANIO S.A.U., ES
Gallaher Limited, GB
LEBEDEV Serghei, MD

2020.08.10
2020.08.24

Matriks Ltd, GE
RADIO MEDIA GROUP S.R.L.,
MD
MOTRICALA Ion, MD
TAMA ENTERPRISES CO., LTD.,
JP
TAMA ENTERPRISES CO., LTD.,
JP

25
26

6
Wm. Wrigley Jr. Company, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
E.I. Du Pont de Nemours and
Company, US
Federal Express Corporation,
corporaţia statului Delaware, US
MARS, INCORPORATED, US
NOVARTIS INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL LTD, corporaţie organizată şi existentă conform legilor Bermudei, BM
AgroFresh Inc., US
UNILEVER N.V., NL
G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
MONSTER WORLDWIDE, INC.,
US
SmithKline Beecham Limited, GB

WHITE

21158

027560

21271
21325
21326

027567
027537
027549

21327
21348

027556
027570

CAMEL
BLACK
X DIGITALEXPERT

IZOSol
IMPULS
SPORT

BORGES
MOST
ENTERTAINMENT
RESTAURANT

CAFFE

21349

027571

21350

027572

caffe
Graffiti

21412
21413
21414

027555
027595
027603

POPITAS
SPARKLING
Dowsing
Color therapy
Healing
exclusive product

21427
21432

027617
027678

21433
21450
21451

GRAFFITI
TheVenue

37

TheVenue

38
39
40

by Lebedev

41
42
43
44
45
46
47

027708
027660

Voyage
Votează ce gândeşti
REXER
TM

2020.08.26
2020.08.24

027661

TM TAMA ENTER-

2020.08.24

PRISES CO., LTD.
TOKYO JAPAN

21465
21477

027594
027710

SPEEDBOOK
EVERLAST

2020.08.06
2020.08.26

Google Inc., US
Everlast World's Boxing
Headquarters Corporation, US
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1
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2
21481

3
027557

4
FACTOR AG

5
2020.08.04

027688
027641

Мельник
BLUELINK
Marcă figurativă

2020.08.24
2020.08.18

21587

027587

HICONCIL

2020.08.05

21588

027569

CHOLEST BIO

2020.08.05

21589

027628

COGNITYL

2020.08.18

21591
21592
21598
21599

027689
027698
027581
027593

BLUELINK
Monte Carlo
APP STORE
MODITEN

2020.08.24
2020.08.26
2020.08.04
2020.08.06

21600
21613
21623

027618
027589
027576

2020.08.16
2020.08.05
2020.08.16

21624
21630

027608
027687

2020.08.13
2020.08.24

ZAO "TWINS Tec", RU
Hyundai Motor Company, KR

21641
21650

027584
027586

2020.08.10
2020.08.05

21651

027621

21663

027583

2020.08.10

UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD
DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD

21691

027683

2020.08.24

ARCOR S.A.I.C., AR

21692
21693

027684
027685

WRIGLEY'S 5
DIVERSEY
ИСТОРИИ
УСПЕХА
ДО И ПОСЛЕ
HYUNDAI
iContact
TCE
fantasy
BABY
Frumuseţe doar
pentru Tine
UNIPOST
express
bubble gum liquid
centre
BLOW UP!
ARCOR
ARCOR
Be Cleany

6
LABORATORIOS CASASCO
S.A.I.C., AR
Wendel GmbH & Co. KG, DE
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă, MD
Efes Holland Technical Management Consultancy B.V., NL
Hyundai Motor Company, KR
Emirates Telecommunications
Corporation, AE
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, SI
EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital străin, MD
EUROFARMACO S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Hyundai Motor Company, KR
Japan Tobacco Inc., JP
Apple Inc., US
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, SI
Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
Diversey, Inc., US
PIMENOVA Ecaterina, MD

21497
21498

027637
027667

MARCO TOZZI
Ventapir

2020.08.17
2020.08.24

21509

027665

BUNA

2020.08.19

21510

027697

Старый

2020.08.26

21558
21567

2020.08.24
2020.08.25

21712
21733
21752

027651
027673
027639

JAM
НФ
SUMMIT

2020.08.19
2020.08.23
2020.08.18

21753

027699

SUMMIT

2020.08.26

21853

027606

C Cummins KAMA

2020.08.12

21875

027607

2020.08.12

21958
21960
21971

027592
027620
027672

2020.08.06
2020.08.17
2020.08.20

Shyang Yun Tools Co., Ltd., TW
Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
BORISENCO Ruslan, MD

21996

027562

2020.08.05

21997

027563

21998

027696

DAS LEBEN * LA
VIE * ЖИЗНЬ *
THE LIFE * LA
VITA *
FORCE
WRIGLEY'S 5
Premier
telecom
Baby
Art
Чудо
След
3D

ARCOR S.A.I.C., AR
VESELTIS S.R.L., societate comercială, MD
FUDULACHI Alexandr, MD
SUPRACOLOR S.R.L., MD
SUMMIT-COM S.R.L., societate
comercială, MD
SUMMIT-COM S.R.L., societate
comercială, MD
Cummins Inc., a corporation
organized and existing under the
laws of the State of Indiana, US
MANIK Illia, UA

2020.08.25

22008

027596

NOVOFERT

2020.08.10

22009

027636

new
MEGAPRESS

2020.08.18

CITY GIFT S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
CITY GIFT S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Sharp Kabushiki Kaisha (also
trading as Sharp Corporation), JP
FERTILE-AGRO SOLUTION
S.R.L., MD
NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixtă, MD

71
72
73
74
75
76
77

2020.08.16

78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
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1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

2
22103

3
027671

22222
22350
22515
22766
22795
22796
22953
23163

027619
027674
027691
027602
027610
027611
027604
027638

23193

027630

4
@
MAIL.MD
5
BACTI-STOP
TUR EXPERT
HYDROSTA
PUROLATOR
Purolator
LIBRARIUS
GASTRACID
ГАСТРАЦИД
ONLINE AUTO MARKET

28387

027695

PIESE.MD
MOSKOVSKAYA

28502

027694

MOSKOVSKAYA

5
2020.08.20

6
BORISENCO Ruslan, MD

2020.08.17
2020.08.23
2020.08.25
2020.08.11
2020.08.13
2020.08.13
2020.08.12
2020.08.18

Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
UNILEVER N.V., NL
DONSKOVA Svetlana, MD
V. P. ZARAFA S.R.L., MD
Purolator Filters NA LLC, US
Purolator Filters NA LLC, US
MOLDPRESA S.A., MD
Natur Produkt International ZAO,
RU
IANIOGLO Vladimir, MD

2020.08.18
2020.08.25
2020.08.25

98
99

Amber IP Brands Sàrl, a company
organized under the laws of Switzerland, CH
Amber IP Brands Sàrl, a company
organized under the laws of Switzerland, CH

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

(111) Nr.
înregistrării
31701

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului
2020.02.13

GHERŢA Anna, MD
MD-7427, Valea Perjei, Taraclia, Republica Moldova

FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene și modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1

(21)
Nr.
de depozit
f 2019 0022

(22) Data
de depozit

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

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

2019.04.04

1(3)

2020.02.17

6/2019

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

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1
2
3

f 2018 0067
f 2019 0015
f 2019 0021

2018.11.30
2019.03.06
2019.04.04

4 (1, 2, 3, 4)
3
1 (1)

2020.02.27
2020.02.12
2020.02.17

3/2019
5/2019
6/2019
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 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, numărul Buletinului de Desene
şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

1

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

DM/200370

(23)(30)
Prioritate
2018.12.07
2018.07.20,
0055095770001, EM

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51) Clase

(28)
Nr.
de desene
şi
modele industriale

Nr. IDB

INTERSNACK
GROUP GMBH
& CO. KG, DE

Ambalaj pentru produse
alimentare / Packaging
for foodstuffs /
Emballage pour produits
alimentaires

09-03

1

13/2019

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
2
3
4

204

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă , MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
COMPLEX-TOTAL S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 10, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului
727

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

f 2004 0131

2004.08.02

(18) Data expirării
termenului de
valabilitate
2019.08.02

750

f 2004 0136

2004.08.24

2019.08.24

848

f 2004 0137

2004.08.24

2019.08.24

1616

f 2014 0052

2014.08.25

2019.08.25
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

1

Marcă

2

Cereri de înregistrare
a mărcilor

3

Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial
Brevet de
invenţie

4

Nr. şi data
de depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

039922
2016.12.29

30814

5/2018

…
(511) NCL(10-2016)
09;
39;
40;
42.
…

043779
043780

-

4/2019

(730)
The New Balance Athletics, Inc. Company, US

…
(511) NCL(10-2016)
09;
38 - telecomunicaţii; transmiterea documentelor prin fax;
transmiterea electronică a
mesajelor, datelor şi documentelor; transmiterea fişierelor digitale; corespondenţa
electronică; furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în
fişiere centrale pentru consultarea la distanţă; furnizarea
serviciilor de fax prin e-mail;
furnizarea accesului la baze
de date electronice on-line;
asigurarea accesului la baze
de date pe Internet; furnizarea
accesului la platforme pe
Internet;
39;
40;
42.
…
(730)
New Balance Athletics, Inc.,
US

8/2019

(51) 12-08

(51) 15-03

8/2019

Revendicări: 1

Revendicări: 1
Figuri: 2

Claims: 1

Claims: 1
Fig.: 2

П. формулы: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 2

f 2019 0046

a 2018 0009

4642

Date iniţiale

Date rectificate
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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 2020, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt
.

1
1

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
MORAR
Aurel, MD

4
2019.08.12
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2020.02.27

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.06.13.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

PASCARU
Adrian, MD

2019.11.07
împotriva
deciziei prin care
s-a considerat
retrasă cererea
de înregistrare a
mărcii

2020.02.27

FOOD
FAMILY
S.R.L., MD

2019.08.12
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.26.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul
urmează să achite taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul
prevăzut – 125 Euro (art. 84 al Legii nr.
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total 375 Euro.
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este
persoană fizică sau dacă este o întreprindere
care întruneşte criteriile legale stabilite
întreprinderilor mici şi mijlocii.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.06.13 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 30, 43.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "FOOD", "SUSHI", cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

041902
2018.01.24

2

MORAR Aurel,
MD
Marcă naţională

041580
2017.11.23
PASCARU
Adrian, MD

3

Marcă naţională

042779
2018.07.11
FOOD FAMILY
S.R.L., MD

208

MD - BOPI 3/2020
1
4

2
Marcă naţională
SVS.md

3
S.C.
SARVALTEH
AUTO S.R.L.,
MD

4
2019.11.18
împotriva
înregistrării
mărcii

5
2020.02.27

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043720 din 2019.01.24, pe numele
solicitantului TRANSERIC TUR S.R.L., MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

TOMAI-VINEX
S.A., societate
comercială,
MD

2019.05.14
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.04.22 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra tuturor elementelor verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

REAL
PRODUS
S.R.L.,
societate
comercială,
MD

2019.05.02
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.04.22 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale "WINE
ESTATE", "TOMAI", cu excepţia executării
grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ROMANIUC
LARISA,
întreprindere
individuală,
MD

2019.12.02
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.27 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 25.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Valio Ltd, FI

2019.11.20
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.11.13 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele „caşcavaluri, brânzeturi” din clasa
29.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Rigo Trading
S.A., LU

2019.11.20
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.30 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

043720
2019.01.24

5

TRANSERIC
TUR S.R.L., MD
Marcă naţională

040275
2017.02.23

6

TOMAI-VINEX
S.A., societate
comercială, MD
Marcă naţională

040274
2017.02.23

7

REAL PRODUS
S.R.L., societate
comercială, MD
Marcă naţională

041559
2017.11.22

8

ROMANIUC
LARISA,
întreprindere
individuală, MD
Marcă
internaţională
GRAN REGALE
IR 1392475
2018.02.06
Valio Ltd, FI

9

Marcă
internaţională

IR 1408424
2018.05.16
Rigo Trading
S.A., LU
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1
10

2
Marcă naţională

3
S.C. D-TOYS
S.R.L., RO

4
2019.11.08
împotriva
înregistrării
mărcii

5
2020.02.28

6
1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.11.07 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043303 din 2018.11.01, pe numele
solicitantului SÎRBU Ludmila, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

LIFECELL
VENTURES
COÖPERATI
EF U.A., NL

2019.11.27
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
elementului
verbal

2020.02.28

Gulbahar
Tobacco
International
FZE, AE

2019.11.18
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.02.28

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.09.27.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul
urmează să achite taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.08.08.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Tovarystvo z
obmezhenoiu
vidpovidalnistiu

2019.12.13
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.02.28

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.10.22.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Bergerat
Monnoyeur
NV, BE

2019.07.16
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.02.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.17 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 07, 37, 42.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

RRI Financial,
Inc., US

2019.11.23
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.02.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.10.01 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasele 35, 43. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementului verbal
"COLLECTION".
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

043303
2018.11.01

11

SÎRBU Ludmila,
MD
Marcă naţională

043150
2018.10.01
LIFECELL
VENTURES
COÖPERATIEF
U.A., NL

12

Marcă naţională

043203
2018.10.16

13

Gulbahar
Tobacco
International
FZE, AE
Marcă
internaţională
STEFES

"STEFES",
UA

IR 1411455
2018.03.23

14

Tovarystvo z
obmezhenoiu
vidpovidalnistiu
"STEFES", UA
Marcă
internaţională

IR 1390564
2017.12.06

15

Bergerat
Monnoyeur NV,
BE
Marcă
internaţională

IR 1413592
2018.04.19
RRI Financial,
Inc., US
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1
16

2
Marcă
internaţională

3
Apple Inc., US

4
2019.07.18
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2020.02.28

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.30 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
quinquies
al
din clasa 09, în temeiul art. 6
Convenţiei de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

RAINBOW
S.P.A., IT

2019.12.13
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.02.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.25 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 03, 09, 12,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
32, 35, 41.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IR 1384497
2017.11.19
Apple Inc., US

17

Marcă
internaţională

IR 1411495
2017.11.27
RAINBOW
S.P.A., IT
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului Grițunic Alexandru
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180-489r/2018 din
23.12.2019, prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare a executării aplicate asupra bunurilor
debitorului Grițunic Alexandru, IDNP 0981103225869:
- se ridică interdicţia asupra cotei-părți a cotitularului Griţunic Alexandru, IDNP
0981103225869, deţinute asupra operelor ştiinţifice conform certificatelor seria OŞ nr. 936 şi OŞ
nr. 939, înregistrate pe numele cotitularilor Falicovici Leonid, Panferov Fedor şi Griţunic Alexandru,
aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Mușet Marcel, nr. 180-489r/2018 din 23.12.2019,
prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 191 din 15.10.2018.
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al OPI sus-menționate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul Centru) din 08.11.2019 privind constatarea notorietăţii
mărcii nr. 2R 3900
pentru serviciile din clasele 35, 37, și 42,
începând cu anul 2008, după DAAC Hermes S.A.
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 08.11.2019, în cauza civilă
la acţiunea inițială depusă de F.P.C. „TCV” S.R.L., împotriva „DAAC Hermes” S.A. privind
recunoașterea folosirii neefective a mărcii comerciale și acțiunea reconvențională formulată de „DAAC
Hermes” S.A. în contradictoriu cu F.P.C. „TCV” S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI privind
recunoașterea notorietăţii mărcii comerciale, în temeiul art. 327 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia
mărcilor:
- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca verbală
nr. 2R 3900 pentru
serviciile din clasele 35, 37 și 42 conform CIPS, după DAAC Hermes S.A., Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova, începând cu anul 2008;
- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele
referitoare la marca notorie

nr. 2R 3900.

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul Râşcani) din 13.07.2018, privind anularea mărcii
internaționale Pitbull nr. IR 1290457
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râşcani) din 13.07.2018, în cauza
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Better Pit LLC împotriva FHU Jaroslaw Wolski,
intervenient accesoriu AGEPI, privind anularea mărcii în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- se anulează marca internaţională Pitbull nr. IR 1290457 din 14.12.2015, titular FHU
Jaroslaw Wolski, ul. Bajkowa 28 PL-75-710 Koszalin, Polonia, pe teritoriul Republicii Moldova.
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Cu privire la executarea hotărârii Judecătoriei
Chişinău (sediul Centru) din 07.06.2019 privind
decăderea parțială din drepturi a titularului
mărcii naționale
nr. 22768 din 02.02.2011
Întru executarea hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 07.06.2019, în pricina civilă
la cererea de chemare în judecată depusă de Victoria`s Secret Stores Management, Inc. împotriva
MIGAI Nadejda, intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea parțială din drepturi asupra mărcii
naționale nr. 22768, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor:
nr. 22768 din 02.02.2011 pentru
- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale
serviciile „gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de
comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă şi/sau specializate” din clasa 35 conform
Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), titularul
MIGAI Nadejda, bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova,
începând cu data de 04.10.2018.

Cu privire la aplicarea interdicției asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului BEL-ALCO S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1684/20 din
28.02.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-8/20 din 24.02.2020 emis de
Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, prin care s-a dispus aplicarea interdicției asupra bunurilor
debitorului BEL-ALCO S.R.L., IDNO 1002600014721:
- se aplică interdicția asupra mărcilor nr. R 9249 din 16.01.2002, nr. R 10473 din 15.02.2002,
nr. R 10059 din 27.02.2002, nr. R 9008 din 25.03.2002, nr. R 10340 din 14.02.2003, nr. R 12568 din
16.06.2004, nr. R 13055 din 12.07.2004, nr. 21896 din 20.09.2011, nr. 21897 din 20.09.2011,
nr. 24401 din 20.09.2011, înregistrate pe numele titularului BEL-ALCO S.R.L., IDNO 1002600014721,
MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării interdicției, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea interdicției asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului TODICA Vadim
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Boțan George nr. 065-566/19 din
02.03.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2-2901/17 (2a-1354/19) din 05.12.2018 și
03.07.2019 emis de Judecătoria Chişinău, sediul Central în baza deciziei Curții de Apel Chișinău, prin
care s-a dispus aplicarea interdicției asupra bunurilor debitorului TODICA Vadim, IDNP
0972908252280:
- se aplică interdicția asupra cererilor de înregistrare a mărcilor nr. depozit 045383
din 10.01.2020, nr. depozit 044951 din 04.10.2019, nr. depozit 044958 din 05.10.2019, mărcilor
nr. R 20274 din 24.09.2009, nr. 21926 din 29.11.2010, nr. 25534 din 06.12.2012, nr. 27350 din
20.06.2014, nr. 26750 din 20.06.2014, nr. 26747 din 04.06.2014, nr. 26751 din 20.06.2014, nr. 28221
din 17.09.2014, nr. 28732 din 03.07.2015, nr. 29451 din 20.01.2016, nr. 29467 din 20.01.2016,
nr. 32609 din 05.06.2018, nr. 32610 din 05.06.2018, nr. 32611 din 05.06.2018 şi mărcii internaționale
IR 1513156 din 02.10.2019, depuse spre înregistrare/înregistrate pe numele titularului TODICA
Vadim, IDNP 0972908252280, Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului și menţinerii interdicţiei, se sistează orice procedură legală
ce ţine de statutul juridic al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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